Praktická lékařka informuje
MUDr. Petra Kynclová oznamuje čerpání dovolené ve dnech 27. 10.
2014 a 7. - 14. 11. 2014.
Zastupuje ji MUDr. Kulda ve Šťáhlavech od 7:00 do 12:00 hodin.
Pro zájemce nabízí MUDr. Kynclová očkování proti chřipce a proti
klíšťové encefalitidě.

měsíčník obce Losiná

INZERCE:

O víkendu 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstva obce.
Přízeň občanů získali tito zastupitelé: Miloš Černý 571 hlasů, Jan Rous 453
hlasů, Miroslava Fremrová 424 hlasů, Jaroslav Veleman 348 hlasů, Jan
Holub 275 hlasů, Alena Beránková 251 hlasů, Pavel Liška 227 hlasů, Robert
Drahoňovský 205 hlasů, Roman Král 101 hlas. Účast na volbách činila
69,53 %. Z počtu 1001 právoplatných voličů volilo 695 občanů.

MÁME PRO TEBE PRÁCI!
Balení CD a DVD, obsluhy strojů, skladnické práce.
Práce vhodná pro muže i ženy na Plzeňsku.
Nabízíme:
- mzda až 110 Kč + příplatky noční směny a přesčasy
- třísměnný provoz (7,5 h/den)
- možnost ubytování
- doprava zajištěna firemním autobusem zdarma z CAN Plzeň
- bonusové poukázky za extra směny
Požadujeme:
- spolehlivost, manuální zručnost, dobrý zrak,
- čistý trestní rejstřík
- zkušenosti ve výrobě výhodou
Nástup možný IHNED
Kontakt: M: +420 731 644 321, E: klara.viktorova@manpower.cz
Vydává Obecní úřad Losiná. Povoleno MK ČR. Reg. číslo: E 12331.
Redakce: Miloš Černý, Věra Lišková, Miroslava Fremrová.
Adresa: Losiná 11, 332 04, www.losina.cz, e-mail: losinacek@volny.cz.
Říjnové číslo patnáctého ročníku vychází dne 22. října 2014.
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Po čtyřech letech obměna zastupitelstva

Vydán Územní plán Losiná
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, oznamuje, že
Zastupitelstvo obce Losiná vydalo Územní plán Losiná na svém zasedání ze
dne 3. 10. 2014 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona
v souladu s § 171 a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 sb., správní řád.
Územní plán Losiná se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve
správním území obce Losiná. Územní plán bude zveřejněn v úplném znění na
internetových stránkách obecního úřadu www.losina.cz. K nahlédnutí je také
na OÚ Losiná a Magistrátu města Plzně - odboru stavebně správním.
Následně bude k nahlédnutí také na Městském úřadě Starý Plzenec - odbor
výstavby a Krajském úřadě Plzeňského kraje - odbor regionálního rozvoje.

Halloweenský lampionový průvod
V sobotu 1. 11. 2014 bude pořádán
lampioňák. Kdo má chuť se zúčastnit této již
tradiční podzimní akce, nechť přijde v 17:00
k obecnímu úřadu v Losiné. Průvod plný
masek a světel půjde obcí až na stadion. Na
děti bude čekat v sále TJ Sokol Losiná
podzimní výtvarná dílna.
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Brožurka pro ochranu občanů

Svoz objemného odpadu

V rámci realizace Krajského projektu prevence kriminality 2014
„Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí“ vydala organizace Člověk v tísni,
o.p.s. příručku Obezřetnost se vyplácí, která se snaží upozornit na riziková
jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli z nás. Kromě popisu
rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského
kraje mohou v příručce dočíst například o problémech spojených s exekucí,
oddlužením nebo s nákupem na předváděcích akcích.

Obecní úřad Losiná oznamuje, že od 15. do 16. 11. 2014 budou v obci
Losiná umístěny kontejnery na svoz objemného odpadu. Umístění
kontejnerů:

Projekt „Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí“, jehož součástí je i
brožura Obezřetnost se vyplácí, je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR
a Plzeňským krajem. Publikaci mohou občané Plzeňského kraje zdarma
dostat na Obecním úřadu Losiná.

KONCERT ARGEMA 14. 11. 2014
Zveme vás na koncert skupiny Argema. Koncert se
koná v Kulturním domě Losiná 14. 11. 2014 od 21,30.
Argema v těchto dnech vydává nové CD Pomaláče 4 a
jsme jedni z prvních, kdo může nové písničky slyšet
naživo. Předprodej vstupenek začíná od 1. 11. 2014
v restauraci „U Větráka“ v Losiné nebo zakoupíte
přímo na místě koncertu.

DECHOVÁ KAPELA SKALANKA aneb „SEJDEME SE
U VĚTRÁKA“ - Nedělní posezení a tanec s dechovou hudbou
Dovolujeme si vás pozvat na první slibované nedělní posezení s dechovou
hudbou. Prvním vystupujícím je dechová kapela SKALANKA ZE
ŠVIHOVA. Můžete tančit a zpívat 23. 11. 2014 od 16,00 do 20,00.
Předprodej vstupenek je od 1. 11. 2014 v restauraci „U Větráka“
v Losiné.
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V hořejší části obce – u dětského hřiště
U kulturního domu – na spodní cestě u KD Losiná
V dolejší části obce – u školy
V chatové osadě Kouty – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
V chatové osadě Vinice – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
u RD č. 223 (původně u p. Nekoly)

Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek, křesla, sedačky, židle,
matrace, koberce, lina, atd.
Nevhazujte nebezpečný odpad (baterie, pneumatiky, televizory, rádia,
barvy, nádoby od nebezpečného odpadu, elektrospotřebiče, lednice, mrazáky,
zářivky a podobně), rovněž nevhazujte trávu, listí, větve...

Oznámení přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v Losiné od čp. 61 směr k bývalé pile
Bambousek okolo Auto Moulis (včetně) k čp. 192, od čp. 112 až k čp. 423,
při hlavní cestě od čp. 103 směr Chválenice, a to dne 29. 10. 2014 od 7:30 do
16:30. Z důvodu bezpečnosti je zapotřebí považovat i v této době el. zařízení
za zařízení pod napětím.

Upozornění
Dovolujeme si požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a
spolehlivé provozování distribuční soustavy. Zásah do porostů je nutno
provádět v době vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2014. V ochranném
pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Děkujeme za spolupráci a pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.
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