Vzpomínka na kronikáře
Ve čtvrtek 22. ledna 2015 zemřel pan František Hajšman ve věku téměř
87 let. Byl ředitelem a učitelem nejen ve zdejší škole, také v Radobyčicích
a na Prusínech. V letech 1956 – 1964 byl v čele ochotnického souboru
Jirásek, hrál i režíroval. Kronikářem obce Losiná byl v letech 1980 – 1999.
Na konci svého posledního zápisu se s prací kronikáře rozloučil a popřál
dalším generacím:
„Zápisem za rok 1999 končím práci kronikáře zdejší obce. Do roku
1989 psal jsem to, co jsem musel. Než byl proveden zápis do kroniky, musel
jsem na Místním národním výboru číst zápis nanečisto a teprve po
případných připomínkách, jej přepsat do pamětní knihy. Od roku 1990 do
roku 2000 jsem zápisy prováděl bez kontroly a schválení.
Zestárl jsem a cítím, že je na čase, aby se práce kronikáře ujal někdo
jiný. Přál bych si, jistě jako všichni naši občané, aby
v kronice nebylo zpráv neradostných, ale aby život
v naší obci, ve státě i ve světě probíhal v míru
a pokoji. Kéž nemají naši potomci v budoucích letech
příliš osobních problémů a život prožívají v naší
vesnici šťastnější a radostnější než prožívaly jejich
předcházející generace!“

V roce 2000 zapsal František Hajšman, kronikář.
Čest jeho památce!

Kulturní kalendář
V sobotu 21. února 2015 se koná honosný Rybářský ples a následující
sobotu 28. února 2015 proběhne očekávaný a vždy překvapující Babský bál.
Obě akce budou na sále kulturního domu od 20 hodin.
Na večer 14. března 2015 se připravuje Maškarní bál v restauraci Pod
lesem. Hraje skupina Jája a Pája. Vstupné činí 100 Kč, pro masky je zlevněné
na 50 Kč. V průběhu večera budou nejlepší masky odměněny.
TJ Sokol Losiná bude pořádat Valnou hromadu s hudbou v sobotu 28.
března 2015 od 17.30 v restauraci Pod lesem a zve na ni všechny členy a
příznivce.
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Únorové číslo šestnáctého ročníku vychází dne 13. února 2015.
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Pozvánka na jednání
První veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 19. února 2015
v salonku kulturního domu v Losiné od 18 hodin. Na programu bude
zařazeno:
1. Projednání a schválení programu jednání
2. Projednání smlouvy s ČEZ Distribuce parc.č. 1957/22
3. Projednání smlouvy s ČEZ Distribuce parc.č. 1989 PK
4. Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem
5. Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti s ČSAD autobusy Plzeň a.s.
6. Projednání nájemní smlouvy – dodatek č. 1 s Vodafone Czech Republic
7. Projednání návrhu na zrušení hrobového místa č. 14
8. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2015
9. Diskuse, závěr

Třídění biologického odpadu
Podle novelizace zákona o odpadech je od letošního roku nově
zavedena povinnost odděleně třídit biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu, a to v období od 1. dubna do 31. října každého roku. Jedná se o tyto
odpady: odpady ze zahrad - posekaná tráva, pěstitelské odpady, seno, listí,
křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, ořezané části stromů,
drobný odpad ze zpracování dřeva, dřevo, kuchyňské odpady rostlinného
původu a jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
Svoz biologického odpadu bude zajištěn firmou Becker Bohemia s.r.o.,
Dýšina, četnost svozů bude upřesněna. V úvahu přicházejí dva možné
způsoby likvidace biologických odpadů: 1) komunitní kompostování nebo za
2) sběrné nádoby o objemu 240 litrů u každého čísla popisného, ve kterém
projeví o nádobu zájem. Nákup nádob je předjednaný s firmou Becker
Bohemia s.r.o., na financování nákupu nádob budou využity dotace.
V chatových oblastech bude přistaven hnědý kontejner o objemu 1100 litrů.
Další podrobné informace ohledně biologického odpadu budou
v podobě letáku rozneseny do každé domácnosti.
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Sbor dobrovolných hasičů Losiná
Hasiči letos již pilně pracují. 3. ledna 2015 měli Valnou hromadu
v restauraci na stadionu. V pátek 6. února 2015 uspořádali Hasičský bál,
který se těšil velké účasti veřejnosti, překvapil ohňovou show a bohatou
tombolou. V letošním roce se hasiči mohou zúčastnit těchto soutěží v okrsku.
Držme jim palce!!!
Starý Plzenec

26. 4.

12:00

Chválenice

11. 7.

14:00

Losiná

6. 9.

13:00

Lhůta

19. 9.

13:00

Mokrouše

15. 8.

12:00

Nezbavětice

Sedlec

23. 5.
13. 6.
26. 9.
27. 9.
1. 8.

13:00
13:00
12:00

Starý Plzenec

6. 6.

13:00

Šťáhlavy
Šťáhlavice

13. 6.
13. 6.
20. 6.

14:00
09:00
13:00

23. 5.

11:00

pod Fenestrou

Plameňák mladých hasičů

Tymákov

22. 8.

11:00

louka za čističkou

Želčany

10. 5.

10:00

Štěnovice

27. 6.

15:00

Nebílovy

6. 6.
12. 9.

13:00

rybník v
Chouzovech
Hřiště u ZŠ
Štěnovice
u hasičské brojnice
areál u koupaliště

1. ročník soutěže HD
v požárním útoku
Liga mládeže OSH PJ

Nezvěstice

13:00

stadion Nezvěstice

Okrsková soutěž v požárním
sportu
Hřiště
7. ročník memoriálu M.
Šebka a V. Havlíčka
areál TJ Sokol
9. ročník soutěže HD
Losiná
v požárním útoku
areál u hasičské
20. ročník soutěže o put.
zbrojnice
pohár starosty obce
areál u hasičské
západočeská hasičská liga
zbrojnice
+ 19. roč. O pohár obce
9. ročník o pohár starosty
Hřiště
oslavy 120. výročí založení
14. ročník o pohár starosty
stadion Nezvěstice
Plameňák mladých hasičů
areál u hasičské
Soutěž v PÚ v rámci oslav
zbrojnice
125. výročí založení SDH
Smetanova ul. ve Soutěž v PÚ v rámci oslav
St. Plzenci
135. výročí založení SDH
Louka „Na
20. ročník o pohár starosty
Vyších“
Plameňák mladých hasičů
pod Fenestrou
16. ročník O pohár Fenestry
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Soutěž v PÚ o Štěnovického
kance
120. výročí založení SDH
120. výročí založení sboru

Oznámení přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v Losiné
- od zděné trafostanice kolem konzumu ke křižovatce až ke koupališti
a přilehlé uličky, restaurace, mateřská škola, a to dne 18. 2. 2015 od
7:00 do 15:30
- chatová osada Vinice - dne 12. 3. 2015 od 8:00 do 10:00
- v části Bambousek – pila Kašpar, výroba oken, od trafostanice
Dřevostav směr Losiná až k čp. 192, první ulice doleva až k čp. 169,
a to dne 12. 3. 2015 od 11:00 do 13:00
Z důvodu bezpečnosti je zapotřebí považovat i v této době el. zařízení za
zařízení pod napětím. Děkujeme za pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.

Firma ČEVAK a.s., oznamuje, že v měsících únoru a březnu 2015 bude
pracovník pan Jaroslav Krásný průběžně provádět v některých domácnostech
výměnu vodoměrů.

Vyfotili jsme...
V prodejně ZKD Losiná se v lednu
porouchala elektronická váha a nebylo
na čem vážit sýry a uzeniny.
Naštěstí ve skladu se nalézala stále
funkční váha z roku 1963 (na snímku)
a plnohodnotně tak nahradila svoji
moderní kolegyni.
Někteří nakupující si povšimli
ihned, co se to na pultu objevilo, někteří
si této změny prakticky nevšimli.
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