Oznámení praktické lékařky
Ve čtvrtek 26. 5. a v pátek 27. 5. 2016 se neordinuje. O prázdninách pak
v týdnu od 4. do 15. července 2016 bude probíhat řádná dovolená.
měsíčník obce Losiná

Viktorka Plzeň oslavila čtvrtý titul za šest let
Hodně fanoušků z Losiné potěšil fotbalový klub Viktoria Plzeň svým
vítězstvím v Synot lize. Mají permanentku a chodí fandit na plzeňský
stadion, kde přispívají v největší návštěvnosti v lize.
Středeční večer 11. 5. 2015 byl v celé Plzni ve znamení červené
a modré. Náměstí republiky, na kterém se už během živého přenosu zápasu
s Jabloncem shromáždilo několik stovek fanoušků, výrazně ožilo po
závěrečném hvizdu zápasu. Obhájci titulu se po oslavách přímo na hřišti
přesunuli autobusem s otevřenou střechou na náměstí za doprovodu množství
fanoušků.
Bohužel poslední zápas Viktorky venku proti Slavii se nepodařil.
Opakoval se špatný vstup do utkání stejně jako s Jabloncem a porážka 5:0 je
pro Plzeň nejvyšší za posledních deset let.
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71. Oslavy osvobození
Na neděli 8. května 2016 připadly letošní oslavy konce II. světové
války. Obecní úřad Losiná pro občany zajistil přehlídku vojenských
historických vozidel a vystoupení skotského dudáckého a bubenického
souboru THE REBEL PIPERS. Vše se událo před kulturním domem.
Na sále byla opět připravena
výstava fotografií z osvobození Plzně
americkou armádou a výstava všech
losinských kronik od roku 1892.

A mužstvo Losiné bojuje o záchranu
Po zápase s Merklínem, kdy si na domácí půdě Losiná vybojovala
sladké tři body při výsledku 4:1, to vypadalo nadějně na udržení v tabulce
1. B třídy sk. B. Zrovna s Merklínem obsazují poslední příčky.
Další sobota 14. 5., kdy Losiná statečně bojovala s lídrem tabulky
v Chlumčanech, bohužel body nepřinesla. Jeden gól vstřelil Martin Veleman
a výsledek upravil na 3:1. Ve zbývajících pěti zápasech musí hráči i fanoušci
zabrat, aby přeskočili Starý Smolivec či Strážov.

Ať žije tradice!
INZERCE:
Restaurace U Větráka v Losiné přijme pomocnou sílu do kuchyně
a servírku (brigáda). Vše na osobní domluvě 605 260 727 nebo přímo
v restauraci.
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Jako každý rok se 30. dubna sešlo v hospodě Pod lesem spoustu lidí bez
rozdílu věku, aby se zúčastnili tradičního stavění májky. Chlapci
v odpoledních hodinách na stadionu připravili májku a děvčata ji krásně
nazdobila. Okolo 18 hodiny začal obřad, kdy se dvanáctimetrová májka
vyzvedla. Poté si více než 100 účastníků opékalo buřtíky a popíjelo dobré
moky. Nejvíce si to však užily děti. Ti nejvíce zodpovědní pak májku hlídali
až do ranního kuropění.
Věra Kapicová
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Blíží se splatnost místních poplatků

Nové ochotnické představení

Do konce května 2016 je nutno zaplatit místní poplatky na Obecním
úřadu Losiná. Provozní doba: Po a St 8:00 – 12:00 a 18:00 – 20:00. Poplatky
lze zaplatit také převodem na účet obecního úřadu: 3041641/0300 ČSOB,
a příležitostně se zastavit na úřadu pro známku.

Ochotnický divadelní soubor
Jirásek 2012 Vás zve na hudební
veselohru
s použitím
původních
hudebních partů z operety Járy Beneše
a písniček Konrádyho dudácké muziky
z Domažlic „Na tý louce zelený“.

• Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 600 Kč na rok.
• Poplatek ze psů činí 100 Kč za prvního a 150 Kč za druhého a každého
dalšího psa. Poplatek se platí za psa, který dovršil stáří 3 měsíců a platí
jej držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky či část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Představení se budou hrát
v pátek a v sobotu 17. a 18. června
2016 od 19 hodin v Kulturním domě
v Losiné.
Vstupné: dospělí 120 Kč, děti do
15 let 60 Kč. Předprodej: 9. 6. 2016 od
18 do 19 hodin a 14. 6. 2016 od 19:30
do 20 hodin v KD Losiná.

Pohádkový dětský den
V neděli 5. června 2016 od 14 hodin
začnou na stadionu Pod lesem oslavy Dne dětí!
Je připravena Mrazíkova stezka pro děti,
vystoupení šermířské skupiny Avalon, tetování
pro děti, hasičská technika a občerstvení.
Všechny děti s doprovodem jsou srdečně
zvány!!!

Ukliďme svět - Ukliďme Česko 2016
V sobotu 16. dubna 2016 se Losiná zapojila do celosvětové akce
Ukliďme svět - Ukliďme Česko 2016. Zúčastnilo se 50 občanů včetně dětí.
Vyfasovali rukavice a pytle a sesbírali 90 pytlů odpadků, které se nacházely
zejména v příkopech.
Za odměnu měli sběrači nejen dobrý pocit z vykonané práce, ale
v Restauraci Pod lesem pro ně byla připravena polévka a pro děti dárečky.
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Svoz nebezpečného odpadu
V úterý 17. 5. 2016 od 10:00 do 18:00 hodin proběhne svoz
nebezpečného odpadu pro občany. Na sběrné místo LOSINÁ, SPODNÍ
CESTA U KULTURNÍHO DOMU je možno odkládat:
• znečištěné obaly od barev, olejů a nebezpečných látek
• barvy, lepidla, zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie a pesticidy
v uzavřených nádobách
• zářivky, výbojky a jiný odpad obsahující rtuť
• olověné akumulátory a baterie
• pneumatiky pouze osobní bez disků
• tiskařské barvy, olejové filtry, čisticí prostředky
• elektrická a elektronická zařízení, mrazáky a lednice
• vyřazené léky včetně mastí a roztoků
• absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
• upotřebené oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště před a po termínu
svozu. Odpad ukládejte odděleně na určené místo. Děkujeme!
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