Svoz nebezpečného odpadu
V úterý 18. 10. 2016 od 10 do 18 hodin proběhne na cestě pod kulturním
domem v Losiné svoz nebezpečného odpadu pro občany. Žádáme občany, aby
odpad neukládali na stanoviště před a po termínu svozu. Odpad je zapotřebí
ukládat odděleně na určená místa. Nelze ukládat odpady pocházející
z podnikatelské činnosti. Občané mohou odkládat na sběrné místo:
znečištěné obaly od barev, olejů apod.
barvy, lepidla, chemikálie v uzavřených nádobách
zářivky, výbojky, AKU – baterie, monočlánky
pneumatiky osobní bez disků
televizory, rádia, monitory, mrazáky, lednice, bojlery, sporáky
vyřazené léky
upotřebené oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny v uzavřených nádobách

Svoz objemného odpadu
Od soboty 22. 10. 2016 do neděle 23. 10. 2016 budou v obci Losiná
umístěny kontejnery pro objemný odpad:
1. V horní části obce – u dětského hřiště
2. U kulturního domu – na spodní cestě u KD Losiná
3. V dolní části obce – u školy
4. V chatové osadě Kouty – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
5. V chatové osadě Vinice – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek, křesla, sedačky, židle, matrace,
koberce, lina, apod.

INZERCE:
Studnička Topení - provádíme kontrolu stacionárních zdrojů na pevná
paliva podle § 17 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší na kotle společnosti
Viadrus. Kontrolu lze objednat na tel. čísle 721 936 175 nebo na adrese Václav
Studnička, Nebílovy 20, email: studnicka.topeni@seznam.cz
Český zahrádkářský svaz Nezvěstice nabízí moštování jablek v neděli 16.
10. 2016 od 9:00 do 12:00 v moštárně, která se nachází v budově u koupaliště v
Nezvěsticích. Vjezd do areálu je umožněn vraty od Varty. Zájemci o moštování si
přinesou nádoby na zbytkový separát z jablek a nádoby na mošt.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku. Povoleno
Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331. Vydává Obecní úřad Losiná. Losiná 11, 332 04.
IČ: 00256871. E-mail: losinacek@volny.cz. Šéfredaktor: Miroslava Fremrová. Redakce: Miloš Černý,
Věra Lišková, Alena Beránková. Říjnové číslo 17. ročníku vychází dne 14. října 2016.
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Referendum po šesti letech
Dne 7. a 8. října 2016 proběhlo v Losiné místní referendum k otázce
„Souhlasím s tím, aby obec Losiná pokračovala všemi zákonnými prostředky
v tom, aby obchodní společnosti P&P Březina servis s.r.o., IČO 26351919, se
sídlem č.p. 303, 332 04 Losiná, nebo jejím právním nástupcům, zabránila ve
výstavbě betonárny v obci Losiná.“
Zopakoval se výsledek z roku 2010, i když přišlo o 100 lidí více než před
šesti lety. Lidé jsou stále proti stavbě, ačkoliv její současná podoba je navržena s
modernější technologií.
K referendu se dostavilo 563 voličů z celkového počtu 1039, tj 54,2 %.
Celkový počet platných hlasů činil 549, dalších 14 hlasů bylo neplatných.
- pro odpověď ANO hlasovalo 343 voličů, tj. 60,9 %
- pro odpověď NE hlasovalo 206 voličů, tj. 39,1%.
Místní referendum je platné a pro obec závazné.

Senátní volby
V 1. kole senátních voleb získal v Losiné největší počet hlasů Mgr. Václav
Chaloupek. Za obvod Plzeň – město postupuje spolu se senátorkou Mgr. Dagmar
Terelmešovou do 2. kola. Losinští voliči jsou tedy zváni znovu do volební
místnosti, aby dali hlas svému kandidátovi z uvedených dvou.

Krajské volby
Při výběru krajských zastupitelů získala v Losiné největší počet hlasů strana
ANO 2011 (126 hlasů. Následovala ji ODS (100 hlasů), poté ČSSD (69),
Starostové a Nezávislí (47), KSČM (41) a dále. V Plzeňské kraji zvítězila strana
ANO 2011, následovaná ČSSD a ODS.

Podzimní slavnost Halloweenský lampionový průvod
bude v sobotu 29. 10. 2016. Sraz je v 17.00 u obecního
úřadu v Losiné, po příchodu na losinský stadion bude
následovat výtvarná dílna pro děti.
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Informace ohledně případné výměny občanského průkazu (OP)

Vážení diváci a příznivci ochotnického divadla!

V roce 2007 byly v naší obci plošně vyměněny občanské průkazy z důvodu
změny z okresu Plzně-jihu na okres Plzeň – město.

Rádi bychom vás všechny pozvali znovu zhlédnout úspěšné představení
letošního roku připravené podle operety Járy Beneše s názvem „Na tý louce
zelený“. Představení mělo velmi dobrý ohlas mezi diváky, takže se nebojíme vás
opět pozvat.
Opouštíme tradici vyloženě předvánočního představení, což mě osobně mrzí,
ale Losiná je tak kulturní obec, že před Vánoci tu máme jednu akci za druhou. My
bychom chtěli, abyste si na nás udělali čas a náladu. Na konci listopadu je brzy
tma, čerti už zvoní řetězy, Mikuláš chystá dárky a Vánoce jsou na dohled. Pravý
čas jít se pobavit nějakým příběhem.
My se tímto způsobem rozloučíme s rokem 2016 a budeme chystat příběh
nový.
Zveme všechny diváky - využijte příležitost se s námi pobavit a odpočinout si.
Nabízíme dobrou hudbu, pestrou podívanou a legraci. Dne 25. listopadu od 19
hodin v kulturním domě v Losiné.
Předplatné není, sál bude otevřen od 18 hodin. Vstupné obvyklé.
Za Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012

Je možné, že některým občanům proto končí platnost občanského průkazu
v únoru až březnu 2017 a je potřeba tento stav řešit. Výměna OP z důvodu končící
platnosti stávajícího OP je bezplatná.
Podání žádosti o nový OP je technicky značně odlišné proti roku 2007 a není
proto možné žádosti podávat přímo na obecním úřadu.
POSTUP VÝMĚNY OP:
• Podání žádosti o nový OP
- Dostavit se osobně na oddělení OP, náměstí Republiky 16, Plzeň (bývalá
Plzeňská banka)
- Předložit na přepážce stávající OP, dále je pořízena na přepážce
fotografie. Občan dostane též informativní lístek o tzv. bezpečnostním
osobním kódu (BOK), který je potřeba zadat při převzetí vyhotoveného
OP (BOK se skládá ze 4 až 10 číslic)

Eliška Fremrová

Je možné, že tento postup může být pro některé občany problematický. Proto
obecní úřad navrhuje využití následující možnosti:
Obecní úřad zajistí na konkrétní den a hodinu dopravu autobusem z Losiné
do Plzně na Magistrát města Plzně pro větší skupinu lidí.
Kdo hodlá využít tuto možnost, je možné se přihlásit na telefonním čísle
377 916 216 nebo 734 612 012 a to do 25. 10. 2016 včetně.
Dále je nutné, aby každý zájemce uvedl kontakt, na nějž bude mít obecní
úřad možnost po dohodě s Magistrátem města Plzně oznámit přesný den a hodinu
odjezdu autobusu z Losiné do Plzně.
Časová náročnost podání žádostí pro skupinu cca 40 – 50 lidí jsou 2 hodiny
plus čas na dopravu tam a zpět.
Stejným způsobem bude v případě zájmu postupováno i při převzetí
občanského průkazu.
• Převzetí nového OP
- Dostavit se osobně na oddělení OP, náměstí Republiky 16, Plzeň
- Předložit na přepážce stávající OP, zkontrolovat údaje na vyhotoveném
OP, poté na terminálu zadat BOK (4 až 10 číslic) a podpisem potvrdit
převzetí nového OP.
Miloš Černý, starosta
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Pěkná hodinka na oslavu posvícení v Losiné
Sbor dobrovolných hasičů Losiná a personál restaurace „U Větráka“ vás zve
srdečně na posvícenskou zábavu v pondělí 17. 10. 2016 od 16 hodin. K tanci
a poslechu hraje orchestr pana Žákovce. Přijďte podpořit tuto již skoro
zapomenutou tradici!

Koncert v sále kulturního domu
Restaurace U Větráka vás zve do kulturního domu na koncert skupiny
ODYSSEA v pátek 4. 11. 2016 od 20 hodin.
Na další koncerty se můžete těšit ještě 16. 12. 2016 – LUCIE REVIVAL,
28. 1. 2017 - EXTRA BAND REVIVAL + RADEK ZÍKA a 10. 3. 2017 – KEKS.

Informace MUDr. Kynclové
Ve středu 19. 10. 2016 je uzavřena ordinace praktické lékařky v Losiné.
Zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech od 7 do 12 hodin.
Ordinace bude uzavřena také 9. – 11. 11. 2016 (ST-PÁ) a 18. 11. 2016 (PÁ).
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