Svoz nebezpečného odpadu
V úterý 16. 5. 2017 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. Děkujeme za pochopení.
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

měsíčník obce Losiná
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duben 2017
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Oslavy osvobození
U příležitosti 72. výročí konce II. světové války a osvobození
jihozápadních Čech americkou armádou, navštíví naši obec kluby historické
vojenské techniky. Stejně tak jako minulý rok je to Klub 3. ARMÁDY
PLZEŇ a klub OLD CAR RANGERS PRAHA.
V neděli 7. května 2017 před kulturním domem budeme mít tedy
možnost si prohlédnout vojenskou techniku. Vystoupení přislíbil též skotský
dudácký soubor THE REBEL PIPERS. Předpokládaný příjezd je ve 13:00
hodin. Odjezd je plánován na cca 14:30 hodin.
Miloš Černý

Restaurace U Větráka
Zveme vás na první letošní grilování a zdobení mini májky s pálením
čarodějnice dne 30. dubna 2017 na parkovišti u kulturního domu. Připraveno
bude spousta dobrého pití a kvalitního grilovaného jídla. Začátek je
v 18 hodin.
Jan Větrovský

Hokejisté zakončí sezónu
Závěrečný slavnostní aktiv oddílu ledního hokeje Sokola Losiná se
koná v pátek 28. dubna 2017 od 18 hodin v Hospodě Pod lesem v Losiné.
Pozvánka je určena pro hráče, jejich manželky a přítelkyně, fanoušky
a všechny příznivce oddílu ledního hokeje Sokola Losiná.
Losiná je na šestém místě v tabulce čtrnácti týmů se ztrátou 17 bodů na
vítěze. Brankové skóre je 116 : 134. Bylo sehráno 22 zápasů. V posledním
utkání Losiná remizovala s HC Stříbro 7:7. Utkání proti HC Vipers Plzeň
a TJ Spartak Sedlec pravděpodobně již nebudou sehrány.
Na závěrečném večírku se bude bilancovat, vyhlašovat nejlepší hráči
a klubové rarity v uplynulé sezóně 2016/17.

Babský bál
V pátek 3. března 2017 se konal v kulturním domě dlouho očekávaný
Babský bál. Nadšené diváky měl i na veřejné generální zkoušce ve čtvrtek.
Letošní téma bylo „Od valčíku k charlestonu“, choreografii vytvořila
paní Bohunka Mejcharová a hudbu připravil Jirka Fiala ml. Nacvičovalo
22 žen spolu s Jirkou Kvíderou, který exceloval jako císař Franz Josef
a Černá labuť.
Libuše Vůchová
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Krátce:

Sokolové tajně hlasovali

• Svatovojtěšská pouť na Planinách se bude v letošním roce konat již
v neděli 30. dubna.
• Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Petra Kynclová oznamuje
změnu telefonního čísla do ordinace v Losiné: 777 624 254 (platí od
1. dubna 2017).
• V měsíci dubnu budou probíhat v celé části obce Losiná odečty stavu
vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili pracovníkovi firmy ČEVAK
a.s. provést odečty.
• Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 26. 4. 2017
od 10:00 do 12:00 v Losiné č.p.: 347, 438, 161, 165, 167, 172, 174,
177, 181, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 216, 217, 218,
219, 221, 226, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243,
244, 245, 255, 259, 279, 281, 282, 298, 300, 304, 310, 311, 317, 319,
323, 333, 336, 340, 342, 343, 345, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 356,
359, 364, 366, 368, 369, 371, 375, 376, 378, 379, 380, 382, 383, 390,
394, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 414, 417, 418, 421, 424,
425, 426, 427, 429, 432, 434, 435, 437, 441, 443, 457, 460, 462, 464.

V sobotu 25. března 2017 se konala volební valná hromada TJ, na které
byl zvolen nový výkonný výbor ve složení: Beneš Stanislav, Černý Miloš,
Fremr Oldřich Ing., Holub Jan, Houdek Zdeněk, Kašpar Čestmír Ing.,
Nohovec Václav JUDr., Rous Jan a Veleman Jaroslav.
Novým předsedou TJ Sokol Losiná z.s. byl zvolen Kašpar Čestmír Ing.
a jeho zástupcem Fremr Oldřich Ing.

TJ Sokol Losiná nabízí pronájem reklamní plochy
Na oplocení hlavního fotbalového hřiště je možno instalovat reklamní
bannery, které jsou dobře viditelné ze silnice I/20. Reklamní plocha je
přibližně o velikosti 1,5m x 2,5m (možno upravit dle požadavků sponzora).
V případě zájmu kontaktujte osoby z výkonného výboru.

Sběr kovového odpadu
Celoroční možnost ukládání kovového odpadu (šrotu) je u garáže
v areálu TJ Sokola Losiná. V případě většího množství odpadu je možné
kontaktovat pana Zdeňka Houdka tel. č. 604 298 861, který odvoz zajistí.

Zápis do školky
Ředitelství Mateřské školy Losiná oznamuje, že zápis pro školní rok
2017/18, s nástupem k 1. září 2017, se bude konat ve středu 3. května 2017
v budově Mateřské školy Losiná od 10:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do
15:30 hodin.
Rodiče nebo jejich zástupci, kteří přijdou s dítětem k zápisu, předloží
občanský průkaz rodičů, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku dítěte do
mateřské školy a evidenční list dítěte potvrzený lékařem. Tiskopisy jsou ke
stažení na internetových stránkách školy (www.mslosina.cz) nebo
k vyzvednutí v mateřské škole. Děti budou přijímány na základě stanovených
kritérií. Nerozhoduje doba příchodu k zápisu.
Zároveň Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná ve středu
3. 5. 2017 v den zápisu do MŠ v době od 7:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00.
Od 9:30 hodin je možno shlédnout pohádku „Pasáček vepřů“.
Na shledání se těší Ivana Holečková, ředitelka MŠ
2

Svoz objemného odpadu
Od soboty 22. 4. do neděle 23. 4. 2017 budou v obci Losiná umístěny
kontejnery pro svoz objemného odpadu:
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 komunální odpad
5. V chatové osadě Vinice – u kontejnerů pro komunální odpad.
Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek, křesla, sedačky, židle, matrace,
koberce, lina, apod. Nevhazujte nebezpečný odpad (baterie, pneumatiky,
televizory, rádia, barvy, nádoby od nebezpečného odpadu, elektrospotřebiče,
lednice, mrazáky, zářivky a podobně), rovněž ne trávu, listí, větve apod.
Svoz objemného odpadu zabezpečuje spolu s obcí Losiná firma Odpady
Bohemia s.r.o. Informace na tel.: 377 916 216, 734 612 012.
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