Lampiónový průvod
V sobotu 11. listopadu 2017 bude v Losiné uspořádán Halloweenský
lampiónový průvod. Všechny děti i dospělí jsou zváni, začíná se v 17 hodin
před budovou obecního úřadu. Na děti pak čeká v sále TJ Sokol Losiná
podzimní výtvarná dílna a soutěž o nejstrašidelnější masku v průvodu.
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Posvícenská neděle
Halloween pod Radyní
Přijďte si do Centra služeb pro turisty pod hradem Radyní užít tajemnou
atmosféru, vyrobit si strašidelnou masku nebo dekoraci a rozluštit tajuplné
příběhy. Akce proběhne v sobotu 28. října 2017 od 13 do 18 hodin, vstup je
zdarma.

Hokejisté znovu na ledě
Hokejová sezóna 2017/18 začala výhrou losinského týmu proti Omega
Trans Plzeň. Další zápas se hraje v neděli 22. 10. 2017 v 8:30 hod na zimním
stadionu Plzeň v malé hale s Baníkem Líně.

Pro malé děti fotbalová minipřípravka
Po letech se podařilo zorganizovat tréninky pro nejmenší děti.
V pondělí a ve středu od 17 hodin se na hřišti sejde kolem 20 dětí od 4 do 8
let. Pod vedením Kateřiny Valentové, Evy Balejové, Jaroslava Gubiše,
Jaroslava Holečka a Oldřicha Fremra se rozcvičují, hrají hry a učí se základy
fotbalu. Všem trenérům losinských fotbalových mužstev za jejich práci patří
velké poděkování!

Svoz objemného odpadu
Svoz objemného odpadu se uskuteční 2. – 3. prosince 2017.
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Losiná letos oslaví havelské posvícení v neděli 22. 10. 2017. Posvícení
se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela. Traduje se, že první
posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král
Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení
nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit
posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla.
V některých vsích pak si poddaní slavili oboje hody svoje původní a ještě císařské.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby nových poslanců Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek dne
20. října 2017 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8 hodin
do 14 hodin. Místem konání v losinském volebním okrsku je volební
místnost v budově obecního úřadu v přízemí, adresa Losiná 11. Volič po
příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost - pouze v územním obvodu volebního
okrsku v Losiné. Členové volební komise jej navštíví s přenosnou schránkou.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.
O vydání voličského průkazu může volič požádat osobně u obecního úřadu
do 18. 10. 2017 do 16 hodin nebo písemně s úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
do 13. 10. 2017. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat.
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Zprávy z obce:

Mimořádné vydávání občanských průkazů
Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky bude pro občany, kteří pro výkon volebního práva nemají platný
občanský průkaz nebo cestovní pas na oddělení občanských průkazů
a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně, na náměstí Republiky 16,
zajištěna služba v tomto rozsahu:
pátek 20. října 2017
sobota 21. října 2017

14:00 – 21:30 hodin
8:00 – 13:30 hodin

Občanům tak bude dána možnost požádat o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc nebo si vyzvednout
hotový cestovní pas či občanský průkaz. Hotový doklad totožnosti si můžou
vyzvednout i občané, kteří nepatří do správního obvodu města Plzně, ale při
podání žádosti uvedli, že si nový občanský průkaz vyzvednou na Magistrátu
města Plzně. Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů povinen prokázat svou totožnost a spolu s vyplněnou
žádostí (lze ji vyplnit na místě), předložit 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm,
odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním čelném
pohledu (fotografie nelze pořídit v budově nám. Republiky 16). Občanský
průkaz bude vydáván bez správního poplatku.

• Z důvodu probíhající výměny asfaltového povrchu na části silnice I/20,
opravy kanalizačního řadu, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení se
potýkáme se značně ztíženým provozem. Tato velmi nepříznivá
dopravní situace co do počtu projíždějících vozidel naší obcí, se dotýká
každého z nás a není jistě žádných pochyb o nutnosti stavby obchvatu
obce, který situaci zásadně změní. A to co nejdříve.
• Do konce měsíce října bude opraven povrch na místní komunikaci
v místech od pana Krýsla k paní Kopecké. Co do počtu, je to šestá
oprava místní komunikace v tomto roce. V letních měsících proběhly
opravy místních komunikací kolem sportovního areálu a koupaliště,
cesty kolem pana Šefla a pana Havlíčka ústící na komunikaci III/18026
vedoucí do Starého Plzence. A poslední je jednosměrná spojka ze
silnice I/20 na místní komunikaci k COOPu.
• Obec
požádala
Krajský
úřad
Plzeňského kraje o dotaci na
odstranění
havarijního
stavu
mantinelů obecního hřiště. Po
zhodnocení naší žádosti krajským
zastupitelstvem získala obec dotaci na
jejich opravu ve výši 300.000 Kč.

Oznámení praktické lékařky

• Další dotaci ve výši 50.000 Kč od
Krajského úřadu Plzeňského kraje
obec obdržela na opravu sloupu
se sochou sv. Jana Nepomuckého u
potoka před bývalou školou. Opravu
provedl restaurátor pan Milan Směšný
z Dobřan. Odbor památkové péče
Magistrátu města Plzně hodnotí
výsledek jako velmi zdařilý.

V pátek 3. listopadu 2017 MUDr. Kynclová neordinuje. Zastupuje
MUDr. Kulda ve Šťáhlavech od 7 – 12 hodin. Telefon 377 969 239.

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 do 15. listopadu 2017, po tomto termínu provede tento zásah
ČEZ. U nadzemního vedení nízkého nebo vysokého napětí musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů v rozmezí 1,5 až 2 m.
V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo
zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Děkujeme za spolupráci a pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.
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Pěkná hodinka
Sbor dobrovolných hasičů Losiná si vás dovoluje pozvat na tradiční
pěknou hodinku pořádanou v kulturním domě v Losiné v pondělí 23. října
2017 od 16 hodin. Vstup 120 Kč. K tanci a poslechu hraje orchestr pana
Žákovce. Těší se na Vás také personál restaurace „U Větráka“.
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