Platby místních poplatků na rok 2014:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Výše poplatku na rok 2014 byla stanovena na částku 570,- Kč za osobu
s trvalým pobytem, za cizince nebo za nemovitost.
Poplatek ze psů
Výše poplatku na kalendářní rok 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za
druhého a každého dalšího psa.
Splatnost obou místních poplatků je do 31. května 2014. Včas nezaplacené
nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek.

Hokejové zpravodajství
Po Novém roce se losinským hokejistům stále daří a po utkáních si
mohou užít svůj vítězný pokřik. V neděli 5. ledna hráli s HC Chotíkov B
5:1 a v sobotu 11. ledna se Sokolem Díly 7:2. Branky vstřeluje stále hlavně
Václav Kašpar z Nebílov. Losiná se v tabulce Krajské soutěže mužů
skupiny C drží na druhém místě za Zbirohem.
Příští zápas se odehraje v neděli 19. 1. 2014 v ČEZ Areně II od 8:00
proti Sokolu Vejprnice. Hokejisté se mohou pravidelně spolehnout na své
fanoušky, kteří je vydatně podporují a řehtačkami navozují v hale správnou
atmosféru!
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Zpívání u stromečku
Předvánoční zpívání na stadionu bylo velmi vydařené. Účastníků
bylo plno a mohli se těšit z připraveného programu. Nejprve přišel na scénu
celý živý betlém s ježíškem Viktorem Janočkem, Marií, Josefem, třemi
králi, hospodyněmi a andělem.
Děti z mateřské školky předvedly rodičům a hostům pásmo
s vánoční
tematikou
a poté všichni zpívali
spolu
s
andělem.
Hudební
vystoupení
připravil
Luboš
Kopecký
se synem
Petrem, který hrál na
klávesy, a zpěvačkami
Radkou
Štádlerovou,
Terezkou Laštovkovou,
sestrami Štěpánovými
a Benetkovými.
Všechny děti si mohly vybrat plyšovou hračku a dále se věnovat
vyrábění svícnů, obrázků, andělíčků a tradiční zdobení perníčků. Je milé, že
v předvánočním shonu se lidé setkali a povyprávěli.

INZERCE:
• Novinový stánek u hlavní silnice je stále zavřený, hledá se nájemce!
Informace na tel. 728 474 965.

V příloze naleznete slovo starosty k aktuálnímu dění v obci

• Přijme se pro restauraci v kulturním domě v Losiné uklízečka. Úklid
denně ráno 1-1,5 hod. Informace v restauraci nebo na tel.
603 512 344.

Rozšíření služeb Policie ČR pro občany
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Policii ČR obvodního oddělení Plzeň 2 je možno volat denně po dobu
24 hodin na číslo mobilního telefonu 725 381 375.
Stálá dozorčí služba bude zajištěna v budově Policejní stanice Starý
Plzenec v pracovní dny od 16,00 do 18,00 hodin.

Životní jubileum v lednu slaví 
paní Anna Vitoušová , Losiná 237
paní Danuše Nekolová, Losiná 135
paní Marie Černá, Losiná 112
pan Jiří Mužík, Losiná 398
pan Josef Kašpar, Losiná 97

Zápis do ZŠ Štěnovice
Zápis do 1. ročníku školního roku 2014/2015 se koná dne 21. 1. 2014
od 13.00 do 17.00 hodin v přízemí Základní školy Štěnovice.
Rodiče nebo jejich zástupci s sebou přinesou občanský průkaz rodičů
jako doklad o bydlišti, rodný list dítěte a telefonní čísla obou rodičů.
Potřebné tiskopisy si rodiče mohou stáhnout na webové adrese
ww.zsstenovice.cz.

Srdečně blahopřejeme!
Znovu drezurní úspěchy!
Pozvánky
V kulturním domě proběhnou tradiční plesy. Myslivecké sdružení
Losiná-Planiny o.s. Vás zve v sobotu 18. ledna 2014 na Myslivecký ples,
který se koná v kulturním domě Losiná od 20 hodin. Hraje: Classic band
Vladimíra Neckáře. Bohatá zvěřinová tombola!
Ve středu 29. ledna 2014 zve své členy a příznivce na valnou
hromadu Občanské sdružení zdravotně postižených Staroplzenecko. Akce
se koná v KD Losiná od 16 hodin, na programu budou zprávy o činnosti
sdružení, kulturní vystoupení žáků MŠ a ZŠ Starý Plzenec a občerstvení.
Sbor dobrovolných hasičů Losiná pořádá Hasičský bál v pátek
7. února 2014 od 20:00. K tanci hraje skupina Sekvence. Hasiči připraví
tradičně pěknou tombolu a těší se na vaši návštěvu!

Na Galavačeru jezdeckého sportu
v Parkhotelu byla oceněna nejlepší drezurní
jezdkyně západočeské oblasti Alena Ticová
z Losiné (na fotografii uprostřed) a obhájila
tak titul z loňského roku.
Jako jediná ze západních Čech se
kvalifikovala v seniorské kategorii na
Mistrovství ČR a obsadila 14. místo!
Umístila se v „T“ drezurách mj. při
závodech v Nebanicích, Přední Kopanině,
Plzni, Vondrově. Účastní se Českého
drezurního poháru, je oblastní mistryní v drezuře, vždy s koněm Counter
Star. Tento její kůň byl na galavečeru zvolen koněm roku 2013. Counter
Star je dvanáctiletý valach, hnědák. Gratulujeme!


Srdečně zváni jste na Sokolský bál, který proběhne v pátek 21. února
2014 od 20 hodin v sále restaurace Pod lesem na losinském stadionu.
K tanci a poslechu zahraje skupina Spirála.
Každoroční valnou hromadu pořádá TJ Sokol Losiná 22. března
2014 od 18 hodin. Přijďte si poslechnout zprávu o činnosti sdružení, o jeho
hospodaření a plánech na další období. Po oficiálním programu bude
následovat občerstvení a hudba.

Oznámení přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v Losiné – od prvního kruhového objezdu směr
Plzeň, levá strana (od čp. 343 až čp. 443), a to dne 22. 1. 2014 od 7:30 do
13:30. Z důvodu bezpečnosti je zapotřebí považovat i v této době el.
zařízení za zařízení pod napětím. Děkujeme za pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.

