Svoz biologického odpadu
Oznamujeme občanům, že první svoz biologického odpadu (hnědé
popelnice) se uskuteční 4. dubna 2018. Poté bude svoz vždy ve středu
v sudém týdnu.
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Ukliďmě svět, ukliďme Česko

Svoz objemného odpadu
Od soboty 7. 4. do neděle 8. 4. 2018 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 Marius
Pedersen a.s. Informace na tel.: 377 916 216, 734 612 012.

Dnem „D“, kdy se Losiná po dvou letech opět zapojí do kampaně
Ukliďme svět, ukliďme Česko, je letos sobota 7. dubna 2018. Lidé v celé
republice půjdou dobrovolně uklízet nepořádek v přírodě. Minule jsme akci
dali název Krásná Losiná a letos je to Sbohem odpadkům.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu nebo na telefonech
605 757 827 (M. Laštovková) nebo 602 664 475 (M. Fremrová). Také se
můžete registrovat sami přes web www.uklidmecesko.cz/event/17463, na
facebooku nebo lze přijít i bez přihlášení na místo setkání.
Sraz dobrovolníků je v sobotu 7. dubna v 9:00 hodin před obecním
úřadem. Dospělí i dětští účastníci obdrží rukavice a pytle, také dostanou
instrukce, kterým směrem se mají ubírat a kam pytle s odpadky následně
odložit. Odpadky jsou vidět téměř na každém kroku a jistě bude plno práce.
Budeme uklízet přibližně do 12 hodiny a poté bude v Hospodě Pod
lesem podáváno občerstvení. Děkujeme všem zájemcům o akci a těšíme se na
lepší životní prostředí!

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v průběhu měsíce května.

Vejce pěkně malované,
řehtačky i mrskanice,
i štamprlka slivovice.
Tak se svátky jara slaví,
ať jste veselí a zdraví!

Změna času 2018
K přechodu na letní čas dojde 25. března 2018 z 2:00 na 3:00. Změna
času je v České republice zavedena od roku 1979. Ze začátku byl letní
i zimní čas stejně dlouhý tj. šest měsíců. Od roku 1996 je letní čas sedm
měsíců a zimní čas pět měsíců.
V příloze najdete rozpis fotbalových utkání na jaro 2018, který pro Vás
připravil František Karl.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
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Veselé velikonoce Vám přeje Obecní úřad Losiná

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Losiná pořádal úspěšný ples v pátek
2. března 2018. Přišlo na 200 hostů. Večerem provázela hudební skupina
Sekvence a nechyběla tombola s hodnotnými cenami, jako např. křovinořez.
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Zápis do ZŠ Štěnovice

Valná hromada TJ Sokol Losiná

Zápis do prvního ročníku Základní školy Štěnovice se bude konat
10. dubna 2018 ve třídě 4.A a 3.B (v přízemí) od 13 do 17 hodin.
Rodiče nebo jejich zástupci, kteří s dítětem přijdou k zápisu, předloží
občanský průkaz rodičů jako doklad o bydlišti, rodný list dítěte, telefonní
čísla obou rodičů. Zapsány budou děti, které dovrší 6. rok věku do 31. srpna
2018.
Do prvního ročníku mohou být přijaty i děti, které dovrší 6. rok až po
1. září 2018, za podmínek, že jsou tělesně i duševně vyspělé na základě
vyšetření Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň-jih a pediatra.
Rodiče si mohou stáhnout potřebné tiskopisy na webu školy:
www.zsstenovice.cz.

Všichni členové a příznivci TJ Sokol Losiná jsou zváni na Valnou
hromadu, která proběhne v sobotu 17. března 2018 od 17:00 v Hospodě Pod
Lesem.

Zápis do školky
Ředitelství Mateřské školy Losiná oznamuje, že zápis pro školní rok
2018/19, s nástupem k 1. září 2018, se bude konat ve středu 9. května 2018.
Bližší informace budou zveřejněny v průběhu dubna na webových stránkách
mateřské školy, obecního úřadu a na úředních deskách.

ČEZ Distribuce informuje:
Dne 27. 03. 2018 (07:30 - 15:30) bude plánovaná odstávka dodávky
elektrického proudu v Losiné.
Platí pro čp. 102, 103, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
123, 126, 127, 132, 134, 136, 137, 141, 143, 145, 149, 151, 155, 157, 162,
163, 166, 169, 192, 222, 315, 318, 331, 388, 476, 50, 60, 64, 66, 69, 70, 73,
77, 80, 84, 88, 90, 93 a parc.č. 365/1 a 436/4.

Koncert v kulturním domě
Jan Větrovský, provozovatel restaurace v KD Losiná, pro vás připravil
koncert skupiny KEKS v pátek 6. dubna 2018 od 21:00. Bude to jediný
koncert této skupiny na Plzeňsku. Přijďte se dobře pobavit a užít si známé
hity od skvělých muzikantů.
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Hokejová utkání
Poslední zápas hokejové sezóny se odehraje v neděli 18. 3. 2018 od 10
hodin na stadionu v Plzni – Doudlevcích proti celku HC Kralovice 1944.
Následující pátek 23. března 2018 bude v Hospodě Pod lesem probíhat
závěrečný aktiv hokejového oddílu, kde se bude vyhodnocovat sezóna,
vzpomínat na úspěchy a nezdary.

Radoušovo Bloudění 2018
V sobotu 24. února se v Losiné konal třetí ročník zimního orientačního
závodu na kolech. Panovalo mrazivé počasí, ale přesto byla pěkná účast
51 závodníků na horských kolech a koloběžkách. Letos organizátoři
z Radyně bike teamu v čele s Martinem Vítem zavedli účastníky do předhůří
Brd. Závodní prostor byl vymezen obcemi Losiná, Mešno, Spálené Poříčí a
Vlčtejn.
Dvanáct kontrol zachycených na mapě a třináctá „tajná“ byly umístěny
na různě přístupných místech, třeba u vodopádu pod nádrží Hvížďalka
u Spáleného Poříčí. Nejvzdálenější a nejvíce bodovanou byla kontrola
u buddhistické stúpy nad Těnovicemi.
Ani letos nenašel pokořitele Martin Štěňha z Prahy. Třetím vítězstvím
v absolutním pořadí v řadě tak zkompletoval úctyhodný hattrick. Šteňha
stejně jako dalších sedm borců z absolutního pořadí mužů posbíral maximální
počet 260 bodů, ale jednačtyřicetiletý vítěz to dokázal nejrychleji. Ke zdolání
50kilometrové trasy s převýšením 1100 metrů stačily Šteňhovi dvě hodiny,
52 minut a devět sekund.
Ze sedmi odvážných žen na startu, šesti bikerek a jedné závodnice na
koloběžce, byla nejlepší Iva Mědílková z Nové Vsi, která 240 bodů nasbírala
v čase 3:13:30 hodiny.
Zdroj: plzensky.denik.cz/ostatni_region/20180301

3

