Nejbližší hokejová utkání TJ Sokol Losiná
Neděle 20. 1. 2019 v 16:00

Staňkov – Losiná (ZS Domažlice)

Neděle 27. 1. 2019 v 11:00

Losiná - Zbiroh (ZS Plzeň malá hala)

měsíčník obce Losiná

Sobota 2. 2. 2019 v 16:00

Domažlice – Losiná (ZS Domažlice)

V květnu bude opereta

Turnaj v badmintonu
V sobotu 29. 12. 2018 proběhl v hospůdce Pod Lesem již tradiční
Vánoční badmintonový turnaj dvojic.
Během šestihodinového maratonu zápasů se utkalo sedm dvojic, každý
s každým. Těsně po sedmé hodině večerní Jarda Veleman vyhlásil výsledky a
předal ceny. Třetí příčku obsadili Milena a Marek L., druzí, jen díky
vzájemnému zápasu, skončili Denisa a Martin P. a vítězství nakonec patřilo
Vendule T. s Pavlou B.
František Karl

Změna ceny vodného a stočného
Obec Losiná vzala na vědomí dne 6. 12. 2018 změnu ceny vodného a
stočného. Za tyto ceny bude prodávána pitná voda a poskytována služba
čištění odpadních vod.
Sazby vodného a stočného:

1.

leden 2019

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 pro vás začal připravovat
nové představení pro rok 2019.
Protože je mezi diváky poptávka po operetách, rozhodli jsme se
připravit romantickou operetu, kterou na základě textu autorů Tobise,
Mírovského, Špilara a Rohana upravil a libreto napsal František Dvořák.
Klasický operetní příběh má spád a humor. Zatím se na zkouškách smějí
a baví jenom herci, vy diváci budete na řadě v květnu a v listopadu. Hudbu
Járy Beneše upravil Roman Krebs.
Příběh je náležitě romantický a odehrává se v Argentině v přístavním
městě a na haciendě v horách. Hrdinou je Ramon zvaný El Tigro, muž, po
jakém touží každá žena. Určitě vás pobaví i Hyacinto Neréz, velmi svérázný
člověk, pracující na haciendě jako gaučo. A dámy? Jsou krásné a sami se jistě
přijdete podívat, která z nich je Růže z Argentiny, podle které se opereta
jmenuje.
Do operety jsme se pustili, protože se nám podařilo získat další
zpěváky, abychom takový úkol zvládli, takže se nemusíte bát. Melodie jsou
krásné a chtěli bychom, abyste si je zpívali cestou domů z divadla.
Eliška Fremrová

vodné 56,29 Kč včetně DPH
stočné 32,15 Kč včetně DPH

INZERCE:
Jádrové vrtání prostupů betonu, železobetonu - otvory pro vzduchotechniku,
odpady, elektřinu a vodu. Novostavby i monolit stavby. Jádrové vrtání,
kovovýroba a zámečnické práce:
Radek Ulman, www.allman.cz, jadrovevrtani@allman.cz, Skupova 43,
Plzeň - Doudlevce, tel.: +420 604 289 086.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
První číslo 20. ročníku vychází dne 15. ledna 2019.
Vydává Obecní úřad Losiná. Losiná 11, 332 04. IČ: 00256871. E-mail: losinacek@volny.cz.
Šéfredaktor: Miroslava Fremrová. Redakce: M. Černý, V. Lišková, M. Tančouzová, A. Beránková.
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zdarma

Vánoční strom vyfotil Jaroslav Kopecký ml.
1

Placení místních poplatků:

MŠ Losiná upozorňuje rodiče,
že s účinností od pondělí 7. 1. 2019 nebudou tolerovány pozdní příchody dětí
do mateřské školy, budova se bude uzamykat dle Školního řádu V–01/9
odstavec 11a, což znamená:
do 8,00 hodin příchody do MŠ se zákonným zástupcem
do 8,15 hodin odchod zákonného zástupce
v 8,15 hodin uzamykání budovy.
Děkuji za pochopení!
Holečková Ivana, ředitelka MŠ

Dovolená praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová oznamuje dočasné uzavření ordinace v Losiné
ve dnech 1. února až 3. března 2019.
Bude ji zastupovat MUDr. Kulda ve Šťáhlavech denně od
7 do 12 hodin, v pondělí odpoledne od 15 do 18 hodin. Ordinace je v budově
pošty - vchod ze dvora, 1. patro, adresa Dr. Holuba 44, Šťáhlavy, tel. č.
377 969 239.
Při akutních potížích volejte rychlou záchrannou službu na tel. č. 155.
Předpis léků (elektronický recept), výpisy z dokumentace nebo posudky
zdravotní způsobilosti bude možno objednat na tel. čísle losinské ordinace:
777 624 254.

Plesová sezóna začíná
Myslivecký spolek Losiná-Planiny vás zve v pátek 18. 1. 2019 od
20 hodin do Kulturního domu v Losiné na Myslivecký ples. Bude připravena
bohatá věcná i zvěřinová tombola. Hraje skupina Classic BAND s
kapelníkem Vl. Neckářem.
Další akce:
24. 1.
Členská schůze SZP Staroplzenecko (KD Losiná)
26. 1.
EXTRA BAND REVIVAL a Radek Zíka (KD Losiná)
1. 2.
Sokolský bál (Restaurace Pod Lesem)
9. 2.
Dětský maškarní ples (KD Losiná)
15. 2.
Hasičský ples (KD Losiná)
23. 2.
Rybářský ples (KD Losiná)
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Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Výše poplatku je stanovena každý rok vyhláškou, na kalendářní rok 2019 je
schválena a poplatek zůstává ve stejné výši 600 Kč.
Poplatek je splatný v termínu od 1. ledna do 31. května 2019.
Poplatníci jsou:
- Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
- Cizinec s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem
delším než 90 dnů
- Cizinec pobývající přechodně po dobu delší než 3 měsíce
- Cizinec, kterému byl udělen azyl nebo dočasná ochrana
- Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba
Osvobozeny od poplatku jsou osoby, kterým byl zrušen trvalý pobyt.
Poplatek ze psů
Výše poplatku na kalendářní rok:
- 100 Kč za prvního psa
- 150 Kč za druhého a každého dalšího psa
Poplatek je splatný v termínu od 1. ledna do 31. května 2019.
Poplatek se platí za psa, který dovršil stáří 3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná.

Webové stránky obce
Na webových stránkách obce najdete novou záložku Hřbitov Losiná, ve
které najdete interaktivní mapu hřbitova, údaje o hřbitově a fotodokumentaci
hrobů. Pro lepší orientaci byly hroby označeny číselnými cedulkami, které
souhlasí s čísly v evidenci obecního úřadu.
Obec dále zprovoznila záložku Virtuální prohlídka, kde si můžete
zblízka prohlédnout celou obec.
Další nové informace o pořádaných kulturních nebo sportovních akcích
v obci získáte v záložce Kalendář akcí.
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