POZVÁNKA
Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., rádi
bychom vás pozvali na naši další akci Vernisáž výstavy Dětství v zámeckém
parku, která se uskuteční 30. 5. 2019 od 17 hodin v kapli sv. Ondřeje.
Do výstavy budou zapojeny zejména dobové předměty a pohlednice,
zobrazující podobu zámku Hradiště a přilehlého parku v 2. polovině
19. století, a pozor! Těšit se můžete i na živá zvířátka! Přijďte zavzpomínat
na své dětství, vezměte s sebou děti a vnoučata a pojďme si spolu zahrát
některou z her hraběcích dětí tak, jak je popisuje dcera zámeckého
zahradníka Františka Nejdla ve stejnojmenné knize.

INZERCE
Hledám paní na ÚKLID do rodinného domu v Losiné. JSEM INVALIDNÍ
ŽENA NA VOZÍKU. Děkuji za nabídky.
Kontakt: Wagnerová, tel: 737225227, e-mail: wagnerovag@gmail.com.


Nabízím k půjčení TEPOVAČ na čištění interiérů automobilů, čalouněného
nábytku a koberců. Cena za půjčení je 225 Kč na den + 25 Kč za tabletku do
nádržky. Vratná záloha dle domluvy. Vyzvednutí v Losiné.
Kontakt: Lucie Šífová, tel. 605 206 087, e-mail - lucing@seznam.cz.

měsíčník obce Losiná

5.

květen 2019

zdarma

Vážení přátelé!
Vše je připravené – divadlo čeká na své diváky. Děkujeme všem, co si
zakoupili lístky na naše představení Růže z Argentiny, za zájem a podporu.
Protože zbývá jen pár lístků, prosíme
všechny, na které by se nedostalo, aby přišli
v listopadu. Budeme hrát víc představení,
takže bude lepší výběr sedadel.
Vzpomínám, když jsme v roce 2012
připravovali naši první hru (Lucernu), jaké
očekávání a jaký strach, aby někdo přišel,
jsme měli. Děkujeme, že jste divadlo v Losiné
přijali a doufáme, že vás nezklameme.
Za Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012
Eliška Fremrová

Otázky Tondy Procházky



Nabídka pracovní pozice – HPP zkrácený pracovní úvazek nebo BRIGÁDA
servírka/číšník
1. Brigádně nebo HPP zkrácený pracovní úvazek, výpomoc na obědy
10,00 až 15,00 hodin - vše k jednání - jak v týdnu tak o víkendech nebo
2. Brigádně o letních prázdninách - časy si osobně upřesníme - jak v týdnu
tak o víkendech
Nástup možný ihned nebo dle domluvy. Plat 110,- Kč/hod + bonusy za akce.
Chceš-li pracovat v příjemném kolektivu je tu skvělá příležitost.
Kontakt: Restaurace U Větráka, Losiná 240, 332 04, 605260727,
uvetraka@email.cz, facebook - U Větráka, www.uvetraka.cz
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Páté číslo 20. ročníku vychází dne 15. května 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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Český rozhlas Plzeň Vás zve v pondělí 27. května 2019 od 18 hodin do
kulturního domu v Losiné na natáčení zábavné rozhlasové talkshow herce
a režiséra Antonína Procházky. Hosty budou Iva Pazderková, herečka a
stand-up komička, a Marek Adamczyk, herec. Vstupné činí 50 Kč a
předprodej vstupenek probíhá na Obecním úřadě Losiná.

Ten umí To a ten zas Tohle...
Dětský den se bude v Losiné slavit v neděli 2. června
2019 od 14 hodin na stadionu Pod Lesem. Pro děti a rodiče
bude připravena stezka s úkoly, kde se mohou potkat s
farmářem, malířem či švadlenou... Přijede pohádkový
kouzelník Artin se svým kouzelným vystoupením. Závěr
akce bude samozřejmě patřit losinským hasičům.
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Májka

Seznam plánovaných odstávek elektrického proudu

Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří se zasloužili o tradiční
stavění máje a dokázali ji celou
noc uhlídat před podříznutím.
Také hranice, kterou připravili,
byla pořádná a buřty na ní
upečené chutnaly skvěle!

21.05.2019

7:30 - 12:00 čp: 175, 186, 188, 224, 292, 301, 303, 454

22.05.2019
7:30 - 10:00
čp: p278/1, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 132, 134, 136, 137, 139,
141, 143, 145, 146, 149, 151, 155, 157, 162, 163, 166, 168, 169, 171, 182,
183, 192, 199, 202, 222, 225, 257, 276, 290, 312, 315, 318, 331, 332, 386,
388, 476, 50, 60, 64, 66, 69, 70, 73, 77, 80, 84, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 98, 99,
p555/10, parc.č.239, parc.č.365/1, parc.č.445/97, parc.č.448/2

Svoz nebezpečného odpadu
V úterý 28. 5. 2019 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. Na dočasné
sběrné místo je možno umístit pouze níže uvedené odpady. Odpad je
zapotřebí ukládat odděleně na určená místa. Nelze ukládat odpady
pocházející z podnikatelské činnosti. Děkujeme za pochopení.
Občané mohou odkládat na sběrné místo:
 oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové apod.)
 olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
 chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např.
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy v uzavřených nádobách
 tiskařské barvy, barvy, lepidla a pryskyřice v uzavřených nádobách
 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné v uzavřených nádobách
 brzdové a ostatní kapaliny z automobilů v uzavřených nádobách
 nemrznoucí kapaliny v uzavřených nádobách
 odmašťovadla - mýdla a čisticí prostředky v uzavřených nádobách
 vyřazená léčiva (staré léky) včetně mastí a roztoků
 pneumatiky osobní (bez disků), pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez
disků)
 olověné akumulátory, baterie včetně autobaterií
 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení ostatní.
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22.05.2019
13:00 - 15:00
čp: 129, 17, 18, 19, 20, 21, 230, 231, 254, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267,
268, 269, 274, 275, 278, 283, 284, 285, 296, 309, 313, 334, 34, 41, 41/p41/1,
410, 466, 491, 56, 61, 85, parc.č.13/1, parc.č.13/4,9, parc.č.44, parc.č.929/64
28.05.2019
07:30 - 16:00
203, 204, 205, 205, 206, 207, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 232, 233, 234,
235, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 255, 281, 282, 298, 300, 304, 310, 323,
333, 424, parc.č.196/15, parc.č.199/8, parc.č.287/9,10

Výzva vlastníkům lesa!
V souvislosti s probíhajícím kalamitním přemnožením lýkožrouta
smrkového (kůrovec) si Vás Krajský úřad Plzeňského kraje dovoluje
upozornit na potřebu trvalého a důsledného provádění zásahů v ochraně lesa
proti tomuto škůdci. Zejména aby:
 byly soustavně vyhledávány napadané stromy a tyto urychleně zpracovány
způsobem zamezujícím dalšímu šíření škůdce
 byla prováděna včasná a účinná asanace kůrovcového dřeva (tj. stromů,
dřeva, odpadu a zbytků po těžbě, již napadených škůdcem a umožňujících
dokončení jeho vývoje)
 přednost zpracování aktivních kůrovcových stromů (kde ještě škůdce
působí) před těžbou kůrovcových souší (stromů již kůrovcem opuštěných).
Na asanaci kůrovcového dříví je možno čerpat finanční příspěvky od
Plzeňského kraje.
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