Svoz bioodpadu v březnu
V zimních měsících je svážen biologický odpad jednou měsíčně.
Termín v březnu je stanoven na středu 25. 3. 2020.

měsíčník obce Losiná

Od 1. dubna 2020 bude prováděn svoz hnědých popelnic pro
bioodpad vždy každý lichý týden ve středu.

Vyhlášen NOUZOVÝ STAV

Poštovní schránka nově u obecního úřadu

Vláda ČR vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR
nouzový stav na dobu od 14:00 dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Na základě jednání s Českou poštou bylo přistoupeno k přemístění
stojanu s poštovní schránkou k obecnímu úřadu. Pracovníci pošty umístili
poštovní schránku vedle úřední desky obecního úřadu.

Dočasné zrušení školních spojů
V souvislosti s uzavřením základních, středních a vysokých škol od
11. 3. 2020 dochází ke zrušení níže uvedených vybraných spojů, které
slouží zejména k dopravě žáků. Pokud by se omezení v budoucnosti dotklo
i mateřských škol, bude zvažováno zavedení prázdninového provozu.
Tyto spoje nejsou v provozu od 13. března 2020:
Odj. 6:40 Plzeň, Slovany
Příj. 6:55 Chválenice
Odj. 6:56 Chválenice
Příj. 7:15 Plzeň, Slovany
Do odvolání je zrušen i provoz noční linky N92.

1. Divadelní ples
Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012 oznamuje, že plánovaný
divadelní ples se zatím odkládá na 3. října 2020. Lístky zůstávají
v platnosti. Samozřejmě budeme sledovat vývoj pandemie a reagovat na
něj.
Všichni, kdo jsme pro vás ples organizačně připravili, nacvičili
taneční čísla atd. vám všem přejeme hodně zdraví a doufáme, že v říjnu
budeme mít všichni toto období za sebou.
Děkujeme za pochopení!

Eliška Fremrová
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3.

březen 2020

zdarma

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března
2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky
s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a
dalších nezbytných cest.
Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit
šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin
do 24. března 2020 do 6:00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou
prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen
zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních
čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a
výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat,
krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a
čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.
Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které
neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení.
Zavřeny zůstanou provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny
nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se
nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej
jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení.

Restaurace u Větráka nabízí obědy s sebou v krabičkách
Obědy bude vydávat od pondělí 16. 3. 2020 od 11 hodin do 16 hodin
každý den. Jídlo je možné vyzvednout u okénka při vstupu, vlastní nádoby
není možné použít. Jídlo nelze konzumovat na zahrádce.
V nabídce je také prodej piva do PET lahví od 18 hodin do 19 hodin.
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Veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Ve středu 18. března 2020 se od 18:30 koná v kulturním domě
veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Krizové opatření zakazující konání akcí se nevztahuje na jednání
zastupitelstev obcí. Z důvodu uzavření Restaurace u Větráka proběhne
zasedání zastupitelstva obce v sále kulturního domu – vstup boční vchod.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU
Na základě Usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 15. 3. 2020, bude
Obecní úřad Losiná vykonávat veřejnou správu v nezbytně nutném
a omezeném rozsahu.
Úřední hodiny jsou stanoveny na:
pondělí 9,00 - 11,00 hodin
a
středa
9,00 - 11,00 hodin
a

18,00 - 19,00 hodin
18,00 - 19,00 hodin

Ostatní záležitosti, např. platby místních poplatků, kde je termín splatnosti
do 31. 5. 2020, je možné odložit nebo vyřídit platbu bezhotovostně.
Miloš Černý, starosta

Informace k obchvatu obce
Na stránkách obecního úřadu www.losina.cz v záložce Aktuality je
možno zhlédnout osmiminutovou Vizualizaci obchvatu obce Losiná,
kterou připravilo Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 2. 3. 2020.

Koupaliště je vygruntované

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací
bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu
koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě
informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu,
hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda
dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat
bez jakýchkoliv omezení.
S ohledem na potenciální možnost výskytu koronaviru ve vodě
odpadní je nezbytně nutné striktně dodržovat doporučená hygienická
opatření a minimalizovat možnost lidského kontaktu s odpadní vodou. To
se týká i našich zaměstnanců, kteří omezí činnosti prováděné na
kanalizacích a čistírnách odpadních vod na nezbytné minimum.
Rozhodli jsme se současně, při respektování nařízení a doporučení
vlády České republiky, přijmout opatření minimalizující kontakt našich
zaměstnanců s třetími osobami i navzájem. Z tohoto důvodu je do objektů
společnosti zakázán vstup nepovolaným osobám, výrazně omezena je
činnost zákaznických center, přerušena je možnost hotovostních plateb na
pokladnách. Řada našich zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviště.
Podrobnější informace jsou uvedeny na našich webových stránkách.
S ohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky, aby
řešili pouze neodkladné záležitosti a pomohli nám tím zajistit bezpečné
dodávky pitné vody a bezproblémové odvádění odpadních vod i v
následujícím období.
Dne 16.3.2020

Vedení společnosti ČEVAK a.s.

Mateřská škola je uzavřena
Členové Sboru
dobrovolných hasičů
Losiná v sobotu
7. března provedli
vyčištění koupaliště
a připravili jej na
letní sezónu.
Foto: Jaromír Sedlák
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Na podnět ministerstva školství ohledně zvážení provozu mateřských
škol zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření provozu mateřské školy od
čtvrtka 12. března 2020 do odvolání.

Valná hromada TJ Sokol Losiná
Tělovýchovná jednota Sokol Losiná oznamuje, že plánovaná valná
hromada se odkládá předběžně na květen 2020 z důvodů vyhlášení
nouzového stavu v ČR.
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