Prodejna COOP informuje:
Sobotní prodej je od 16. 11. 2019 do odvolání zrušen.

měsíčník obce Losiná

11.

listopad 2019

zdarma

Ordinace praktické lékařky

Listopadová představení

MUDr. Petra Kynclová oznamuje, že ordinace bude uzavřena v měsíci
listopadu tyto úterky: 19. 11. a 26. 11. 2019.

Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012
v Losiné
uvede
úspěšnou operetu Růže
z Argentiny teď v listopadu naposledy! Nenechte
si ujít poslední příležitost tohle naše dílo vidět,
protože i kdybychom ho chtěli v příštím roce zopakovat, už to nepůjde.

Ordinace dětské lékařky
MUDr. Jaroslava Preslová (tel: 736 679 843) oznamuje změnu pracovní
doby:
Pondělí

Úterý

7.00 – 9.00 hodin Štěnovice – nemocní
9.00 – 10.00 hodin Štěnovice – zdraví zvaní
11.30 – 13.30 hodin Šťáhlavy – nemocní
7.00 – 9.00 hodin
10.30 – 12.00 hodin
12.00 – 13.00 hodin
13.00 – 15.00 hodin

Štěnovice – nemocní
Šťáhlavy – zdraví kojenci
Šťáhlavy – zdraví zvaní
Šťáhlavy – nemocní

Středa

7.00 – 9.00 hodin
7.00 – 9.00 hodin
9.30 – 11.00 hodin
12.00 – 13.30 hodin

Losiná – zdraví kojenci (jen 1. středa v měsíci)
Štěnovice – zdraví kojenci (ostatní středy)
Šťáhlavy – nemocní
Štěnovice – nemocní

Čtvrtek

7.15 – 9.15 hodin
10.30 – 12.00 hodin
12.00 – 13.00 hodin
13.00 – 15.00 hodin

Šťáhlavy – nemocní
Štěnovice – zdraví kojenci
Štěnovice – zdraví zvaní
Štěnovice – nemocní

Pátek

7.15 – 8.00 hodin Šťáhlavy – zdraví zvaní
8.00 – 10.15 hodin Šťáhlavy – nemocní
11.30 – 13.30 hodin Štěnovice – nemocní
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Na představení, která uvedeme 15., 16. a 22. listopadu si můžete
rezervovat lístky na telefonu č. 605 757 827. Úmyslně hrajeme více
představení, abychom všem divákům zajistili dobrá místa! Představení
23. 11. 2019 je vyprodané.
Přijďte k nám pro dobrou náladu. Uděláme pro Vás, co budeme moci.

DVD v nabídce
Benefiční večer, který se konal 14. 9. 2019, byl profesionály
zaznamenán a zpracován na DVD. Záznam večera včetně vystoupení hostů se
skládá ze dvou částí a celkem trvá tři hodiny.
DVD budeme zájemcům prodávat u pokladny divadla vždy před shora
uvedenými představeními nebo je možné si je objednat na telefonním čísle
737 578 190. Cena je 200 Kč.

Taneční kroužek
V listopadu končí první pololetí činnosti našeho tanečního kroužku.
Lektorka Simona a hlavně děti, které chtějí předvést, co se naučily, zvou
rodiče a přátele na taneční lekci, která se koná 28. listopadu od 16.30 hodin
v sálu Pod lesem. Formou besídky uvidíte, co vaše děti umí, pohovoříte si se
Simonou Šmídlovou, vyměníte si zkušenosti.
Kroužek bude pokračovat v lednu, tak jak bylo na začátku inzerováno
(viz naše stránky www.jirasek2012.cz). Pokud budete chtít, aby vaše dítě
pokračovalo, bude třeba zároveň uhradit poplatek na další pololetí.
Vaši ochotníci
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Charitativní jarmark a rozsvícení vánočního stromku

Poštovní služby v Losiné
Doručování zajišťuje pošta Depo Plzeň 72, Skladová 2483/4a,
326 00 Plzeň. Telefon na vedoucí doručovatelů: 954 391 440.
Nedoručené zásilky jsou uloženy na poště v Olympii, Písecká 972/1,
326 00 Plzeň, tel. 377 459 190. Otevírací doba: pondělí – neděle 9 - 21 hodin.
Pošta Vám vydá uložené poštovní zásilky a poukázané peněžní částky,
zároveň je zajištěno podání týkající se základních poštovních služeb. Jestliže
Vám ukládání poštovních zásilek na této poště nevyhovuje, na Vaši žádost
připraví pošta zásilky k vyzvednutí na jiné Vámi určené poště. K této změně
použijte tiskopis „Změna ukládací pošty“, který je k vyzvednutí na všech
poštovních pobočkách. Podepsaný tiskopis odevzdejte na poště, k žádosti si
připravte občanský průkaz.
Poštovní schránka v Losiné je umístěna u autobusové zastávky v dolní
části obce.

Poštovní domovní schránka
Česká pošta dodává zásilky a výplatní doklady k poukázaným
peněžním částkám do domovní schránky, která je označena
jménem a příjmením adresáta, nebo alespoň příjmením
shodným s příjmením adresáta, případně názvem adresáta.
Domovní schránka se umisťuje na řádně osvětleném místě poblíž
vchodu do domu a to tak, aby byla bez větších obtíží přístupná poštovnímu
doručovateli. Je nutné, aby byla dostatečně velká a v dobrém technickém
stavu. Nedodržení uvedených zásad může zapříčinit vrácení poštovní zásilky
nebo poštovní poukázky zpět odesílateli.
Informace vydala Česká pošta, s.p.

POZVÁNKY:
1. 12. 2019

Rozsvěcení vánočního stromu u mateřské školky

5. 12. 2019

Mikulášská zábava SZP Staroplzenecko v KD Losiná

12. 12. 2019

Vánoční posezení se seniory v KD Losiná

19. 12. 2019

Dětské vánoční představení divadla Dráček v KD Losiná
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Před námi je část roku, na kterou se většinou
těšíme. Vánoce jsou především o rodině, o setkání, o
podarování. Patří ponejvíce našim dětem.
A o dětech je i náš vánoční charitativní
jarmark. Ne všechny děti mají to štěstí a jsou
zdravé. Mnoho rodin má život složitější. Péče
o postižené dítě, jakkoliv staré, je zodpovědnost a
starost na celý život. Náš jarmark je určen právě jim.
Část výtěžku z této akce bychom chtěli
věnovat losiňákovi Matyášovi Filipovi. Vstup do života měl Matýsek těžký.
Narodil se s poškozením mozku a s přerušenou stopkou hypofýzy. Má těžkou
zrakovou vadu, špatné hospodaření s vodou a problémy s chůzí.
Loni přispěli Matýskovi z jarmarku v Hradčanech u Chlumu a my
bychom chtěli jít v jejich šlépějích. Druhou část peněz bychom rádi dali
Matějovi Macourkovi ze Šťáhlav. Je to, dá se říct, už mladý muž, který ve
čtyřech letech téměř utonul. Ačkoliv tohle neštěstí přežil, má trvalé
poškození mozku, těžké neurologické postižení, epilepsii, těžkou mentální
retardaci a je trvale upoután na lůžko. Péče o něj je čtyřiadvacetihodinová.
My můžeme těmto dětem pomoci. A to tím nejjednodušším způsobem.
Přijďte v neděli 1. 12. 2019 k vánočnímu stromku u školky. Od 16.00 hodin
budou pro vás připraveny stánky s vánočním zbožím, něco k zakousnutí a
něco na zahřátí. Atmosféru zpříjemní vánoční program a v 18.00 hodin se
rozzáří vánoční stromek. Moc se na vás těšíme.
Milena Laštovková

Vyhodnocení soutěže v požárním útoku v roce 2019
Minulý týden proběhlo vyhodnocení soutěží
v požárním útoku zařazených do Ligy IX. Okrsku Starý
Plzenec 2019.
V roce 2019 se uskutečnilo 16 soutěží. Ze 23
přihlášených družstev obsadili losinští hasiči krásné
9. místo, ke kterému jim obec gratuluje.
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