Ordinace praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová oznamuje, že ordinace bude dočasně
uzavřena v úterý 22. října a 29. října 2019. V měsíci listopadu budou
uzavřeny tyto úterky – 5. 11., 12. 11., 19. 11. a 26. 11. 2019.

měsíčník obce Losiná

Ordinace ve čtvrtek odpoledne jsou pouze pro objednané pacienty
(tel. 777 624 254). Dále oznamujeme, že pokračuje očkování proti chřipce.

Draci létali i v bezvětří

Hokejisté zahájili další sezónu
Po třech kolech je Losiná na šestém místě v tabulce s jednou výhrou
a dvěma prohrami, kterých bylo dosaženo v těchto utkáních:
29. 9.2019
5. 10.2019
13.10.2019

Sokol Losiná – HC Omega Trans Plzeň
HC Kralovice 1944 – Sokol Losiná
Sokol Losiná – HC Strašice

10.

říjen 2019

zdarma

Plánovaná drakiáda v Losiné na stadionu se uskutečnila i přes
„nepřízeň“ počasí. Byla nádherná slunečná neděle a nepohnul se ani lísteček
na stromě. Přesto byla účast pěkná a některé děti s pomocí rodičů dokázaly
dostat draka do vzduchu, aby chvíli poletoval nad fotbalovým hřištěm.
Jako dobrý nápad se ukázalo vyrábění
papírových vlaštovek, kterým bezvětří nevadilo.
Děti se tak dobře bavily. Odpoledne zakončily
opékáním buřtíků u podzimního táboráku.
Někteří chlapci pak volně pokračovali na
fotbalový trénink mladší přípravky.

4:10
1:8
1:4

Pro fanoušky hokejového týmu Losiná jsou ale důležité termíny
následujících zápasů:
ne 20.10. 20:30 Chotěšov - Losiná (ZS Košutka)
ne 27.10. 08:00 Losiná - Meteor (ZS Plzeň - malá hala)
čt 31.10. 20:00 Radobyčice - Losiná (ZS Plzeň - malá hala)

Děkujeme organizátorům za další prima
akci a těšíme se na další – halloweenskou
sobotu!

Fotbalisty čeká posledních pět utkání

To musíte vidět!

Losinští fotbalisté začali podzimní část sezóny již 24. srpna a mají za
sebou osm mistrovských utkání. Jsou nyní v tabulce na 11. místě s třemi
výhrami a pěti prohrami a se skóre 16:21. Držme palce na následující zápasy:

Pestré španělské kostýmy, příjemná hudba! Podívaná, kterou si nemůžete
nechat ujít! Ženy jsou krásné, muži stateční! Zpívají a tančí jen pro vás!

Neděle 20. 10. 2019
Sobota 26. 10. 2019
Neděle 3. 11. 2019
Sobota 9. 11. 2019
Sobota 16. 11. 2019

Kdy? Vyberte si z termínů 15., 16., 22. listopadu 2019 od 19:00 nebo
23. listopadu 2019 od 17:00.

15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Losiná - Klášter
Merklín - Losiná
Losiná - Chlumčany „B“
SK Hradec 1946 - Losiná
Losiná - Předenice
(změna termínu ze 17.11.)
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Náš Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012 v Losiné hraje naposledy
představení RŮŽE Z ARGENTINY.

Kde? Přijďte do kulturního domu v Losiné!
Lístky? Koupíte za 120 Kč v předprodeji 4. a 11. listopadu 19-20 hodin
v KD Losiná. Po 4. 11. 2019 si je můžete rezervovat na tel. čísle
605 757 828.
www.jirasek2012.cz
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Změna času 2019

POZVÁNKY:

Standardní (nesprávně zimní) čas v roce 2019 nastane v noci 27. října.
Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00. Standardním časem je čas, který platí
v zimním období. Zvláštním časem, který si zaslouží sezónní označení, je čas
letní. Opravdový zimní čas, tedy sezónně posunutý v zimním období oproti
standardnímu času, u nás rovněž krátce existoval, a to pouze v roce 1946.
Ten rok byl tedy rozdíl mezi letním a zimním časem dvě hodiny.

20. 10. 2019
Havelské posvícení – před KD Losiná budou v neděli
v provozu pouťové atrakce a stánky s drobným zbožím.

Letní čas byl poprvé zaváděn v období první světové války. Elektřina
byla v té době drahá a nedostatková a když slunce svítilo i později do večera,
dosáhlo se významné energetické úspory. V dnešní době už jsou energetické
důvody změny času sporné. Osvětlení dnes tvoří jen menší část spotřeby
energie a harmonogram spotřeby elektrické energie se značně liší od doby
před sto lety.
Kromě pozbytí energetických důvodů
existují další argumenty, proč by se mělo od
letního času upustit. Jedním z nich je vliv skokové
změny času na člověka, kterému mohou způsobit
zdravotní obtíže. Statisticky se změna času
projevuje například tím, že krátce po změně času
vždy přibývá dopravních nehod.
Evropská komise nechala občany hlasovat, jestli si přejí zachovat letní
čas. Průzkum zaznamenal 4,6 milionu platných hlasů a ukázalo se, že 84 %
respondentů si střídání času nepřeje. A tak vzešel návrh na ukončení střídání
času v rámci EU. Nyní se tedy problematika řeší na státních úrovních. Další
úskalí ale představuje fakt, že dle místních průzkumů v jednotlivých státech
nepanuje shoda na tom, jaký čas by měl být trvale zachován.

Svoz objemného odpadu
Na objemný odpad budou přistaveny kontejnery od soboty do neděle
26. – 27. 10. 2019 na sběrných místech:
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
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21. 10. 2019
Pěknou hodinku pořádá Sbor dobrovolných hasičů Losiná
v kulturním domě. Začínat se bude v 16 hodin. Hasiči se těší na vaši účast.
Přijďte se pobavit a zatančit s orchestrem pana Žákovce!
2. 11. 2019
Lampionový průvod a halloweenský večer v Restauraci
Pod lesem. Sraz všech lampionů je u OÚ Losiná. Průvod půjde směrem na
stadion, kde proběhne podzimní dílna pro děti.

Plánek losinského hřbitova
Blíží se Památka zesnulých a lidé budou více navštěvovat hřbitovy. Na
losinském hřbitově byly již v roce 2018 instalovány číselné cedulky na
jednotlivých hrobech. Ty souhlasí s čísly v evidenci hrobů na obecním úřadu.
Na internetových stránkách obce Losiná můžete nalézt kolonku Hřbitov
Losiná. Tam je umístěn plánek hřbitova a vyhledávání podle hrobů nebo
podle příjmení. Každý hrob je tam i vyfotografovaný.

ČEZ informuje o přerušení dodávky elektřiny:
05.11.2019 (07:30 - 09:30) - plánovaná odstávka č. 110060675626
Losiná 298, 494
05.11.2019 (10:00 - 12:00) - plánovaná odstávka č. 110060675627
Losiná144, 147, 148, 150, 153, 154, 156, 170, 173, 180, 184, 185, 189, 190,
191, 194, 196, 197, 198, 211, 212, 213, 214, 286, 314, 320, 337, 389, 453,
477, 478,
parc. číslo 610, 402/1, 430/10, 430/26, 430/28, 430/29, 430/30, 430/31,
436/10, 436/3, 436/9,
05.11.2019 (13:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060675631
Losiná 267, 294, 298, 299, E60
Bližší informace naleznete 20 dnů před uvedeným termínem na níže
uvedených webových stránkách ČEZ v sekci "Odstávky" nebo přímo na
odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html .
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