Dovolená praktické lékařky MUDr. Kynclové
MUDr. Petra Kynclová oznamuje uzavření ordinace v době od 3. 12. do
7. 12. 2018. Při dovolené lékařku zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech
(adresa: Dr. Holuba 44 – budova pošty, vchod ze dvora 1. poschodí) denně od
7:00 do 12:00 hodin. Telefon do ordinace: 377 969 239.

měsíčník obce Losiná
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Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Pozvánka na hokejové zápasy losinských buldoků
 neděle 25. 11. 2018 od 11:00 hod., zimní stadion Plzeň - malá hala
Buldoci Losiná – Omega
 sobota 1. 12. 2018 od 12:15 hod., hokejová hala Třemošná
Meteor Třemošná – Buldoci Losiná

Majitelé psů buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům
Pořídíme-li si psa, vzniká nám nepochybně i mnoho povinností.
Apelujeme na občany, aby své psy nenechávali volně pobíhat po veřejných
prostranstvích.
Majitel psa je povinen zamezit jeho volnému pobíhání a na veřejných
místech ho mít neustále pod kontrolou či dohledem. Je třeba si uvědomit, že
volně pobíhající pes může být nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout
lidi, zejména chodce a cyklisty, dále ostatní zvířata, může zavinit dopravní
nehodu nebo způsobit škodu na majetku. Následky útoku psa na člověka,
především jedná-li se o psa větší rasy a dítě, mohou být velmi závažné.
V případě, že se cítíte volně pobíhajícím psem ohroženi
a je vám zasahováno do vašich práv, doporučujeme, abyste
sepsali písemné podání s žádostí o zahájení přestupkového
řízení a doručili jej přímo na Městský úřad Starý Plzenec,
který pro nás provádí přestupkové řízení. Jedná se o
přestupky proti občanskému soužití. Samozřejmostí by mělo
být pro každého majitele psa uklizení psích exkrementů
z chodníku nebo trávníku. Ani na dětská hřiště psi nepatří.
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Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v sále kulturního domu sešlo nově
zvolené Zastupitelstvo obce Losiná ke svému ustavujícímu zasedání. Po
složení slibu zastupitelů hájit zájmy České republiky, obce a jejích občanů byl
veřejným hlasováním zvolen starostou obce pan Miloš Černý a
místostarostkou paní Alena Beránková.
Dále byl ustanoven výbor finanční, který kontroluje hospodaření
s finančními prostředky a majetkem obce a výbor kontrolní, který kontroluje
plnění usnesení zastupitelstva obce. Pro podporu činnosti v obci byly zřízeny
výbory kulturní a sportovní.
Další veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno na začátek
prosince. Bude se na něm projednávat rozpočet obce na rok 2019, priority na
příští rok, výše poplatku za svoz komunálního odpadu, vodné a stočné apod.

První rozsvěcení losinského vánočního stromku
Obecní úřad Losiná srdečně zve všechny občany
na slavnostní rozsvícení vánočního stromku, které se
bude konat v neděli 2. prosince 2018 od 17 hodin
u Mateřské školy Losiná.
Kromě samotného rozsvícení se můžete také
těšit na vánočně laděný kulturní program a charitativní
jarmark, skrze který můžete přispět jednomu z našich
občánků (Matyášek Filip) na rehabilitační pomůcky.
Pro ty, co dorazí, bude zajištěno studené i teplé
občerstvení. Vlastní hrnek je z ekologických důvodů
vítán.
Speciální poděkování tímto patří Skupině ČEZ,
která se na akci rozsvěcení stromku finančně podílí.
Laura Drahoňovská
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Aktuálně:

Lampiónový průvod

 Svoz objemného odpadu pro občany bude na obvyklých místech o
víkendu 17. a 18. 11. 2018. Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek,
křesla, sedačky, židle, matrace, koberce, lina, apod. Nevhazujte
nebezpečný odpad (baterie, pneumatiky, barvy, elektrospotřebiče,
lednice, mrazáky, zářivky apod.), rovněž ne trávu, listí, větve apod.
 Svoz bioodpadu bude probíhat ještě v měsíci listopadu (podle počasí).
 ČEZ upozorňuje na nutnost odstranění a okleštění stromoví a jiných

porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční
soustavy. Zásah do porostů je nutno provádět v době vegetačního klidu,
nebude-li proveden do 15. 11. 2018, provede zásah pracovník firmy
ČEZ. U nadzemního vedení nízkého nebo vysokého napětí musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů v rozmezí 1,5 až
2 m. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo
zařízení distribuční soustavy kontaktujte ČEZ na lince 800 850 860.

Na halloweenském večeru dne 3. 11.
se děti dobře bavily. Po procházce přes
setmělou
Losinou s
rozsvícenými
lampióny dorazily na stadion, kde je
čekalo překvapení. Mohly se nechat
strašidelně pomalovat, vyrobit si pavouka
z čajové svíčky, ducha z papírového
kapesníku, roztomilého ježka nebo
razítkovat natřenými jablky.

Společenské akce v KD Losiná
30. 11.

Fousband - páteční zpívaný večer v restauraci od 20 hodin

6. 12.

Mikulášská zábava SZP Staroplzenecko od 16 hodin

8. 12.

Kabát revival west a Paradox - 2 kapely v jeden večer od 20 hodin

Hledám děvče na boogie woogie!!

13. 12.

Vánoční setkání se seniory od 18 hodin

Je to tady, vážení diváci, máte poslední příležitost podívat se na tuto
komedii v našem zpracování! Čeká vás příjemná hudba, humor Antonína
Procházky a jistá dávka humoru, kterou přidáváme my, ochotníci.

18. 12.

Dětské vánoční představení od 17 hodin

Od ledna začneme zkoušet novou inscenaci, takže využijte příležitost
a přijďte se podívat 23. listopadu 2018 od 19 hodin nebo 24. listopadu 2018
od 17 hodin do sálu kulturního domu v Losiné. Lístky můžete získat
v předprodeji dne 15. 11. 2018 od 18 do 19 hodin v KD.
Srdečně vás všechny zve Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012.
Eliška Fremrová

Na stadion přijede cirkus

První výhra fotbalistů Losiné od června 2018
Konečně někdo z losinských fotbalistů urval body! Mladší žáci se
dočkali prvního vítězství v tomto ročníku, když po vyrovnaném boji přetlačili
kluky ze Vstiše 2:1.
Možná by bylo úspěchů více, kdybychom měli širší základnu, soutěž
hrajeme o 9 hráčích, z toho je Pavel G. delší dobu zraněný. Tento stav nastal
po odchodu opor do Přeštic, Žákavé a Štěnovic těsně před zahájením soutěže.
Přesto to kluci nevzdali a bojují dál. Sáhli jsme do řad mladších ročníků pro
Kubu a Míšu (ročníky 2010 a 2011, tedy o 5 let mladší!), kteří nám pomáhají
zalepit sestavu.

CIRKUS JUNG a Obec Losiná zve všechny občany a především děti
na cirkusové představení artistické skupiny JUNG. V sobotu 17. 11. 2018 od
15 hodin se na tréninkovém hřišti TJ Sokol Losiná můžete těšit na žongléry,
artisty, akrobaty a samozřejmě klauny. Vstupné je zdarma.

Upřímně kluky obdivuji za jejich vůli to nevzdávat, účast na zápasech i
trénincích je téměř 100%. Cožpak se v Losiné a okolí nenajde jediný kluk z
ročníků 2006-2008, který by nám pomohl?
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kontakt: trenér Čestmír Kašpar, 604 298 982

