Aktuality
 Firma Marius Pedersen a.s, Provozovna Plzeň změnila den vyvážení
komunálního odpadu z pátku na čtvrtek s platností od 1. října 2018.
 Oprava autobusového jízdního řádu – spoj č. 450556 Řenče-Losiná-Plzeň
jedoucí z Plzně v 8,03 hodin ze zastávky Slovany jede pouze do Štěnovic.
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Kdo bude v novém zastupitelstvu?

Hořelo v rokli
V pondělí 15. října zahlédla ředitelka Mateřské školy v Losiné kouř
a plameny. Ihned volala hasiče a starostu obce. Bohužel právě losinská
požární Tatra byla v servisu, proto se na místo dostavil Hasičský záchranný
sbor z Plzně Slovan a oheň včas zlikvidoval.

Nohejbalový turnaj O pohár starosty obce Losiná
V sobotu 8. 9. 2018 se na víceúčelovém hřišti Pod Lesem v Losiné
uskutečnil další ročník populárního nohejbalového turnaje O pohár starosty
obce. Do turnajových bojů se prezentovalo devět tříčlenných mužstev
z Losiné, Nebílov, Nezbavětic a Štěnovic.
Přítomní diváci tak mohli během soboty fandit týmům Velemani, Kufr,
Tic ml., Holomajzna, Šelmy, Rudej ďábl, Čelzí, Mazlivé kočičky, Strejda
a my. Po sérii vzájemných zápasů hraných na dva vítězné sety se z první
příčky mohli radovat kluci z Nebílov (Strejda a my).
Díky vzájemnému zápasu skončily druhé losinské Mazlivé kočičky
a překvapivě nezbavětický Kufr obsadil třetí příčku. Celý turnaj nohejbalisté
zakončili večerním posezením pod pergolou. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na hladkém průběhu turnaje – hráčům, pořadatelům, divákům
i osazenstvu restaurace Pod Lesem a v neposlední řadě obecnímu úřadu za
podporu.

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly komunální volby a občané
rozhodli o svých zastupitelích. V Losiné přišlo volit 600 voličů z celkového
počtu 1065, tj. 56,34% účast. Do zastupitelstva byli zvoleni:
Za rozvoj obce Losiná: Miloš Černý (513 hlasů), Jan Rous (379 hlasů),
Miroslava Fremrová (332 hlasů), Milena Laštovková (324 hlasů), Miloslav
Turinský (306 hlasů), Václav Batěk (256 hlasů)
Losiná 2018: Alena Beránková (198 hlasů)
Za kvalitní život v obci Losiná: Jaroslav Veleman (269 hlasů), Jan Holub
(243 hlasů)

Mateřská škola v novém kabátě
V průběhu letních prázdnin bylo dokončeno zateplení mateřské školy.
Na tuto akci obec získala od Ministerstva životního prostředí dotaci ve výši
1.351.182,41 Kč (Operační program životní prostředí 2014-2020).
Celkové náklady na
zateplení
budovy,
nové
střechy
a
rekuperaci vzduchu
v obou třídách jsou
5.550.885,- Kč.

František Karl

INZERCE:

Příští rok rozšíříme
prostor
zahrady,
kam umístíme nové
hrací prvky.

Nabízím k půjčení tepovač na čištění čalouněného nábytku, koberců
a interiérů automobilů. Cena za půjčení je 225 Kč na den + 25 Kč za tabletku
do nádržky. Vratná záloha dle domluvy. Vyzvednutí v Losiné.
Lucie Šífová, tel. 605 206 087, e-mail: lucing@seznam.cz.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Říjnové číslo 19. ročníku vychází dne 18. října 2018.
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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Havelské posvícení

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012
Vážení přátelé,
přibližuje se měsíc listopad, kdy vás pravidelně vítáme v hledišti
kulturního domu. Letos jsme nastudovali hru Antonína Procházky Hledám
děvče na boogie woogie. Květnové uvedení bylo úspěšné, diváky pobavilo,
ale teď trochu začínáme znovu. Z důvodu nemoci v souboru, musíme
pozměnit obsazení. Je to zajímavá situace, protože záskok se musí naučit roli
v krátkém čase. Je to pro nás trochu dobrodružné, zase nová zkušenost.
Zveme vás na pátek 23. 11. 2018 od 19 hodin nebo sobotu 24. 11. 2018
od 17 hodin do kulturního domu. Uvidíte, jak jsme se se všemi problémy
vypořádali, a zároveň se s představením rozloučíme, abychom pro vás
připravili nové pro rok 2019. Předprodej vstupenek se uskuteční 15. 11. 2018
od 18 do 19 hodin v kulturním domě.
Děkujeme za podporu a těšíme se na vaši návštěvu.
Eliška Fremrová
P.S.
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 rád do svých řad přivítá nové
členy. Není třeba umět hrát divadlo, ale je třeba mít divadlo rád a umět
zpívat. Můžeme si o tom popovídat. Telefon 604 478 137.

Svoz objemného odpadu
Od soboty 17. 11. do neděle 18. 11. 2018 budou v obci Losiná umístěny
kontejnery pro svoz objemného odpadu:
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.
Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek, křesla, sedačky, židle,
matrace, koberce, lina, apod. Nevhazujte nebezpečný odpad (baterie,
pneumatiky, televizory, rádia, barvy, nádoby od nebezpečného odpadu,
elektrospotřebiče, lednice, mrazáky, zářivky a podobně), rovněž ne trávu,
listí, větve apod.
Svoz objemného odpadu zabezpečuje spolu s obcí firma Marius Pedersen a.s.

Na tradiční posvícení již dorazily před kulturní dům pouťové atrakce
rodiny Třískových.
V pondělí 22. 10. 2018 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Losiná
Pěknou hodinku v kulturním domě. Začínat se bude v 16 hodin. Hasiči se
těší na Vaši účast! Přijďte se pobavit a zatančit s orchestrem pana Žákovce!

Lampiónový průvod
Halloweenský večer s lampiónovým průvodem bude v Losiné v sobotu
3. listopadu 2018. Sraz účastníků v maskách i bez, hlavně se
svítícími lampiónky, je v 17 hodin před obecním úřadem. V hospodě Pod
lesem, kam průvod dojde, bude připraveno pro děti podzimní tvoření.

Fotbalové zápasy do konce sezóny:
Mladší žáci
středa
24.10. 17:15 Spálené Poříčí – Losiná
pátek
9.11. 17:00 Losiná – Blovice (vzhledem k času se bude
nejspíše překládat – snaha bude na sobotu 10.11. od 11:30)
Muži
neděle
21.10. 10:15 Přeštice B – Losiná (hřiště v Radkovicích)
sobota
27.10. 14:30 Losiná – Měčín
neděle
4.11. 14:00 Křimice – Losiná
sobota
10.11. 14:00 Losiná – Štěnovice
neděle
18.11. 13:30 SK Klatovy 1898 B – Losiná

Minipřípravka má
za
sebou
dva
úspěšné
přátelské
zápasy s přípravkou
Černic.

Fandíme a držíme
palce!!!
Obecní úřad Losiná

Informace na tel.: 377 916 216, 734 612 012.
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