Ordinace praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová oznamuje, že je do odvolání zrušen ordinační
den v úterý. Ordinace ve čtvrtek odpoledne jsou pouze pro objednané
pacienty (tel. 777 624 254).

Vyfotili jsme…
V Losiné se zrodil nový fenomén – koupání v chladné vodě. Několik
statečných mužů si chodí každý den zaplavat do losinského koupaliště. Na
Štědrý den a na Silvestra si pozvali diváky a předvedli slavnostní koupání
i s přípitkem!

měsíčník obce Losiná

1.
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Pour féliciter 2020
Nechť jsou pro vás všechny události roku 2020
příjemné a šťastné!
Co se bude dít v obci Losiná, vás bude dále pravidelně
informovat měsíčník Losiňáček, který v březnu 2020 oslaví
již dvacáté narozeniny. Můžete očekávat následující
události:
- Je přestupný rok, na Velikonoce půjdou koledovat děvčata
- Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012 připravuje své deváté
představení, operetu Uličnice
- Dokončí se oprava chodníků podél hlavní silnice
- Na přelomu července a srpna na obrazovkách poběží 32. letní
olympijské hry v Tokiu
- V říjnu budou probíhat krajské volby a volby do senátu
- A samozřejmě proběhnou všechny tradiční sportovní i společenské akce
v obci, na které jste zvyklí.

Informace k obchvatu obce
Jóga v Losiné
Od 8. ledna 2020 se v Losiné na stadionu cvičí jóga, a to každou středu
od 18:15 do19:15 hodin. Aktuální informace naleznete na facebookové
skupině Jóga Losiná.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
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V příloze lednového Losiňáčku naleznete informace k veřejné
prezentaci obchvatu naší obce, kterou pro vás připravili ŘSD, správa Plzeň investor, zpracovatel projektové dokumentace SUDOP Praha a.s. – středisko
Plzeň a Obecní úřad Losiná.

Svoz bioodpadu v zimních měsících
V zimních měsících v prosinci 2019 až březnu 2020 je svážen
biologický odpad jednou měsíčně. Termín v lednu je stanoven na středu
15. 1. 2020.
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Placení místních poplatků:

Tradiční i úplně nové bály a plesy v Losiné

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů:

֍ Myslivecký spolek Losiná – Planiny Vás zve v pátek 24. ledna 2020 od
20 hodin do kulturního domu v Losiné na MYSLIVECKÝ PLES. Bude
připravena bohatá zvěřinová tombola. K tanci a poslechu zahraje Classic
Band s Vl. Neckářem.

Výše poplatku je stanovena každý rok vyhláškou, na kalendářní rok
2020 je schválena a poplatek se zvyšuje na 650 Kč. Poplatek je splatný
v termínu od 1. ledna do 31. května 2020.
Poplatníci jsou:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu;

֍ TJ Sokol Losiná pořádá v Hospodě Pod lesem SOKOLSKÝ BÁL v pátek
7. února 2020 od 20 hodin. Bude hrát skupina Zenit a pro účastníky bude
připravena tombola.

Osvobozeny od poplatku jsou osoby, kterým byl zrušen trvalý pobyt.

֍ Obecní úřad Losiná a Český svaz žen zvou všechny děti na DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ BÁL v sobotu 8. února od 14 hodin do sálu kulturního domu.
Bude veselice jako každý rok, s hudbou a tombolou, ve které každý lístek
vyhrává.

Poplatek ze psů:
Výše poplatku na kalendářní rok: 100 Kč za prvního psa a 150 Kč
za druhého a každého dalšího psa.

֍ Sbor dobrovolných hasičů Losiná a Restaurace U Větráka Vás zvou na
HASIČSKÝ BÁL v pátek 21. února 2020 od 20 hodin. Zahraje skupina
Sekvence. Nebude chybět hasičská výzdoba a pestrá tombola.

Poplatek je splatný v termínu od 1. ledna do 31. května 2020. Poplatek
se platí za psa, který dovršil stáří 3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná.
Poplatky můžete zaplatit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo
bezhotovostně na účet číslo 3041641/0300 (ČSOB a.s.), jako variabilní
symbol zadejte své rodné číslo bez lomítka.

Změna ceny vodného a stočného
Obec Losiná vzala na vědomí dne 7. 11. 2019 změnu ceny pro vodné
a stočné. Za tyto ceny bude dodávána pitná voda a poskytována služba čištění
odpadních vod na vodohospodářském majetku obce Losiná provozovaném
společností ČEVAK a.s.
- vodné 51,27 Kč bez DPH
- stočné 29,35 Kč bez DPH
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֍ Český rybářský svaz Šťáhlavy pořádá RYBÁŘSKÝ PLES s bohatou
tombolou, který se koná v pátek 29. února od 20 hodin v KD Losiná. Termín
předprodeje vstupenek bude ještě zveřejněn.
֍ Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012 v Losiné se rozhodl přispět do
společenského života v Losiné uspořádáním 1. DIVADELNÍHO PLESU.
Bude se konat v sobotu 28. března 2020 v KD Losiná od 19:30 hodin.
Vstupné 140,-Kč.
Chcete vědět, jak takový divadelní ples vypadá?
Především bude komentovaný, večerem vás budou provázet Simona
Šmídlová a Martin Hucl. Pobaví vás několik předtančení, od tanečního
kroužku až po profesionály. Herci vám připomenou několika písněmi
muzikál. Můžete se naučit něco nového, zopakovat na co jste málem
zapomněli.
Bude připravena bohatá tombola. Pozor, bude půlnoční překvapení! K tanci
a poslechu vám bude celý večer hrát skupina SEKVENCE. Ochotníci budou
rádi, když se s nimi přijdete pobavit.
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