Svoz objemného odpadu
Na objemný odpad budou přistaveny kontejnery od soboty 18. 4. do
neděle 19. 4. 2020 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

Vypínání elektrického proudu Losiné
parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.

24. 4. 2020 od 7:30 do 13:30
v oblasti č.p. 22, 23, 24, 25, 40, 55, 72, 119, 176, 250, 251, 252, 258, 324,
parc. č. 649

Zprávy Sokola Losiná
Výkonný výbor fotbalové asociace ČR rozhodl o ukončení letošní
amatérské fotbalové soutěže ke stavu 8. 4. 2020. Žádný tým nesestupuje
ani nepostupuje a končí soutěž na aktuálním místě v tabulce. Losiná bude
pokračovat v okresním přeboru Plzeň-jih.
Od 7. dubna 2020 se opatřením vlády ČR uvolňují podmínky nošení
ochranných roušek při sportu na venkovních plochách. Lze tedy v areálu
losinského stadionu hrát např. čtyřhru nohejbal/tenis bez roušky. Nelze
nadále ale používat vnitřní prostory (sprchy, šatny).
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Dubnové číslo 21. ročníku vychází dne 16. dubna 2020.
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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Nabídka pomoci v době trvání nouzového stavu

Do kontejnerů vhazujte např. starý nábytek, křesla, sedačky, židle,
matrace, koberce, lina apod. Nevhazujte nebezpečný či biologický odpad!

17. 4. 2020 od 7:30 – 16:30
v oblasti č.p. 210, 236, 432, 441, 445, 464, 471, 472,
parc. č. 251/32, parc. č. 251/95, parc. č. 251/96, parc. č. 251/97,
251/98, parc. č. 251/216, parc. č. 251/301, parc. č. 251/334,
251/336, parc. č. 251/351, parc. č. 251/355, parc. č. 251/356,
251/358, parc. č. 251/359, parc. č. 251/361, parc. č. 251/368,
251/372, parc. č. 251/389

měsíčník obce Losiná

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad v Losiné nabízí v době trvání nouzového stavu pomoc
zejména osamělým seniorům a lidem v izolaci, kteří nemají přirozenou síť
sociálních kontaktů ze strany rodiny, sousedů či známých při zajištění
nákupu, dovozu obědů, vyzvednutí léků nebo telefonické pomoci.
Je také možné na obecním úřadě získat ochranné roušky. Po
telefonické domluvě je lze doručit občanům domů.
Budeme se snažit pomoci, abychom zvládli tuto nelehkou situaci.
V případě zájmu se lze obrátit na obecní úřad - tel. čísla:
pevná linka kancelář OÚ 377 916 216
mobil OÚ
775 941 704
mobil starosta
734 612 012
místostarostka 777 778 180
e-mail: obec@losina.cz, starosta@losina.cz
Další informace naleznete na www.losina.cz/Aktuality.

Nastavení styku obecního úřadu s veřejností
Na základě Usnesení vlády ČR č. 399 bude Obecní úřad Losiná
vykonávat veřejnou správu a samosprávu od 20. 4. 2020 s těmito pravidly:
Na pracovištích úřadu je omezen osobní kontakt zaměstnanců
s veřejností na nezbytně nutnou úroveň. Je upřednostňován kontakt
písemný, elektronický nebo telefonní, stejně tak příjem podání a žádostí je
preferován elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky.
Úřední hodiny jsou opět stanoveny na:
pondělí a středa
8:00 – 12:00 hodin a
18:00 – 20:00 hodin
Žádáme občany, aby platby místních poplatků za komunální odpad a
ze psů, kde je termín splatnosti do 31. 5. 2020, odložili na druhou polovinu
května nebo vyřídili platbu bezhotovostním převodem (variabilní symbol
je rodné číslo bez lomítka).
Pokud občané usoudí, že projednání jejich záležitosti nelze vyřídit
jinak než osobní návštěvou na úřadu, je nutné si předem sjednat termín
návštěvy, aby nedocházelo ke shlukování osob.
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Informace k veřejnému zasedání zastupitelstva
Ve středu 18. 3. 2020 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce
tentokrát v sále kulturního domu. Díky situaci kolem onemocnění COVID19 nebyla účast občanů velká. I přes vyhlášený krizový stav bylo však
zastupitelstvo obce nutné svolat z několika důvodů.
Zejména z nutnosti zadání veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „III/18025 x III/18047 Losiná – průtah - rekonstrukce“. Této
stavební akce se obec účastní společně se SÚS PK. V rámci této stavby
bude položen asfaltový koberec od hlavní silnice kolem kulturního domu
ke křižovatce směrem na Štěnovice. Tato křižovatka bude upravena z tvaru
Y na tvar T. V rámci stavby bude položena nová dešťová kanalizace,
zbudován jednostranný chodník, nové zastávky pro autobusy, veřejné
osvětlení a vjezdy k jednotlivým nemovitostem. Díky úpravám
komunikace a vybudování chodníků bude také nutné udělat částečné
přeložky vodovodního řadu a splaškové kanalizace. Začátek prací je
předpokládán na přelomu měsíců června a července. Jako první bude
upravena křižovatka na Štěnovice.
Dále byl zastupitelstvem obce projednán dodatek ke smlouvě
s firmou Marius Pedersen a.s. na svoz odpadu - komodita papír. Z důvodu
nezájmu firem odebírat vytříděný papír, dále jej zpracovávat a samozřejmě
také s nutností zachování pravidelných svozů papíru z obce zastupitelstvo
rozhodlo o navýšení platby o recyklační poplatek 55,- Kč za jednu tunu
papírového odpadu.
Tímto bychom také chtěli požádat občany, aby neodkládali tříděný
odpad mimo nádoby, protože počet svozů papíru a plastů se zvýšil a je
odvážen každý týden. Věříme, že zvýšením svozů a výměnou nádob na
odpad bude zajištěn kolem sběrných míst pořádek a odpady nebudou
ukládány mimo nádoby.
Děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo obce Losiná

Poděkování SDH
Sbor dobrovolných hasičů Losiná obdržel
tak jako v minulém roce věcný dar od firmy
Lear corporation s.r.o. v podobě hliníkového
čtyřdílného záchranářského žebříku v ceně
24 551 Kč, kterou tato firma uhradila v plné
výši. Žebřík se skládá ze čtyř do sebe
zapadajících dílů o délce 2,6 metru. Při využití
všech dílů dosahuje žebřík výšky 8,3 metru a je
homologován na zátěž 3 osob najednou.
Žebřík doplní výbavu naší Tatry 815
a usnadní nám práci při záchraně osob
a majetku nejen v naší obci.
Tímto bych za celý sbor a jednotku obce firmě Lear corporation s.r.o.
velmi rád poděkoval.
Velitel sboru Jiří Richter

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021
s nástupem k 1. 9. 2020 se bude konat ve čtvrtek 7. května 2020
v budově Mateřské školy Losiná bez přítomnosti dítěte pouze s rodičem
dle předem domluveného časového harmonogramu od 8,00 do 12,00 hodin
(dále dle potřeby). Čas zápisu bude přidělen po telefonické domluvě.
Rodič, který přijde k zápisu, předloží občanský průkaz obou rodičů a
rodný list dítěte, dále přinese vyplněnou přihlášku dítěte do mateřské
školy, evidenční list dítěte, kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení,
že je dítě řádně očkované, protože evidenční list není možné zajistit
u dětské lékařky potvrzením o očkovacím kalendáři dítěte.
Tiskopisy k zápisu budou ke stažení na internetových stránkách MŠ
a Obce Losiná. Děti budou přijímány na základě stanovených kritérií.
Holečková Ivana, ředitelka MŠ

Informace dětské lékařky MUDr. Preslové
S účinností od pondělí 23. 3. 2020 do odvolání se ordinuje pouze ve
Štěnovicích a ordinační hodiny jsou upraveny takto:
Pondělí – pátek 7:00 – 10:00 preventivní prohlídky podle pozvánek
11:00 – 13:00 nemocné děti po předchozí tel. domluvě
MUDr. Preslová žádá rodiče, aby přicházeli s dětmi do ordinace
v rouškách a vždy jeden rodič a jedno dítě. Telefonní číslo je 736 679 843.
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Restaurace U Větráka nabízí občanům obědy s sebou
Restaurace U Větráka v Losiné nabízí občanům obědy s sebou
v krabičkách, které vydává od 10,30 hodin do 15 hodin každý den.
Nabízí také prodej piva do PET lahví denně od 18 hodin do 19 hodin.
Jídlo ani pití nelze konzumovat na zahrádce!
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