V obci Losiná nás čekají tyto zajímavé akce:
20. 9.

EXTRA BAND REVIVAL v sále kulturního domu od 21:00 hod

21. 10.

Pěkná hodinka – oslava havelského posvícení v KD

3. 11.

Lampionový průvod a halloweenský večer v Restauraci Pod lesem

15. 11. - 16. 11. a 22. 11. – 23. 11.
Čtyři představení Ochotnického divadelního spolku Jirásek 2012 operety
RŮŽE Z ARGENTINY můžete zhlédnout v sále kulturního domu Losiná od
19 hodin. Předplatné bude 4. 11. a 11. 11. 2019 vždy od 19:00 do 20:00
hodin v restauraci U Větráka.

Co bylo a co bude
Na konci prázdnin se v areálu pod lesem uskutečnil 6. ročník losinského
triatlonu. Novinkou byl letos závod tříčlenných štafet. Hned po skončení
dospělých kategorií proběhl závod v duatlonu dětí. Na startu se vystřídalo
kolem 40 závodníků a největší účast byla v té nejmenší kategorii 0-5 let.
Děti, jako vždy, do toho daly všechno. Proběhla radost i zklamání, dokonce i
slzička ukápla. Hrst bonbonů je ale lék na všechno. Kromě oceněných
prvních třech míst v každé kategorii, dostali medaile a ceny úplně všichni.
A co ještě na děti čeká?
V říjnu se uskuteční pouštění draků, na začátku
listopadu lampionový průvod, v prosinci předvánoční
divadlo a poslední adventní neděli Zpívání u
vánočního stromku. Je na co se těšit.

INZERCE:
Základní škola Štěnovice přijme s okamžitým nástupem vychovatelku
do školní družiny.
Více informací u vedení školy, tel.: 377 916 343, 377 916 344 nebo ve
školní družině, tel.: 731 824 782.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Zářijové číslo 20. ročníku vychází dne 20. září 2019.
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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Výjimečný večer přinesl kulturní prožitky a nejen to...
V sobotu 14. září 2019 se
konal v kulturním domě
charitativní benefiční večer
spojený s oslavou narozenin
herce a režiséra pana Františka
Dvořáka.
První polovina večera
byla věnována připomenutí již
osmi
divadelních
her,
nastudovaných Ochotnickým
divadelním spolkem Jirásek
2012 v Losiné. Po krátkém
videu ze hry vždy následovala
vtipná scénka protagonistů.
Ve druhé části se na pódiu střídali herecké a pěvecké osobnosti našeho
kraje – Venuše Dvořáková Zaoralová, Hana Spinethová, Stanislava
Topinková Fořtová, Michaela Rybická, Jana Polášková, Martin Hucl
a Roman Krebs zazpívali operetní árie, na klávesy je doprovázela Táňa
Vaněčková.
Antonín Procházka a Martin Stránský s Františkem Dvořákem
zavzpomínali na společné divadelní zážitky, kapela Futrál zahrála pár
trampských písní a členové Konivadla předvedli scénku o peripetiích
losinského režiséra.
Hodně práce předvedl také profesor Someš, který je obdivuhodným
divadelním historikem. Připravil komentář k medailonku o Františku
Dvořákovi a sestavil Komisi pro neudílení cen Thálie, která ocenila dílo pana
Dvořáka a předala mu pohár z broušeného skla.
Koncertu se zúčastnilo na 220 diváků, kteří darovali na pomoc třem
zdravotně postiženým osobám z Losiné celkem 33.000 korun. Všem
organizátorům a přispěvatelům patří velké poděkování!
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Dřevěný altán u konzumu

Svoz nebezpečného odpadu

Z finančních prostředků Mikroregionu Radyně, kterého je naše obec
členem, byl u prodejny COOP instalován altán na posezení občanů, kde si lze
i přečíst knihu z nové knihobudky.

V úterý 15. 10. 2019 od 10 do 18 hodin proběhne na cestě pod
kulturním domem v Losiné svoz nebezpečného odpadu pro občany. Žádáme
občany, aby odpad neukládali na stanoviště před a po termínu svozu. Na
dočasné sběrné místo je možno umístit pouze níže uvedené odpady. Odpad je
zapotřebí ukládat odděleně na určená místa. Nelze ukládat odpady
pocházející z podnikatelské činnosti. Děkujeme za pochopení.

Dva altány jsou již na dětských hřištích a třetí je nyní nově postaven u
zmíněné prodejny. Do konce roku ještě přibude naučný mobiliář pro děti –
tabule s pohyblivými prvky.
Na altán i naučný mobiliář získal Mikroregion Radyně dotaci
z Plzeňského kraje.

Ordinace praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová oznamuje, že ordinace bude dočasně
uzavřena každé úterý: 17. září, 24. září, 8. října, 15. října, 22. října a 29. října
2019.
Ordinace ve čtvrtek odpoledne jsou nyní pouze pro objednané pacienty.
Dále oznamuje, že již je zahájeno očkování proti chřipce.

Oznámení ČEZu
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. 2019, 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.

Soutěž v požárním útoku
První zářijovou neděli úspěšně zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů
Losiná soutěž v požárním sportu. Zúčastnilo se 11 družstev mužů a 7
družstev žen. Losinští muži se umístili na pěkném 7. místě s časem 26, 48 s.
Stupně vítězů patřily:
Muži – 1. Želčany 18,68 s, 2. Nezvěstice 22,43 s, 3. Tymákov 23,26 s
Ženy – 1. Mokrouše 26,46 s, 2. Želčany 26,51 s, 3. Nezvěstice 29,57 s
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Občané mohou odkládat na sběrné místo:
 oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové apod.)
 olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
 chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např.
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy v uzavřených nádobách
 tiskařské barvy, barvy, lepidla a pryskyřice v uzavřených nádobách
 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek v uzavřených nádobách
 brzdové a ostatní kapaliny z automobilů v uzavřených nádobách
 nemrznoucí kapaliny v uzavřených nádobách
 odmašťovadla - mýdla a čisticí prostředky v uzavřených nádobách
 vyřazená léčiva (staré léky) včetně mastí a roztoků
 pneumatiky osobní (bez disků), pneumatiky nákladní – (bez disků)
 olověné akumulátory, baterie včetně autobaterií
 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení ostatní.

Svoz objemného odpadu
Na velkoobjemový odpad budou přistaveny kontejnery od soboty
26. 10. 2019 do neděle 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.
Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek, křesla, sedačky, židle,
matrace, koberce, lina, apod.
Nevhazujte nebezpečný odpad, rovněž ne trávu, listí, větve apod.
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