SDH Losiná
Dobrovolní hasiči jsou v pilné práci. V hezkých jarních dnech vyčistili
„koupaliště“, které se nyní již napouští, aby bylo připravené na letní sezónu.
V posledním čtvrtletí měli hasiči několik výjezdů. Dohašovali páleniště
v okolních lesích a likvidovali zlomené a vyvrácené stromy po silném větru.
V současné době vyjíždí s hasičskou cisternou do obecního lesa zalévat
nově vysazené stromky. Vzrostlé stromy bylo bohužel nutné vytěžit z důvodu
napadení kůrovcem.

MUDr. Petra Kynclová – praktická lékařka pro dospělé
neordinuje ve dnech 6. 5. - 8. 5. a 31. 5. – 9. 6. 2019.
Provoz ordinace v květnu:
Pondělí
7-11 hodin Losiná
15-18 hodin Šťáhlavy
Úterý
7-12 hodin Šťáhlavy
Středa a pátek 7-10 hodin Losiná
Čtvrtek
7-12 hodin Šťáhlavy
Čtvrtek Losiná - odpoledne pouze po telefonické domluvě předem

Restaurace U Větráka vás zve na májku
V úterý 30. 4. 2019 od 19,00 hodin vás zve restaurace U Větráka v
Losiné na grilování, táborák a dobrou zábavu, k tanci a poslechu tentokrát
hraje kapela FOUSBAND. Bude připravena spousta dobrého jídla a pití. A
kdyby náhodou pršelo, jídla připravená na grilu budeme podávat v restauraci.

měsíčník obce Losiná

4.

duben 2019

zdarma

Vážení přátelé!
Máme cca měsíc na to, abychom doladili představení, které
připravujeme pro letošní rok. Ještě nikdy jsme se na zkoušce nesešli všichni,
v textu jsou mezery, tanec se stále mění, kulisy nejsou namalované a Cinto
ještě nemá žádné kalhoty. Zkrátka je to stejné jako každý rok.
Ale protože pevně věříme, že to zvládneme, zveme vás do divadla
v kulturním domě v Losiné v pátek 17. 5. 2019 od 19 hodin a v neděli
19. 5. 2019 od 17 hodin. Vstupné pro dospělé je 120 Kč, pro děti do 15 let
60 Kč. Předprodej vstupenek se uskuteční v kulturním domě v Losiné dne
29. 4. 2019 a 13. 5. 2019 vždy od 19 do 20 hodin.
Srdečně vás zveme na romantickou operetu, což je repertoár, který už
snad nikde neuvidíte, RŮŽE Z ARGENTINY. Text je upravený Františkem
Dvořákem tak, aby měl spád a hudba je upravená Romanem Krebsem tak, že
budete mít dojem, že vám hraje celý orchestr.
Už se těšíme, až vám to naše dílo budeme moci předvést! Určitě se
přijďte podívat! Kdybyste náhodou nedostali lístek podle vašeho přání,
nepropadejte panice, budeme operetu uvádět v listopadu v několika
reprízách.
Za Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012
Eliška Fremrová

Muzeum jižního Plzeňska pořádá množství akcí
K návštěvě zámku a parku v Blovicích – Hradišti Vás zve Muzeum
jižního Plzeňska. V zámku probíhá výstava Příběh bronzu a železa, chystá se
Velikonoční jarmark a je otevřena výstava obrazů a dřevořezeb.
Nejen jídlem – zvlášť když prožíváme dobu postní – a nákupy živ je
člověk. Ve čtvrtek 4. 4. od 17 hodin v kapli sv. Ondřeje proběhlo slavnostní
zahájení výstavy „Josef a Václav Kašparovi, bratři ze Žákavy“. Vernisáž byla
pojatá jako vzpomínkový večer na oba bratry s jejich rodinou a uměleckými
kolegy. Výstava potrvá do 18. 5. 2019.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Čtvrté číslo 20. ročníku vychází dne 17. dubna. 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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Největší přehlídka mysliveckých trofejí v Plzeňském kraji
Českomoravská myslivecká jednota, Oblastní myslivecký spolek Plzeň
a Myslivecký spolek Losiná - Planiny pořádají Myslivecké dny v termínu
27. 4. – 3. 5. 2019 v KD Losiná. Otevírací doba: 9 – 17 hodin.
so 27. 4.

9:00 Slavnostní zahájení v parku za KD
9:00 Jarní svod loveckých psů
11:00 Přednáška ke škodám zvěří v přísálí KD

so 4. 5.

10:00 Myslivecký sněm

Po celou dobu Mysliveckých dnů bude probíhat prodejní výstava reprodukcí
vydavatelství Rembrandt a výstava intarzií a dřevořezeb Jindřicha Fencla.
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Svoz objemného odpadu

Velikonoční radovánky

Od soboty 11. 5. do neděle 12. 5. 2019 budou v obci Losiná umístěny
kontejnery pro objemný odpad:

Na neděli 21. 4. od 14 hodin jsme pro vás naplánovali pěkné
velikonoční odpoledne. Malování a zdobení vajíček (různé techniky), pletení
pomlázky, míčové hry na multifunkčním hřišti. Prosím jen, abyste si přinesli
vyfouklá vajíčka a pruty na pomlázky. Vše ostatní máme a budou
i polystyrenová vajíčka pro nejmenší děti.

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 svoz komunálního odpadu
5. V chatové osadě Vinice – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek, křesla, sedačky, židle, matrace,
koberce, lina, apod. Nevhazujte nebezpečný odpad! Děkujeme!

Milena Laštovková

Pouť na Planinách

Nebezpečný odpad bude sbírán koncem května, informace budou v dalším
čísle Losiňáčku.

Svatovojtěšská pouť u kaple na Planinách se letos koná opět první
květnovou neděli a to je 5. května 2019. V dopoledních hodinách budou na
louce u kaple kolotoče, houpačky, stánky se zbožím a s občerstvením.

Změna svozového dne biologického odpadu

Oslavy osvobození

Od 10. dubna 2019 bude biologický odpad v hnědé popelnici odvážen
vždy ve středu v LICHÉM týdnu.

Zájemci o historickou vojenskou techniku jsou zváni v neděli 5. 5. 2019
ke kulturnímu domu, kde se kolem 13 hodiny shromáždí členové Klubu
3. Armády Plzeň se svými vozidly z doby druhé světové války.

Nekonečná práce u kontejnerů na tříděný odpad
Je politováníhodné, co někteří spoluobčané dokáží vhodit do kontejnerů
na tříděný odpad, ač jsou nádoby na bioodpad a jeho odvoz v naší obci
zdarma. Kontejnery na papír se často mohou pyšnit nasypanou trávou a
celkem často i torzy živočichů. Také kartonové obaly je nutné před uložením
do kontejneru rozložit nebo sešlapat.
Je pravdou, že problematické jsou malé vhazovací otvory u žlutých
zvonů na odkládání plastů. Proto obecní úřad v dohledné době doplní sběrná
místa žlutými kontejnery s horním výsypem.
Doufáme, že to přispěje k zlepšení neutěšeného stavu na sběrných
místech tříděného odpadu.

Platba místních poplatků
Rok se s rokem sešel a je potřeba si opět zajistit vyvážení popelnice
s komunálním odpadem. Platbu je možno provést převodem na účet obce
3041641/0300 ČSOB (naleznete jej na úvodní stránce www.losina.cz), ale
pro samolepku na popelnici je zapotřebí dojít na obecní úřad.
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Zápis do MŠ Losiná
Ředitelství Mateřské školy Losiná, okres Plzeň – město, příspěvková
organizace oznamuje, že ZÁPIS do mateřské školy pro školní rok 2019/2020
s nástupem k 2. 9. 2019, se bude konat ve čtvrtek 9. května 2019 v budově
Mateřské školy Losiná od 9 do 11:30 a od 13 do 16 hodin.
V době od 9:00 je pro děti a rodiče připravena „Slepičí pohádka“.
Rodiče, nebo jejich zástupci, kteří s dítětem přijdou k zápisu, předloží
občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte. V den zápisu přinesou rodiče,
nebo zákonní zástupci vyplněnou přihlášku dítěte do mateřské školy
a evidenční list dítěte potvrzený lékařem. Tiskopisy budou od 15. 4. 2019 ke
stažení na internetových stránkách MŠ, nebo je lze získat přímo v MŠ. Děti
budou přijímány na základě stanovených kritérií. U zápisu nerozhoduje doba
příchodu k zápisu.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Mateřské škole Losiná se koná v úterý
30. 4. 2019 v době od 14:30 do 16 hodin.
Holečková Ivana, ředitelka MŠ
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