Svoz bioodpadu v zimě
Termín vyvážení hnědých popelnic na bioodpad v únoru je stanoven
na středu 26. 2. 2020.

Sběrná nádoba na jedlé tuky a oleje
Od nového roku je u obecního úřadu přistavena sběrná nádoba na jedlé
oleje a tuky, do které je možno tyto produkty v uzavřených PET lahvích
odkládat.

Akce na každý víkend
֍ Sbor dobrovolných hasičů Losiná a Restaurace U Větráka vás zvou na
HASIČSKÝ PLES v pátek 21. února 2020 od 20 hodin. Zahraje skupina
Sekvence. Nebude chybět pestrá tombola.
֍ Český rybářský svaz Šťáhlavy pořádá RYBÁŘSKÝ PLES s bohatou
tombolou, který se koná v sobotu 29. února 2020 od 20 hodin v KD Losiná.
Předprodej vstupenek je v sobotu 22. 2. 2020 17:30 – 18:30 v kulturním
domě v Losiné.
֍ Opět se můžete těšit na ZPÍVANÝ PÁTEK v Restauraci U Větráka dne
6. března 2020 od 20 hodin, tentokráte s kapelou Fousband, která zahraje
na vaše přání.
֍ MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ se opět po roce koná v Hospodě Pod
Lesem v pátek 13. března 2020 od 20 hodin. Zábavu rozproudí hudební
skupina Zenit.
֍ Všichni členové Tělovýchovné jednoty Sokol Losiná jsou zváni na
VALNOU HROMADU, která se bude konat v sobotu 21. března 2020
v Hospodě Pod Lesem od 17 hodin.
֍ 1. DIVADELNÍ PLES, který pořádá Ochotnický divadelní spolek Jirásek
2012, se bude konat v sobotu 28. března 2020 v KD Losiná od 19:30 hodin.
Večerem vás budou provázet Simona Šmídlová a Martin Hucl a hudební
skupina Sekvence. Bude připraveno předtančení, bohatá tombola a půlnoční
překvapení!
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Doručování pošty v Losiné
Od 1. února 2020 doručuje Česká pošta dvourychlostně. To znamená,
že doručovatelky jezdí autem do Losiné s ekonomickou poštou jednou za dva
dny, v jednom týdnu v pondělí, ve středu, v pátek a pak v následujícím týdnu
v úterý a ve čtvrtek. Ještě však přijíždí tzv. expresní doručovatelka, která v
ostatních dnech přiveze důchody, časopisy a dopisy, které byly zaplaceny na
doručení do druhého dne.
Obyčejné psaní nyní stojí buď 19 korun (známka s písmenem B)
s doručením během dvou pracovních dnů, nebo stojí 26 korun (známka
s písmenem A a s označením na obálce D+1) s expresním doručením do
druhého dne. Poštovní schránka se v Losiné vybírá každý den. Zatím je
umístěna u spodní autobusové zastávky, časem však bude přemístěna
k obecnímu úřadu.

Potřetí do toho!
Tak se jmenuje letošní jarní úklid Losiné pod hlavičkou
celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Termín je
stanoven na sobotu 4. dubna 2020 od 9 do 12 hodin.
Po dvou letech se tedy Losiná opět zapojí a je to potřeba. Nejen po
vichřici Sabina se všude povaluje spousta odpadků a není na krajinu hezký
pohled. Pojďme s tím společně něco udělat! Sraz dobrovolníků bude
v 9 hodin před budovou obecního úřadu, kde se budou rozdávat pytle
a rukavice.

Informace k obchvatu obce
Ve středu 22. ledna 2020 připravila obec Losiná společně s
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a SUDOP Praha a.s. veřejnou prezentaci
obchvatu obce Losiné v sále kulturního domu. Občanům byly poskytnuty
ohledně této stavby informace, které je možné vyhledat na webových
stránkách obce včetně situačních výkresů.
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Ordinace praktické lékařky

Oprava silnice III/18025 a III/18047

MUDr. Petra Kynclová oznamuje uzavření ordinace ve čtvrtek
20. února 2020 a od 3. do 6. března 2020 (v pondělí 2. března se ordinuje)!
Zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech denně 7-12 hodin. Ordinace je
v budově pošty - vchod ze dvora, 1.p., 377 969 239. V akutních případech
volejte rychlou záchranná službu č. tel. 155.

Předmětem stavby je oprava uvedených silnic včetně chodníků pro pěší,
parkovacích stání, zpevněných ploch, opravy a nové umístění stávajících
autobusových zastávek, úprava prostoru nevyhovující křižovatky silnic
III/18025 a III/18047, položení nové povrchové kanalizace, vybudování
nových parkovacích a odstavných ploch.

Dále MUDr. Kynclová oznamuje změny v ordinačních hodinách. V
úterý odpoledne přidává ordinaci pro objednané pacienty v době od 14 do 17
hodin. Objednání je možné na telefonu č. 777 624 254.

Stavba se týká úseku odbočení z hlavní silnice I/20 ke kulturnímu domu
až ke křižovatce na Štěnovice včetně. S úpravou křižovatky na Štěnovice se
začne nejdříve.
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Ordinační hodiny:
7 – 11 hodin
-------14 – 17 hodin (pouze pro objednané pacienty)
7 – 10 hodin
7 – 10 hodin
13 – 17 hodin (pouze pro objednané pacienty)
7 – 10 hodin

Práce hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Losiná v letošním roce likvidoval již dva
padlé stromy. Jeden ležel přes silnici na Nebílovy a druhý padl na fotbalové
hřiště.
Hasiči tak navazují na loňský rok, ve kterém měli mnoho zásahů. Hasili
lesní požáry a také stoh v Nezbavěticích. Zasahovali při požáru auta na
losinské benzínce a pomáhali likvidovat ropnou havárii po nehodě
nákladního auta. Také loni odstraňovali několik stromů z komunikací.
Děkujeme jim za obětavou práci!
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Upozorňujeme občany, kteří nemají vyhotovené přípojky ke svým
nemovitostem, aby je včas dokončili. Po položení asfaltového povrchu
nebude možné se na sítě připojit.

Závěrečný hokejový aktiv
Tradiční akce hokejistů TJ Sokol
Losiná, nazývaná Závěrečný aktiv, proběhla
v pátek 14. února v Hospodě Pod Lesem.
Nálada byla veselá a slavila se stříbrná příčka v tabulce Krajské soutěže
mužů Plzeňského kraje skupiny B v sezoně 2019/20. Hokejistům gratulujeme
a připomínáme ještě našeho nejlepšího střelce Tomáše Hofrajtra, který dal 16
gólů a 20krát asistoval.
P
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Tým
SKP Rapid Plzeň
Sokol Losiná
HC S.O.S. Žízeň Chotěšov
Sokol Radobyčice
HC Omega Trans Plzeň
Spartak Škoda Sedlec
HC Kralovice 1944
HC - Strašice
HCK Meteor z.s.
HC Domažlice

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0
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V
12
9
9
8
7
7
7
6
2
0

R
1
1
0
1
1
1
1
1
3
0

P
3
6
7
7
8
8
8
9
11
0

Skóre
100:45
75:64
76:61
71:60
68:72
71:78
53:82
49:73
36:64
0:0

B
25
19
18
17
15
15
15
13
7
0

