120 let našich hasičů
Losinští dobrovolní hasiči důstojně oslavili 120 let od svého vzniku. Na
stadionu se konala velkolepá akce, představující práci hasičů několika
generací s veškerým nasazením. Na trávník vyjela i funkční historická
stříkačka tažená koňmi. Oslavy budou ještě pokračovat 6. září 2014, kdy se
v Losiné koná VIII. ročník soutěže v požárním útoku.
K uvedenému výročí vydali hasiči informační brožurku, ve které se
vzpomíná v textu a fotografiích na uplynulých 120 let, na členy sboru a jejich
práci. Brožurka je k zakoupení na obecním úřadu nebo v restauraci Pod
lesem.

Informace Dětského hlídacího centra v Žákavé
Od 1. října 2014 nově otevíráme dětské hlídací centrum M&M Veselá
Stonožka
- v zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu
- určené pro děti od 2 do 6 let
- otevřené od 6:30 do 16:30 hodin
- celodenní, polodenní i nepravidelné docházky
Ceník služeb:
Docházka
Celodenní docházka / měsíc bez stravy
Dopolední docházka / měsíc bez stravy
Celodenní docházka / jednodenní bez stravy
Dopolední docházka / jednodenní bez stravy
Odpolední docházka / jednodenní bez stravy
Strava
Celodenní stravné 1 den
50 Kč
dopolední s obědem 1 den
40 Kč
odpolední s obědem 1 den
40 Kč

3500 Kč
2800 Kč
230 Kč
150 Kč
150 Kč

Po domluvě je možné hlídání na hodinu cena bez stravy 1 h/40 Kč.
Bližší informace: 734 590 020, 604 565 487, mmpeceodeti@seznam.cz

Vydává Obecní úřad Losiná. Povoleno MK ČR. Reg. číslo: E 12331. Redakce: Miroslava Fremrová,
Věra Lišková, Miloš Černý. Adresa: Losiná 11, 332 04, www.losina.cz, e-mail: losinacek@volny.cz.
Červencové číslo patnáctého ročníku vychází dne 21. července 2014.
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Řízení o územním plánu obce
Dne 29. července 2014 od 16 hodin v sále kulturního domu se bude
konat veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Losiná. Námitky,
které mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených řešením, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti, je možno uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného
projednání. Rovněž tak připomínky veřejnosti mohou být uplatněny
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Nová noční linka N92 pojede do Losiné
Od 2. srpna 2014 pojede vždy v noci z pátku na sobotu, ze soboty na
neděli a ve státní svátek do Losiné noční autobus č. N92. Bude mít trasu
z Plzně do Losiné, Štěnovic, Štěnovického a Nebílovského Borku, Nezvěstic,
Žákavé a zpět. V Plzni na ni budou navazovat linky MHD. Jízdné bude
možno zakoupit u řidiče hotově nebo kartou ČSAD nebo Plzeňskou kartou.

Jízdní řád:
Plzeň, Mrakodrap
Plzeň, Slovany
Plzeň, rozc. Černice
Losiná, rozc.1.0
Losiná, ObÚ
Štěnovice, Čižická
Štěnov., drůbežárna
Čižice
Štěnovický Borek
Nebílovský Borek
Nezv.,garáž ČSAD
Nezvěstice
Nezvěstice,Varta
Žákava

1:25
1:32
1:37
1:41
1:44
1:49
1:51
1:54
1:57
1:59
2:08
2:10
2:12
2:15

Žákava
Nezvěstice
Nezv., garáž ČSAD
Nebílovský Borek
Štěnovický Borek
Čižice
Štěnov., drůbežárna
Štěnovice, Čižická
Losiná, ObÚ
Losiná, rozc.1.0
Plzeň,rozc. Černice
Plzeň, Slovany
Plzeň, Mrakodrap
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2:15
2:19
2:21
2:30
2:32
2:35
2:37
2:39
2:45
2:48
2:53
2:59
3:05

Dovolená praktické lékařky

Pozvánka

MUDr. Kynclová oznamuje čerpání dovolené ve dnech 14. – 25. 7.
2014. Zastupuje ji MUDr. Kulda ve Šťáhlavech od 7:00 do 12:00 hodin.
Dále ve dnech 4. – 8. 8. 2014 ordinuje MUDr. Kynclová ve Šťáhlavech
od pondělí do pátku 7:00 – 12:00 hodin. Ve čtvrtek odpoledne bude ordinace
v Losiné 13:00 - 17:00 hodin.
Adresa ordinace ve Šťáhlavech: Dr. Holuba 44 (budova pošty), 1. patro,
tel: 377 969 239. Při akutních zdravotních potížích volejte linku 155.

Chtěli bychom se s vámi podělit o senzační zprávu a to, že se 1. 8. 2014
znovu otevře restaurace v kulturním domě. Restaurace ponese jméno
„U Větráka“ Losiná (hádejte proč???...).
Můžete se těšit na domácí českou kuchyni, která bude založena na
domácích výrobcích. Budeme vařit bez náhražek, vše založeno na kvalitě a
čerstvosti. Denně bude v nabídce polední menu – výběr ze tří jídel
k okamžitému podávání. Pokud chcete jíst doma, dáme vám samozřejmě
jídlo s sebou.
Pantátové, vezměte manželky od sporáků a přijďte si společně s
nimi k nám posedět k dobrému pivu a vínku. Dopřejte jim večeři
v příjemném prostředí salonku, nebo přijďte jen tak posedět. Vezměte i děti,
připraven je dětský koutek samozřejmě v části restaurace, kde se nekouří. Co
byste řekli hovězímu žebru, domácímu burgeru, pořádnému steaku
z vepřového, kuřecího či hovězího masa? A jako největší pochoutku vám
nabídneme nejlepší čepované pivo široko daleko. Přijďte se přesvědčit, že
pivu čepovanému na hladinku se nic nevyrovná!
Jsme tu pro vás, pokud máte zájem, přijďte se k nám podívat a uvidíte,
že to myslíme vážně. Otevíráme 1. 8. 2014 – od 18:00 připraveno malé
občerstvení k pivku. Případné rezervace na telefonním čísle 605 260 727.
Srdečně zve Honza Větrovský

Výměna vzdušného vedení za kabelové
V období červenec – říjen 2014 bude v části Bambousku probíhat
zrušení vzdušného vedení nízkého napětí a vybudování nového kabelového
vedení NN. Případná újma na nemovitostech či porostech bude vlastníkům
nahrazena dle tzv. energetického zákona č. 458/2000 Sb., novelizovaného
zákonem č. 670/2004.
K tomuto řešení přistoupila ČEZ Distribuce díky porušení stavby
rodinného domu čp. 73, na němž je umístěna konsole pro vzdušné vedení NN
v této lokalitě.

Rostou nám noví bojovníci?
V sobotu 14. 6. 2014 jsme se zúčastnili turnaje žákovských týmů
O pohár starostky obce Merklína. Celá akce byla výborně připravena a také
i sponzorována obcí. Naši žáci zde překvapili a získali v dobře obsazeném
turnaji první místo, když porazili dvakrát 1:0 jak pořádající Merklín, tak ale
i vítěze celé soutěže okresního přeboru, Žákavou, 3:0 a 1:0. Kromě hlavního
poháru jsme si přivezli i malé poháry za nejlepšího střelce (Tomáš Hrach) a
nejlepšího hráče (Kuba Homulka). Tento tým prokázal bojovného ducha a
předvedl i místy pěknou kombinační hru.
Od následujícího srpna se ale mužstvo žáků rozdělí, 6 nejstarších hráčů
přechází do dorostu, který s podporou hostujících štěnovických fotbalistů
povede Čestmír Kašpar a Josef Hrach, žáky bude trénovat i nadále trenérslávista Václav Roch za asistence Josefa Kapouna. Uvítáme do těchto
kategorií ale i další nové kluky. Proto máte-li chuť v Losiné hrát fotbal,
neváhejte kontaktovat členy realizačních týmů.
Čestmír Kašpar
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Nabídka zaměstnání
Pro nově otevřenou restauraci „U Větráka“ Losiná hledáme zaměstnance,
kteří mají zájem pracovat s kvalitními surovinami a v příjemném prostředí
rodinné restaurace.
Umíš vařit bez náhražek surovin a chceš vařit v čistém a příjemném
prostředí?
Hledáme kuchaře/kuchařku !!!
Máš příjemné vystupování, chceš být mezi lidmi? Chceš umět a servírovat
nejlepší čepované pivo v dalekém okolí?
Hledáme brigádníky na výpomoc!!!
Hledáme servírku/číšníka!!!
Dále hledáme pomocnou sílu na úklid, případně výpomoc v kuchyni!!!
Pokud máte zájem, stačí jen zavolat a vše je k osobnímu jednání.
Jan Větrovský 605 260 727, nebo email jenicek80@email.cz
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