Připravují se vánoční akce:
Setkání se seniory
18. 12. 2014 od 18 hodin v sále kulturního domu. Zahraje orchestr pana
Žákovce, své vystoupení předvedou děti z mateřské školky a předtančení děti
z taneční skupiny pana Kozelky. Pro účastníky je v průběhu večera
připravena večeře a malý dárek v podobě stolního kalendáře.

Dětské představení
19. 12. 2014 od 17 hodin v kulturním domě. Přijede divadlo Dráček
s vánoční pohádkou. Děti se mohou těšit také na drobné dárečky od obecního
úřadu. Vstup je zdarma.

Zpívání u stromečku
20. 12. 2014 od 17 hodin v hospodě Pod lesem. Tradiční vánoční setkání
u stromečku s živým betlémem, zpíváním koled, výrobou perníčků a dalšími
vánočními zvyklostmi. K dispozici budou lampičky s betlémským světlem.

Nejkrásnější válka
21. 12. 2014 od 19 hodin. Představení Ochotnického divadelního souboru
Jirásek 2012 v sále kulturního domu.

Pozvánka na Silvestr
V Losiné Pod lesem bude Silvestr 2014 na téma Zima jako v Rusku, na
který jste srdečně zváni! Od 20 hodin začíná hrát skupina W Band. Vstupné
činí 200 Kč včetně půlnočního přípitku. Předprodej vstupenek probíhá
v hospodě Pod lesem, tel. číslo 603 145 367.

Krásný adventní čas Vám přeje Obecní úřad Losiná
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Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Losiná
Obecní úřad Losiná v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Losiná, svolaného starostou obce Milošem
Černým v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Kulturní dům – salonek, Losiná 240
Doba konání: 25. 11. 2014 od 18 hodin
Navržený program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu jednání
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
4. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku
5. Schválení funkce určeného zastupitele podle zákona č. 183/2006 Sb.
6. Ceník veřejného pohřebiště
7. Smlouva na poskytování právních služeb
8. Návrh ceny vodného a stočného
9. Čerpací stanice CNG – souhlas třetí osoby
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene RWE GasNet
11. Diskuse
12. Závěr

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012
Chtěli bychom vám připomenout naši letošní premiéru hry Nejkrásnější
válka. Máme málo příležitostí naše představení předvést, proto se chceme
s letošním rokem rozloučit ještě jedním provedením v kulturním domě
v Losiné dne 21. 12. 2014 od 19 hodin.
Od ledna 2015 začneme připravovat novou hru, takže Nejkrásnější
válka se stane minulostí. Pro nás ochotníky je to důležitý okamžik a budeme
rádi, když u toho budete s námi. Zájemce o záznam představení z letní
premiéry upozorňujeme, že si mohou DVD objednat na tel. č. 737 598 190.
Eliška Fremrová
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Poděkování rodičům

Nedělní posezení a tanec s dechovou hudbou

Mateřská škola a její zřizovatel Obec Losiná děkuje touto cestou všem
rodičům, kteří v době nutných oprav podhledu stropů ve třídách budovy MŠ
v měsících 10 – 11/2014 kladně přistoupili k výše vzniklé situaci a v dané
době si zajistili hlídání svých dětí.
Kompenzace školného bude provedena formou úhrady divadel, výletů a
solní jeskyně apod. (rodičům bude osobně vysvětleno vedením MŠ) na
náklady MŠ a zřizovatele.

Dovolujeme si vás pozvat na první slibované nedělní posezení
s dechovou hudbou v kulturním domě. Prvním vystupujícím je dechová
kapela Skalanka ze Švihova. Můžete tančit a zpívat 23. 11. 2014 od 16:00 do
20:00. Předprodej vstupenek je od 1. 11. 2014 v Restauraci „U Větráka“
v Losiné.

Oznámení přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v Losiné
- od zděné trafostanice kolem konzumu ke křižovatce až ke koupališti
a přilehlé uličky, a to dne 2. 12. 2014 od 7:00 do 14:00
- v části Bambousek – od čp. 112 až k čp. 423, od čp. 192 až k čp. 50 ulice souběžné s hlavní silnicí, dále od čp. 103 při hlavní silnici směr
Chválenice, a to dne 10. 12. 2014 od 8:00 do 14:00
Z důvodu bezpečnosti je zapotřebí považovat i v této době el. zařízení za
zařízení pod napětím. Děkujeme za pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.

Hokejová utkání Losiné
Losinským „Buldokům“ se začátek sezóny vydařil, mají za sebou osm
utkání a osm výher. Vedou tabulku Krajské soutěže mužů, skupiny C. Za
nimi se ztrátou 6 bodů je Město Touškov.
Přinášíme termíny utkání do konce roku 2014:
30. 11.
?
14. 12.
21. 12.
27. 12.

Sokol Losiná – HC Klaustimber
Sokol Lipnice – Sokol Losiná
Sokol Losiná – SKP Rapid
Sokol Losiná – Spartak Sedlec
HC ES Plzeň – Sokol Losiná
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11:30
11:30
11:30
11:00

Setkání cestovatelů
V pátek 28. 11. 2014 se uskuteční tradiční setkání účastníků a příznivců
zájezdů CK Loudatour v Losiné v sále hospody Pod lesem. Srdečně jsou
zváni všichni milovníci cestování, domácí i zahraniční cykloturistiky, ale
i poznávání exotických krajin. Prezentovat akce budou průvodci CK – Petr
Mikota, Jirka a Evža Loudovi, Čestmír Kašpar.
Program:
- 17:00 sraz účastníků
- 17:30 zahájení programu
- Loudův rok 2014 - Podél Schwarzachu, Mosela, Salzach, Elba, Balaton –
převážně cykloturistické výlety
- Připravujeme na rok 2015 – Kolem Chiemsee, Schwarzwald, Podél Rýna
- 18:30 přestávka na občerstvení – domácí vepřové hody
- 19:00 Val di Sole – horská turistika pro každého
- 19:15 Julské Alpy z Itálie – nově objevené zajištěné cesty
- 19:30 Nepálem křížem krážem – oblast Annapurny, Mount Everestu, NP
Chitwan
- 20:30 Peru - džungle, hory, památky
- 21:30 volná zábava
Vstup zdarma.

malá hala
Rokycany
malá hala
malá hala
Kooperativa
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