Ze starých losinských kronik
Blíží se velikonoční svátky a k tomu pár vět, jak to bývalo dříve od
kronikáře Jaromíra Luhana: Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu
chodívali chlapci třikráte denně „křístat“ na dřevěné, hřídelové křístačky,
řehtačky a klapačky. Změnou názorů, vznikem jiných zájmů, odlišných od
zvyků církevních, opouští se i tato, dříve obvyklá zábava hochů. Chodívali
téměř všichni školáci, nyní jdou jen někteří ti nejmenší. Na Bílou sobotu pak
vybírají po vsi, u každého stavení zakřístají, za čež dostanou někde vejce,
jinde peníze. Vůdcové vše rozdělí. Že to skončí často pračkou, není nic
překvapujícího.

TJ Sokol Losiná
V sobotu 12. března se konala Valná hromada TJ Sokol Losiná,
nejvyšší orgán naší organizace. Na programu bylo kromě tradičních zpráv
i schvalování nových stanov kvůli přechodu na novou právní subjektivitu z.s.
– zapsaný spolek.
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Radoušovo Bloudění 2016
Letos
poprvé
v Losiné
startoval zimní orientační závod
jednotlivců na kole s volným
pořadím kontrol. V sobotu 27.
února se na stadionu sešlo 41
závodníků, zejména mužů, ale
zúčastnilo se i osm statečných žen.
Délka závodu činila kolem 50 km
(Losiná – Radyně – Nezvěstice –
Mirošov – Rokycany – Starý Plzenec – Šťáhlavy – Přírodní park Kornatický
potok a okolí). Start a cíl závodu byl u Restaurace Pod lesem v Losiné.

Jirásek 2012 - Slovo režiséra

INZERCE:
• HLEDÁME pomocnici do domácnosti k invalidní ženě a k 9letým
dvojčatům. JDE PŘIBLIŽNĚ O 3 DNY V TÝDNU, ideálně 2 dny
všední a 1 víkendový - záleží na domluvě. Sazba hodinová. Děkuji
za nabídky. Tel.: 737 225 227, e-mail: wagnerovag@gmail.com.
• Práce u koní, Netunice: Hledáme pro fyzickou práci někoho na
přibližně 2 hodiny v pracovní dny dopoledne. Cca 9:30 – 11:30, práci
lze udělat i rychleji, záleží na vašem tempu a šikovnosti. Jedná se o
úklid stáje, tedy cca 8 koleček mrvy vyvést, nastlat slámu, rozvézt seno
a nandat krmivo do žlabu (oves, ječmen). Práce je vhodná i pro ženy.
Odměna za tuto práci je paušální a to 4000 Kč/ měsíc (+ je po dohodě
možný příspěvek při delším dojíždění). Zájemci se prosím hlaste na
telefonním čísle 728 333 377 nebo emailu lenka.leseticka@gmail.com.
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Milí přátelé, vážení divadelní příznivci!
Pátým rokem vám chce náš soubor nabídnout zábavu, a já, který se pod
výsledek podepíši, bych chtěl být v kontaktu s diváky a znát vaše názory
a přání.
Dovolte, abych se představil. Nyní zralý důchodce – sedmdesátku jste
se mnou již dávno slavili koncertem, snad si vzpomínáte. Rodilý Moravák Třebíčák. Divadlo jsem si tvrdohlavě vyvzdoroval. Toužil jsem po něm tak,
že ani tatínkova slova „jestli půjdeš k divadlu, domů se nevracej“, mi
nezabránila v tom, abych v roce 1967 neutekl z učení a z domova. Do
dnešních dnů jsem stále věrný divadelnímu umění.
Proč to stále miluji? To je jednoduché. Divadlo mám pod kůží. Parta
umělců ochotných dělat divadlo, kterou mám vedle sebe, mi nedovolí
odpočívat a hrát si na důchodce. Jsou to totiž přesně ti Losiňáci, které mám
rád. V Losiné jsem doma. Těší mne, že se tu našli lidé, které divadlo také
baví. Zahrnuji do toho herce i diváky. Řeknu vám, že když někoho něco baví,
je radost s ním pracovat. Zase příště.
František Dvořák
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Ukliďme svět - Ukliďme Česko 2016

Výsledky soudních jednání

Největší
dobrovolnická
akce v České republice se
uskuteční především v sobotu
16. dubna 2016, zapojí se i obec
Losiná! Dobrovolníci, kterým
záleží na stavu okolní přírody,
obdrží pomůcky, vyslechnou
bezpečnostní pokyny a vydají se
do terénu.
Uklízejí školáci, politici,
úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci,
programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči… Prostě
všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně! Přímo o losinské akci si
přečtete na webových stránkách www.UklidmeCesko.cz/event/12064/. Další
informace přinese také dubnový Losiňáček.

Informace o návrzích na zrušení Územního plánu Losiná.
Dne 4. ledna 2016 proběhlo u Krajského soudu v Plzni již třetí jednání
o návrhu na zrušení Územního plánu Losiná, nebo jeho části. Zmíněný
územní plán byl vydán Zastupitelstvem obce 3. 10. 2014.
V těchto třech na sobě nezávislých sporech zastupovala Obec Losinou
advokátní kancelář pana JUDr. Havla a vždy bylo zrušení ÚP Losiná, nebo
jeho části Krajským soudem v Plzni zamítnuto.
Tyto Rozsudky jménem Republiky jsou zveřejněny na webových
stránkách naší obce.
Lze do nich nahlédnout po zadání:
- Obecní úřad Losiná
- Úřední deska
- Informace pro občany
- Rozsudky Krajského soudu – zamítnutí ÚP Losiná.

Zápis do mateřské školy a Den otevřených dveří
Zápis pro školní rok 2016/2017 s nástupem k 1. 9. 2016 do mateřské
školy se bude konat v úterý 12. 4. 2016 v budově Mateřské školy Losiná
v době od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Rodiče předloží při zápisu
občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte. Dále přinesou vyplněnou
přihlášku a evidenční list dítěte potvrzený lékařem. Děti budou přijímány na
základě stanovených kritérií. U zápisu nerozhoduje doba příchodu k zápisu.
Mateřská škola Losiná srdečně zve na Den otevřených dveří, který
se koná v den zápisu v době od 7:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00. Rodiče i
děti shlédnou pohádku od 8:30 hodin, mohou si hrát s budoucími kamarády,
prohlédnout si prostory budovy a okolí mateřské školy.

Informace ČEVAK a.s.
V měsíci dubnu 2016 budou prováděny společností ČEVAK a.s. odečty
hlavních vodoměrů v obci Losiná. Velice nám pomůže, pokud umožníte
přístup k Vašemu vodoměru, abychom mohli vzájemně splnit zákonnou
povinnost. Děkujeme za spolupráci!
Při případném zhoršení, nebo omezení dodávky pitné vody je možné
kontaktovat nepřetržitý dispečink na tel čísle 800 120 112, kde bude vzniklá
situace bezprostředně řešena.

Holečková Ivana, ředitelka MŠ

Maškarní bál
Svoz bioodpadu
První svoz bioodpadu proběhne ve středu 6. dubna 2016. Četnost svozů
bude zachována stejně jako v minulém roce – každou sudou středu v měsíci.
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V sobotu 19. března 2016 se od 20 hodin v Restauraci Pod lesem koná
již tradiční karneval pro dospělé. Zahraje skupina Spirála. V průběhu večera
bude vyhodnocení masek.
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