Hokejisté dohráli play-off se silným Zbirohem
Ve druhém zápase play-off sice Zbiroh mazácky porazili 5:3, ale na nájezdy
postupil do dalších kol play-off Zbiroh. Finále Play off následně vyhrál HC
Kdyně. Takto vypadala tabulka po základní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zk.
STC
KDY
LIN
ZBIa
LOS
SAX
OME
ST6
VIP

Klub
HC - Strašice
HC Kdyně
TJ Baník Líně
TJ Město Zbiroh
Sokol Losiná
HC Saxana Group
HC Omega Trans Plzeň
HC Stříbro 06
HC Vipers Plzeň

Utkání
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
11
11
8
8
9
7
5
3
1

Re
2
1
4
2
0
3
1
2
1

P
3
4
4
6
7
6
10
11
14

Skóre
98 : 63
132 : 76
92 : 56
77 : 50
94 : 95
78 : 75
81 : 105
75 : 123
57 : 141

Roz.
(35)
(56)
(36)
(27)
(-1)
(3)
(-24)
(-48)
(-84)

Body
24
23
20
18
18
17
11
8
3

Fotbalisté zahájili jaro
Již od víkendu 26. března se hraje jarní část fotbalové sezóny 2015/16.
Zatím se moc nedaří, losinští ukořistili jednu výhru, viz výsledky.
A mužstvo:
TJ Sokol Losiná - TJ Haas Chanovice 1:5 (1:2)
TJ S. Spálené Poříčí - TJ Sokol Losiná 6:0 (2:0)
TJ Sokol Losiná - TJ T. Dlouhá Ves 1:2 (0:2)
B mužstvo:
Blovice "B" - Losiná "B" 3:1 (2:1)
Losiná "B" - Záhoří 3:1 (0:0)
Dnešice - Losiná "B" 5:1 (1:1)
Ale s pěkným počasím a dobrou náladou přijdou i úspěchy. Fanoušci
jsou zváni na další zápasy:
ne
ne
so
ne
so

17.04.2016 17:00
17.04.2016 17:00
23.04.2016 17:00
24.04.2016 17:00
30.04.2016 17:00

Losiná B – Nezbavětice
Sv. Hrádek - Losiná
Losiná - Strážov
Dolní Lukavice - Losiná B
Žákava - Losiná
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Velikonoce na přestupný rok
Co je zvláštního na Velikonoční neděli v přestupném roce v Losiné?
Muži se musí mít na pozoru!
Do terénu vyrážejí děvčata
s pomlázkami, taky vařečkami,
a vyšupou každého hospodáře.
Ten musí projít uličkou
a děvčata pak náležitě pohostit.
O letošních velikonocích
chodilo 26 žen a děvčat
v plzeňských krojích. Konečně
jim také vyšlo počasí. Ráno
bylo sice - 3° C a mlha, ale pak
se usmálo i sluníčko.

Ukliďme svět - Ukliďme Česko 2016
V České republice již probíhá největší dobrovolnická akce Ukliďme
svět – Ukliďme Česko 2016. Nejvíce akcí se uskuteční především v sobotu
16. dubna 2016, kdy se zapojí také obec Losiná!
Počet místních přihlášených dobrovolníků, kterým záleží na stavu
okolní přírody, se blíží ke stovce. Další zájemci jsou stále vítáni. Odpadky
jsou vidět téměř na každém kroku a jistě bude plno práce. Na akci je možno
se přihlásit na obecním úřadu nebo na telefonech 605 757 827 (M.
Laštovková) nebo 602 664 475 (M. Fremrová). Také se můžete registrovat
sami přes web www.uklidmecesko.cz nebo lze přijít i bez přihlášení na místo
setkání.
Sraz je v sobotu 16. dubna ve 13 hodin před obecním úřadem. Dospělí
i dětští účastníci obdrží rukavice a pytle, také dostanou instrukce, kterým
směrem se mají ubírat a kam pytle s odpadky následně odložit.
Děkujeme všem zájemcům o akci a těšíme se na hezčí životní prostředí!
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Hájovna pod Radyní bude sloužit turistům
Návštěvníci, kterým u hradu Radyně chybělo kvalitní zázemí, mohou
vyhlížet letošní sezonu. Město jim vyšlo vstříc a už vloni v září začalo
s proměnou blízké hájovny, která se stane centrem služeb pro turisty.
Na konci května centrum otevře Karel IV. s družinou. Od jeho narození
ten měsíc uplyne 700 let. Centrum budou tvořit dvě budovy – samotná
hájovna, která dnes prakticky nemá využití, a s ní novostavba, jež vyroste na
místě zdemolované stodoly. Hájovna bude turistům včetně rodin s dětmi,
pěším, cyklistům i těm s automobily, poskytovat služby, dávat jim tipy na
výlety i poskytovat místo k odpočinku. „Ze stodoly budou veřejné toalety,
minicykloservis a zázemí pro centrum," popisuje starostka Starého Plzence
Vlasta Doláková.
Pouze vařit se pod Radyní nebude. Tedy zatím. Zastupitelé města totiž
na prosincovém zasedání rozhodli, že od soukromého majitele odkoupí řadu
let zavřenou restauraci, jež s hájovnou sousedí, a budou pro ni hledat
provozovatele. „Budova je úplně prázdná bez vybavení, zařízená není ani
kuchyně. To vše je před námi, je třeba dokončit rekonstrukci objektu,"
dodává starostka s tím, že město ale restauraci pod Radyní chce.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Obecní úřad Losiná informuje o konání veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Losiná, svolaného starostou obce Milošem Černým
v salonku kulturního domu dne 14. 4. 2016 od 19,00 hodin.

Svoz objemného odpadu

Navržený program:
1. Schválení programu jednání
2. Vyjádření k dokumentaci územ. řízení okružní křižovatka na silnici I/20
3. Žádost o poskytnutí pozemku pro vážení nákladních automobilů
4. Tvorba finanční rezervy na obnovu vodohospodářského majetku
5. Žádost o dotaci Storgé z.s. (útulek pro psy v Borovně)
6. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1959/8
7. Žádost o dotaci na dopravní obslužnost Plzeňský kraj
8. Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce a.s.
9. Rozpočtové opatření číslo 1/2016
10. Návrh na vyjmutí části pozemku z lesního a zemědělského půdního fondu
11. Projednání žádostí o změny územního plánu
12. Závěrečný účet a Účetní závěrka obce za rok 2015
13. Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ za rok 2015
14. Informace
15. Diskuse, závěr

Obecní úřad Losiná oznamuje, že od 23. do 24. 4. 2016 budou v obci
Losiná umístěny kontejnery na svoz objemného odpadu a to na obvyklých
místech:

Májka tak trochu jinak…

Zdroj: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region

1.
2.
3.
4.
5.

V hořejší části obce – u dětského hřiště
U kulturního domu – na spodní cestě u KD Losiná
V dolejší části obce – u školy
V chatové osadě Kouty – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
V chatové osadě Vinice – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
u RD č. 223 (původně u p. Nekoly)

Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek, křesla, sedačky, židle,
matrace, koberce, lina, atd.
Nevhazujte nebezpečný odpad (baterie, pneumatiky, televizory, rádia,
barvy, elektrospotřebiče, lednice, mrazáky, zářivky…), rovněž ne trávu, listí,
větve... Svoz nebezpečného odpadu proběhne 17. května 2016.
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Po roce se v restauraci U Větráka opět koná akce „Májka tak trochu
jinak….“ Pokud máte zájem, tak se dne 30. 4. 2016 od 18:00 na parkovišti
koná malý táborák a 1. letošní grilování. Pokud se pokazí počasí, dobroty si
můžete užít uvnitř restaurace (táborák tam asi nepřemístíme ☺).
Všichni se na vás těšíme!
Jan Větrovský

Inzerce
Hledáme pomocnici do domácnosti k invalidní ženě v dopoledních hodinách,
cca 3 hod denně, jen všední dny. Za zaslané nabídky děkuje paní Wagnerová.
E-mail: wagnerovag@gmail.com, tel:737 225 227
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