Ordinace v srpnu
V týdnu od 15. do 19. 8. 2016 ordinuje praktická lékařka MUDr.
Kynclová ve Šťáhlavech od 7 – 12 hodin, v Losiné pouze ve čtvrtek od 13-17
hodin. Telefonní spojení do ordinace ve Šťáhlavech 377 969 239.

měsíčník obce Losiná

7.-8. červenec-srpen 2016

zdarma

Pátá premiéra souboru Jirásek 2012

INZERCE:
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE FIRMĚ SWARDMAN v Losiné
Firma SWARDMAN, která v tuto dobu přesouvá výrobu do Vaší obce, je
česká společnost, která vyrábí nejlepší vřetenové sekačky na trhu. Vycházíme
ze zásady, že zaměstnanec, který je podporován a rozvíjen a cítí se v práci
spokojený a respektovaný, bude poskytovat zákazníkům nejlepší služby.
Do našeho týmu hledáme kolegy, kteří chtějí být součástí dynamicky se
rozvíjející, ryze české společnosti, mající ambici stát se jedničkou na
světovém trhu s vřetenovými sekačkami. Obsazujeme nyní tyto volné
řemeslné pozice: zámečník, svářeč, obsluha práškové lakovny, operátor
výroby a brusič.
Naše firma je otevřena všem šikovným řemeslníkům, kteří mají zájem
pracovat a podílet se na budování nového pracoviště. Podrobné informace
podá Ing. Martin Bulíř na telefonu 777 930 369 nebo elektronicky na emailu: mbulir@swardman.com.

V pátek 17. června a v sobotu 18. června 2016 byl sál kulturního domu
v Losiné plný zvědavých diváků. Čím je překvapí Ochotnický divadelní
soubor Jirásek 2012 letos? Nikdo neodcházel zklamaný. Představení operety
„Na tý louce zelený“ předčilo všechna očekávání. Herci, herečky, kostýmy
i kulisy, písně i dialogy, živá i reprodukovaná hudba Konrádyho dudácké
muziky, vše bylo na svém místě. Odměnou pro celý soubor byl dlouhý
aplaus.
Hudební veselohra Járy Beneše „Na tý louce zelený“ je velmi známé
dílo, které vždycky pobavilo svým humorem a hezkou hudbou. Losinští
ochotníci je nacvičili pod vedením legendy plzeňské muzikálové scény
Františka Dvořáka, který si tentokrát zahrál i jednu z hlavních rolí. Děj hry
byl zasazen na Chodsko.
M. Fremrová, P. Korelus

REHABILITACE Mgr. HELENA HLAVÁČOVÁ ve Štěnovicích
Nabízím odborné služby v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitaci. Kladu
důraz na individuální přístup a využití nejnovějších a nejúčinnějších metod
a technik ve fyzioterapii.
Ordinační doba: úterý 13 – 21 hod, pátek 16 – 21 hod
Adresa: Zdravotní středisko ve Štěnovicích - 1. patro, Štěnovické nám. 330
Mobil: 604 549 977
Email: hela.hlavacova@seznam.cz
www.rehabilitacehlavacova.cz
Prozatím bez smluv se zdravotními pojišťovnami.

Pozvánka na zastupitelstvo
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 30. srpna 2016 od
19 hodin v kulturním domě. Budou projednávány důležité informace a všichni
občané, kteří se zajímají o dění v obci Losiná, jsou zváni.
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Obec Losiná je jedinou obcí v okresu Plzeň - město
s nejlepším iRatingovým hodnocením
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření
obce za rok 2015 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“. Ten vypovídá o
vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně
převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Hodnocení
společnosti CRIF vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí
České republiky.

Vítání občánků
V sobotu 11. června 2016 proběhl na sále kulturního domu slavnostní
obřad – uvítání nejmenších obyvatel Losiné do života. V období od června
2015 do května 2016 se jich narodilo jedenáct, na vítání se jich dostavilo
sedm. Úvodní slovo měla Libuše Vůchová. Občánky s projevem přivítala
Ing. Alena Beránková, místostarostka obce. Děti z mateřské školy měly také
vystoupení s básničkami. Občánci dostali od obce finanční dar
s blahopřáním.

Závod traktorů
Traktorteam Losiná pořádal 9. července
2016 již třetí Losinskou traktoriádu. Konala
se na poli u čističky odpadních vod v Losiné.
Startovalo se v 10 hodin a závodu přihlíželo
množství diváků a fanoušků. Na závod
dorazily týmy z dalekého okolí.
Losinský Traktorteam má za cíl zejména
si na strojích zařádit a pobavit obecenstvo. To
se určitě podařilo a i počasí všem přálo.
Soutěžilo se v kategoriích:
1) domácí výroba motor z motorky
2) domácí výroba motor z auta
3) domácí výroba speciál (např. celoodpružené stroje).
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Losinský triatlon
Kdy: sobota 20. srpna 2016
Kde: sportovní areál TJ Sokol Losiná
V kolik: start hlavního závodu v 11:00
Dětské závody budou začínat po skončení hlavního závodu cca ve 13:30 hod.
Startovné: hlavní závod 150 Kč, dětské kategorie jsou zdarma
Zúčastnit se může každý, kdo vyplní přihlášku a zaplatí startovné. Přihlásit se
je možné od 1. 7. 2016 v Restauraci Pod lesem nebo od 8 do 10 hodin v den
závodu. Maximální počet startujících v hlavním závodě je 100 lidí.

Začíná fotbalová sezóna 2016/17
V sobotu 20. srpna nastoupí fotbalisté A mužstva k prvnímu
mistrovskému utkání. Na hřišti Losiné přivítají Merklín.
Další týden A mužstvo hraje v Žinkovech a začíná také B mužstvo
doma proti Spálenému Poříčí. Začátky utkání jsou v 17 hodin.

Losinští hasiči uspořádají soutěž
Jako každý rok se v Losiné sjedou dobrovolní hasiči 9. okrsku
a proběhne soutěž v požárním útoku. Tato atraktivní podívaná se uskuteční
v neděli 4. září od 13 hodin na stadionu. Půjde o jubilejní 10. ročník soutěže
pořádané Sborem dobrovolných hasičů Losiná.

Dny úzkorozchodné železnice
Zejména děti by potěšila návštěva železnice a projížďka na vláčku ve
Starém Plzenci. O víkendu 10. a 11. září 2016 od 10 do 18 hodin tam
pořádají Dny úzkorozchodné železnice v areálu pionýra pod lesem. Kromě
provozu vláčku bude k vidění výstava vozidel a dokumentů.
Cílem Plzenecké železnice je záchrana úzkorozchodných vozidel
zejména o rozchodu 600 mm a obnova do původního stavu s možností
ukázky vozidel na předváděcí trati. Vybudovaná předváděcí trať dosahuje
délky 550 m a v kolejišti je devět výhybek (stav 4/2015 ). Plzenecká
železnice má ve svých sbírkách deset úzkorozchodných lokomotiv
a sedmdesát vagónů různých typů.
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