Nejbližší hokejové zápasy
Po osmi odehraných zápasech patří „Buldokům“ z Losiné desáté místo
v tabulce skupiny B Krajské soutěže mužů Plzeňského kraje se 14 týmy. Dokázali
dvakrát vyhrát - nad Zbirohem A a Strašicemi, v dalších utkáních body odevzdali.
Skóre je k dnešnímu dni 30:46.
Na další zápasy se mohou hráči i fanoušci těšit v těchto dnech:
Neděle 20. 11. Sokol Losiná – HC Kralovice od 8:15 v Plzni, Home Mon. Aréně
Sobota 26. 11. HC Omega Trans Plzeň – Sokol Losiná od 18 :00 v Třemošné

Fotbalisté zakončili podzimní část soutěže
V sobotu 12. listopadu se odehrál ještě jeden fotbalový zápas Klášter Losiná A s výsledkem 4:5 pro Losinou na penalty. Zápas Losiné B proti Letinům
byl zrušen. Večer se sešli fotbalisté s příznivci k ohlédnutí za svými výsledky.
„A“ mužstvo může být spokojené, když drží první příčku v tabulce. „B“ mužstvo
bude muset na jaře více zabojovat, aby se odrazilo z předposledního místa.
Důležité však je, aby si naši fotbalisté dobře zahráli a neutrpěli žádná
zranění. V zimě budou pokračovat v trénincích a zakončí je soustředěním
v Žinkovech.
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Veřejné zastupitelstvo v listopadu
Ve čtvrtek 24. 11. 2016 jste zváni na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se koná od 18 hodin v salonku kulturního domu v Losiné. Na programu bude
mimo jiné:
•
•
•
•
•

prodej a odkup pozemků
platby za odvoz komunálního odpadu
žádosti o dotace na rok 2017
zprávy o aktuálním dění v obci
diskuse s občany

Podrobný program bude vyvěšen na úřední desce obce Losiná.

Ochotnický divadelní soubor
Jirásek 2012
Těšíme se, že se s vámi, diváky, uvidíme dne 25. listopadu od 19 hodin
v kulturním domě na představení Na tý louce zelený!
Naše dramaturgie si může dovolit mít za cíl především diváka pobavit - námi
nastudované inscenace vám nezpůsobí žádné psychické trauma a v půlce nebudete
chtít odejít, za to vám ručíme. Určitě si udělejte chvilku času a přijďte se s námi
pobavit. Předplatné není, sál bude otevřen v 18 hodin. Vstupné obvyklé.
Eliška Fremrová

Setkání se seniory
foto Čestmír Kašpar
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Na čtvrtek 15. prosince 2016 je naplánována tradiční společenská akce –
Setkání zastupitelů se seniory. Začne v 18 hodin v sále kulturního domu Losiná.
Na programu budou dětská taneční vystoupení, předání drobných dárků od
obecního úřadu a pohoštění. Večerem bude provázet Václav Žákovec s Aničkou
Volínovou.
1

Kontroly technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva

Zpátky k říjnovým zážitkům

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení
první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h)
nejpozději do 31. prosince 2016.
Případnou kontrolu a požádání o předložení dokladu o revizi technického
stavu kotle, bude pověřena obec s rozšířenou působností (ORP). V Losiné by
prováděla kontrolu Plzeň.
Doklad o provedení této kontroly může vystavit pouze odborně způsobilá
osoba.
Četnost provádění kontroly je nutné podle zákona 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší § 17 odst. 1 písm. h) provádět jednou za dva kalendářní roky. Odkaz na
osoby, které mohou provádět revize kotlů: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

O víkendu 14. - 16. října slavila Losiná Havelské posvícení.
V domácnostech voněly koláče a k nedělnímu obědu se pekly kachny. Děti se
radovaly z pouťových atrakcí rodiny Třískových, které stály na parkovišti před
kulturním domem. Počasí nebylo zrovna příznivé, celou sobotu pršelo, ale v neděli
a v pondělí odpoledne již byly atrakce obklopené lidmi.
V pondělí 17. října od 16 hodin uspořádali losinští hasiči tak jako každý rok
taneční „Pěknou hodinku“, kde hrála kapela Václava Žákovce. Za udržování této
tradice jim patří dík.
Na konci října v sobotu dvacátého devátého prošel obcí Halloweenský
lampionový průvod. Začal jako obvykle v 17 hodin u obecního úřadu. Jelikož
platil ještě letní čas, nebylo úplně setměno, ale dětem to nevadilo. Za zvuků irské
hudby z obecního rozhlasu donesly své lampióny na stadion. Kdo měl na sobě
masku, ať již strašidelnou či pohádkovou, dostal malý dárek. Další dárky jako
svícny, obrázky, strašidélka a mnoho dalších si děti na sále Restaurace Pod lesem
samy vyráběly.

Vyfotili jsme...

Pozvání do kulturního domu v Losiné

V Mateřské škole Losiná byla třída pro
děti od tří let (Štěnátka) vybavena novým
zařízením v hodnotě 190 tisíc korun. Děti byly
při zářijovém příchodu do školy nadšené
a nové věci si stále užívají.
Třída větších dětí (Sluníček) v přízemí
školky byla nově vybavena při otevření v roce
2011.
Zařízení školky, tamní jídelny a zahrady
se každý rok modernizuje.

25. 11. 2016
8. 12. 2016

Divadlo Na tý louce zelený – od 19 hodin
Mikulášská zábava – Spolek zdr. postižen. Staroplzenecko

15. 12. 2016

Setkání se seniory – od 18 hodin

16. 12. 2016

Lucie revival koncert – od 20 hodin

20. 12. 2016

Dětské loutkové vánoční představení od 17 hodin

Odvoz odpadů
foto Miloš Černý

V pátek 18. listopadu 2016 bude uzavřena ordinace praktické lékařky
v Losiné. Její zastoupení zajišťuje MUDr. Vlastimil Kulda ve Šťáhlavech, ul. Dr.
Holuba 44, od 7 do 12 hodin.
V akutních případech volejte číslo 155.

Bioodpad v hnědých popelnicích se bude vyvážet letos naposledy ve
středu 30. listopadu a poté až na jaře 2017.
Velkoobjemový kontejner na plasty nebude v zimních měsících na parkovišti před
kulturním domem přistaven z důvodu možného přimrzání vloženého odpadu.
Na místech sběru tříděných odpadů udržujte čistotu. Někteří občané stále spoléhají
na to, že to za ně někdo uklidí.
Děkujeme za pochopení!

2

3

Informace MUDr. Kynclové

