Nový jízdní řád autobusů
V příloze Losiňáčku naleznete nový jízdní řád autobusů z Losiné do
Plzně a zpět. Zvláštní upozornění je na nový dopolední spoj v pracovní dny
v 9:40 z CAN do Chválenic (příjezd Losiná 10:06), zpět jede v 11:36
z Losiné až na CAN (Centrální autobusové nádraží v Plzni).
Zároveň se ruší dopolední spoje na lince 450556 v úseku Losiná –
Štěnovice, neboť jejich vytíženost je minimální. Cestující využijí v 10:40
spoj z CAN linky 440606 a zpět již zmíněný nově zavedený.

Nejbližší hokejová utkání
HCK Meteor - Sokol Losiná 17. 12. 2016 od 20:30 Sport Aréna Třemošná
Sokol Losiná - Spartak Sedlec 8. 1. 2017 od 8:30 Home Monitoring Arena
v Plzni
HC Chotěšov – Sokol Losiná 14. 1. 2017 od 8:30 Kooperativa Arena v Plzni
na Košutce

INZERCE:
- Restaurace „U Větráka“ v kulturním domě Losiná hledá do kolektivu nové
tváře. Přijme zaměstnance do hlavního pracovního poměru nebo brigádnice
na pozici servírky. Máte-li zájem, zastavte se, nebo volejte na telefon 605
260 727. Nabízí zajímavé finanční ohodnocení a práci v milém kolektivu.
- Pan Václav Studnička rozšířil nabídku kontrol kotlů (stacionárních zdrojů
na pevná paliva) na značky Viadrus a Variant.
Kontrolu lze objednat na tel. čísle 721 936 175 nebo na adrese Nebílovy 20,
email: studnicka.topeni@seznam.cz.

měsíčník obce Losiná

12.

prosinec 2016

zdarma

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví,
štěstí, rodinné pohody a vše dobré v roce 2017
Vám přeje
Obecní úřad Losiná
Raní křesťané mezi sebou tradovali, že jmelí bylo dříve volně rostoucím
mohutným stromem. Z jeho větve prý Josef vyřezal kolébku pro Ježíška.
Později strom porazili Římané a z jeho kmene byl vyroben kříž,
na němž byl Ježíš ukřižován. Potomci stromu se v dalších letech
natolik styděli za události na Golgotě, že seschli do drobných
keříků. Z tohoto důvodu bylo dříve jmelí nazýváno dřevo kříže
(latinsky Lignum crucis). Způsob obživy keříku symbolizuje
obřad přijímání Kristova těla a krve, patrně i proto se
v křesťanské tradici jmelí udrželo jako celosvětový symbol
vánočních svátků. Podle jedné z nejznámějších štědrovečerních zvyklostí
rostlina zajistí do domu štěstí a požehnání, pokud hlava rodiny za prvního
kuropění zavěsí nad štědrovečerní stůl snítku zelených, stříbrných nebo
pozlacených větévek. Každému stolovníkovi pak splní přání, pokud jej
zašeptá do ohně první zapálené svíčky na vánočním stromečku. Magický
účinek rostliny se umocňuje, je-li snítka darována, nikoli zakoupena.

Nechť jmelí přinese zdraví, štěstí a lásku do všech losinských domů!

Vážení spoluobčané,
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obracím se na Vás se žádostí o zapůjčení jakýchkoli materiálů, které se
vztahují k povodni, jež postihla naši obec 30. 4. 1975. Zapůjčení fotek,
novinových článků nebo jiných materiálů obec využije jako jeden z podkladů
pro získání dotace na zpracování projektové dokumentace úpravy koryta
Losinského potoka. Zapůjčené materiály Vám vrátíme obratem.
Kontakty: 734 612 012, 377 916 216, starosta@losina.cz
Předem děkuji za vstřícnost.
Miloš Černý, starosta
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Zprávy ze zastupitelstva
Ve čtvrtek 24. 11. 2016 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Občané byli seznámeni s aktuálním děním v obci. Bylo schváleno:
• V prvních měsících roku 2017 se bude hospodařit dle rozpočtového
provizoria, než budou známy přidělené dotace na velké investiční akce.
• Poplatky za odvoz komunálního odpadu zůstanou ve stejné výši jako
v roce 2016 a to znamená 600 Kč na osobu.
• Vodné a stočné, jak informovali dodavatelské firmy, také zůstává ve
stejné výši. Vodné činí pro domácnosti 48,67 Kč bez daně a 26,51 Kč
bez daně.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Zastupitelstvo obce Losiná dne 24. 11. 2016 přijalo obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen „poplatek“).
Sazba poplatku činí 600 Kč. V případě změny místa pobytu fyzické osoby
nebo změny vlastnictví stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném
kalendářním roce. Rozhodný je stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Poplatníkem je
a) fyzická osoba,
- která má v obci trvalý pobyt nebo které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. května 2017.
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Kulturní zážitky pro malé i velké
15. 12. 2016
Vánoční posezení se seniory
Od 18 hodin v sálu kulturního domu Losiná. Je
připraveno pásmo dětí z mateřské školky
a vystoupení tanečních skupin pana Kozelky.
O příjemné posezení s hudbou se postará pan Václav
Žákovec s Aničkou Volínovou. V průběhu večera
bude podáváno občerstvení.
do 21. 12. 2016
Soutěž o nejkrásnější vánoční perníček
Napečte, ozdobte a přineste své nejpovedenější perníčky v období od 26. 11.
do 21. 12. 2016 na recepci Pivovarského muzea v Plzni a vyhrajte hodnotné
ceny! Navíc každý soutěžící (starší 18 let) obdrží odměnu v podobě piva
Pilsner Urquell.
16. 12. 2016

Lucie revival koncert od 20 hodin v kulturním domě

18. 12. 2016
Zpívání u vánočního stromku od 17 hodin v sále na
stadionu. Připraven bude živý betlém, zpívání koled s andělem, vánoční dílna
pro děti, vystoupení dětí z MŠ, svařák a nealkoholický punč zdarma.
20. 12. 2016
Medvědí vánoce od 17 hodin. Dětské loutkové vánoční
představení divadla Dráček Štěpánky Kašparové ze Štítova. Vstup je zdarma
a děti dostanou malý vánoční dáreček od obecního úřadu.
23. 12. 2016
Vánoční diskotéka od 20 hodin na sále Hospody Pod lesem.
Jako DJ se představí Dominik Kubalík a Martin Bílek.
31. 12. 2016
Silvestr od 20 hodin v Hospodě Pod Lesem ve stylu
francouzského Moulin Rouge. Hraje skupina W-Band. Cena vstupenky
včetně půlnočního přípitku 240 Kč (v předprodeji 190 Kč od 1. do 15. 12.
v Hospodě Pod lesem).
14. 1. 2017 Myslivecký ples od 20 hodin. Úspěšný hon Mysliveckého
spolku Losiná – Planiny zaručil bohatou tombolu.
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