Radoušovo bloudění
Druhý ročník zimního orientačního závodu na kolech proběhl 25. února
2017. Podmínky nebyly tak extrémní, jaké by mohly být. Sníh roztál a teplota
byla nad nulou. Zúčastnilo se 62 bikerů, z toho 13 žen a ještě 1 účastnice bez
kola, losinská běžkyně Irena Hrachová. Jména vítězů znějí takto:
muži do 40 let: 1. Michal Kantner, 2. Václav Auterský, Daniel Götz
muži nad 40 let: 1. Martin Štěňha, 2. Honza Kabát, 3. Jirka Hejna
ženy: 1. Alexandra Váchalová, 2. Jaroslava Fremrová, 3. Petra Krejčí
Blahopřejeme všem, zejména losinské bikerce, vítězce Alexandře
Váchalové, která vyhrála i přes defekt, který ji postihl nad Štěnovicemi.

Rozpis fotbalových utkání
Začíná fotbalové jaro a mužstva naváží na výsledky z podzimní části
sezóny 2016/17. Zde jsou rozpisy na nejbližší utkání Losiné „A“ a „B“.
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18.03.2017 15:00
19.03.2017 15:00
25.03.2017 15:00
26.03.2017 15:00
02.04.2017 16:30
02.04.2017 16:30
08.04.2017 16:30
08.04.2017 16:30
13.04.2017 17:00
15.04.2017 17:00
16.04.2017 17:00
21.04.2017 16:30
23.04.2017 16:00
23.04.2017 17:00
27.04.2017 17:00
29.04.2017 17:00
30.04.2017 17:00

Merklín – Losiná
Losiná B – Vstiš
Losiná – Žinkovy
Sp. Poříčí B – Losiná B
Nepomuk B – Losiná
Losiná B – Merlín B
Losiná – Předenice
Blovice – Losiná B
Losiná – Dvorec
Dobřany – Losiná
Losiná B – Lužany
Žákava – Losiná
Losiná – Stod
Chlum – Losiná B
Losiná – Nepomuk
Zdemyslice – Losiná
Losiná B – Ptenín
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První jarní úplněk nastane jedenáctého dubna
A po tomto úplňku konečně přijdou Velikonoce. Křesťanské svátky
a oslavy jara se budou letos slavit 14. až 17. dubna. Děti ve školách si užijí
prázdniny již ve čtvrtek 13. 4. Velký pátek 14. dubna 2017 bude podruhé
v historii v ČR dnem pracovního klidu.
Velký pátek, den Kristova ukřižování, je
v lidových pověrách spojován s magickými silami.
V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly
poklady; v tento den se nemělo nic půjčovat, protože
půjčená věc by mohla být očarována; nesmělo se hýbat
se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by
bylo namáčeno do Kristovy krve.

Změna v autobusovém jízdním řádu
Od neděle 5. března 2017 došlo na lince č. 440606 (Plzeň – Žinkovy –
Neurazy - Plánice) u dopoledního spoje 22 směr Plzeň k posunutí odjezdu
na zastávkách:
- Losiná (PNS) místo odjezdu v 11,36 je odjezd v 11,29
- Losiná, rozc. 1.0 místo odjezdu v 11,38 je odjezd v 11,31
Všechny autobusové linky projíždějící obcí Losiná najdete na webových
stránkách obce www.losina.cz pod záložkou „Obec“ - „Autobusový jízdní
řád“.

Svoz bioodpadu
První svoz bioodpadu proběhne ve středu 5. dubna 2017. Četnost svozů
bude zachována stejně jako v minulém roce – každou sudou středu v měsíci.
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Informace o místních poplatcích
Do konce května 2017 je nutno zaplatit místní poplatky na Obecním
úřadu Losiná. Úřední hodiny: Po a St 8:00 – 12:00 a 18:00 – 20:00. Poplatky
lze zaplatit také převodem na účet obecního úřadu č. 3041641/0300 ČSOB,
variabilní symbol rodné číslo a příležitostně se zastavit na úřadu pro známku.
• Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů činí ročně 600 Kč na
osobu s trvalým pobytem nebo na nemovitost bez trvale hlášených
osob.
• Poplatek ze psů na celý rok činí 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za
druhého a každého dalšího psa. Poplatek se platí za psa, který dovršil
stáří 3 měsíců.

Karnevaly skončily, začíná půst
Děti i dospělí si zadováděli při masopustních akcích. Povedly se
všechny, jak v kulturním domě v sobotu 25. února, kde moderoval DJ Radek,
tak v mateřské školce ve čtvrtek 2. března, kde děti navštívil veselý klaun.
Pro dospělé byl maškarní bál v sobotu 11. března v Hospodě pod
Lesem, kde hrála skupina W-BAND.
Na fotkách jsou dívky a chlapci z mateřské školky Losiná.

Zpívaný pátek v Restauraci U Větráka
Opět se můžete těšit na zpívaný pátek dne 24. března 2017 od 20 hodin,
tentokráte s kapelou Fousband, která zahraje na vaše přání.

Valná hromada TJ Sokol Losiná z.s.
Všichni členové a příznivci TJ Sokol Losiná jsou zváni na Valnou
hromadu. Koná se v sobotu 25. března 2017 od 17:30 v Restauraci Pod
Lesem. Program bude tentokrát ještě zajímavější, neboť se bude volit celý
nový výbor a jeho předseda:
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17:30 začátek, přivítání hostů
schválení programu, schválení mandátové a volební komise
zpráva o činnosti TJ Sokol Losiná z.s. od poslední Valné hromady
zpráva o hospodaření
zprávy sportovních oddílů fotbalu a hokeje
schválení volebního řádu, návrh kandidátů do výkonného výboru
přestávka s občerstvením, tajná volba členů výkonného výboru
diskuse
zpráva volební komise o volbě členů výkonného výboru
volba statutárního předsedy a místopředsedy TJ Sokol Losiná
schválení usnesení
závěr

Hokejová sezóna 2016/17 spěje k finále
Losiná je na pátém místě v tabulce se ztrátou 14 bodů na vítěze. Týmů
je v tabulce čtrnáct a zatím ji vedou HC Domažlice na prvním místě a HC
Saxana Group na druhém.

Z hasičského plesu
Dobrovolným hasičům z Losiné se povedlo nalákat lidi na Hasičský
bál, který se konal v pátek 24. února v kulturním domě. O vstupenky byl
velký zájem již v předprodeji. Účastníky nadchla nejen pěkná hudba skupiny
Sekvence, ale také tombola s hodnotnými cenami.
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Našim hokejistům zbývají poslední tři utkání základní části. První se
koná v neděli 19. 3. 2017 od 10:45 na Košutce proti HC Stříbro. Termíny
dalších utkání proti HC Vipers Plzeň a TJ Spartak Sedlec ještě nejsou známy.
Bude je možné dohledat na webových stránkách www.sokollosina.cz nebo na
www.hosys.cz (Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje, skupina B).
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