Co se připravuje na léto:
• Představení Ochotnického divadelního souboru Jirásek 2012 – v pátek
a v sobotu 9. a 10. června v kulturním domě
• Vítání nově narozených občánků Losiné v sobotu 17. června 2017
v kulturním domě
• Horolezecké dny na Radyni – zdarma je možno vyzkoušet lezení na
skále s instruktorem – o víkendu 24. - 25. června 2017
mezi 10 a 16 hodinou
• Festival bluegrassových kapel v předhradí hradu Radyně v sobotu 24. 6.
2017 začátek od 15:00
• Den otevřených dveří v bývalé škole Losiná v poslední školní den
30. června 2017 odpoledne
• Atrucup 2017 – soutěže s létajícím diskem – o víkendu 1. a 2. července
2017 na losinském stadionu
• Keltský den na Radyni – celodenní zábavný i poučný program pro celou
rodinu. Kulturně-historická akce zaměřující se na život Keltů, dne
22. 7. 2017 od 11:00
• 4. Losinský triatlon v sobotu 26. srpna 2017 v areálu Sokola Losiná
od 11 hodin
• Středověká zábava na Radyni - středověké hry a soutěže, ukázky
řemesel, dobová hudba, historický šerm v sobotu 26. 8. 2017 začátek od
13:00
• 11. ročník soutěže hasičských družstev v Losiné v neděli 3. září od
13 hodin. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Losiná
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Informace ze zastupitelstva obce
Dne 4. května 2017 se konalo v salonku kulturního domu veřejné
zasedání zastupitelstva obce, kde mimo jiné proběhlo jednání o podpisu
kupní smlouvy na pozemky kolem silnice III/18025. Tyto pozemky budou
využity pro stavbu chodníku, který bude navazovat na chodník kolem silnice
I/20 a povede kolem kulturního domu do dolní části obce na křižovatku ke
Štěnovicím.
Za přítomnosti pana Pavla Březiny se uskutečnilo jednání o směně
pozemků mezi obcí a firmou P&P Březina servis s.r.o., zatím bez konkrétního
výsledku.
Zastupitelstvo obce jednalo také o odkoupení pozemků v areálu TJ
Sokol Losiná, které navazují na pozemky v majetku obce.
Výměna kanalizace – dle vyjádření zhotovitele začnou koncem května
práce na výměně kanalizačního potrubí podél silnice I/20. Je to jeden
z několika stavebních objektů akce „Losiná I/20 - průtah“, který obsahuje též
stavbu přechodů, veřejného osvětlení, zastávek ČSAD, chodníků a úprav
křižovatek místních komunikací se silnicí I/20. Z tohoto důvodu dojde
k částečné uzavírce silnice I/20. Bude vždy uzavřeno cca 50 metrů jednoho
pruhu a doprava bude řízena semaforem.

Oslavy osvobození v Losiné
V neděli 7. května 2017 se u příležitosti
72. výročí konce II. světové války představili
v Losiné zástupci Klubu 3. armády Plzeň a klubu
Old Car Rangers Praha.
Před kulturním domem si mezi 13 a 14
hodinou diváci mohli prohlédnout historickou
vojenskou techniku a poslechnout skotský dudácký
soubor The Rebel Pipers. V rámci oslav byly také
položeny kytice v národních barvách k pomníku
padlým.
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Chystá se premiéra

Opět otevřeno i v sobotu

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 v Losiné oznamuje, že
v pátek 9. 6. 2017 a v sobotu 10. 6. 2017 od 19 hodin uvede v kulturním
domě v Losiné hudební komedii Antonína Procházky, v úpravě a režii
Františka Dvořáka, HOLKA NEBO KLUK.

Západočeské konzumní družstvo Plzeň oznamuje obnovení provozní
doby v prodejně COOP v Losiné od 1. května 2017:

Jméno autora je zárukou dobrého humoru. Komedii napsal podle
stejnojmenného filmu pro pamětníky a objeví se v ní šlágry třicátých let.
Autor napsal hru dobře, my se budeme snažit ji dobře zahrát. Rozhodně se
budeme snažit vás pobavit. Herci jsou již z očekávané premiéry přiměřeně
nervózní a nejhůř je na tom režisér. Připravili jsme pro vás zase překvapení,
tentokrát technického rázu.

SO

Předprodej vstupenek se uskuteční ve čtvrtek 1. 6. 2017 od 18 do 19
hodin a v pondělí 5. 6. 2017 od 19 do 20 hodin v kulturním domě v Losiné.
Cena vstupenky je 120 Kč dospělí a 60 Kč děti do 15 let. Vstupenky budou
číslované.

PO - PÁ

7:30 – 17:00 hodin

7:30 – 11:00 hodin
Prodejna COOP se také dočkala nového uspořádání prodeje. Na místě
původní pokladny je vstup přes branku. Nákup se pak zaplatí na nové kase za
pultem s uzeninami.

Místní poplatky se platí každoročně
Upozorňujeme občany, že se blíží konec termínu pro platbu místních
poplatků za komunální odpad a za držení psa. Poslední den na platbu je
31. května 2017.

Všichni se těšíme na setkání se svými diváky!
Za soubor Eliška Fremrová

Oznámení praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová, praktická lékařka pro dospělé v Losiné,
oznamuje uzavření ordinace v pátek 26. května 2017 a čerpání dovolené od
12. do 16. června 2017. Zastupovat ji bude MUDr. Kulda ve Šťáhlavech
denně od 7 do12 hodin, telefon: 377 969 239.

Chválenice hledají hostinského
Obec Chválenice vyhlásila výběrové řízení pronájmu restaurace
čp. 134. Zájemci mohou podávat své nabídky do 29. 5. 2017 do 12:00
v zalepených obálkách. Prohlídka objektu pro zájemce se bude konat 22. 5.
2017 od 17 hodin. Kontaktní osoba, která podá více informací, je starosta
obce Chválenice Ing. Pavel Kvídera, tel: 727 972 576, e-mail:
starosta@chvalenice.cz.

Fotbalová utkání losinských týmů
Dětský den v Losiné
Děti mohou oslavit svůj svátek v neděli
28. května 2017 od 14 hodin v losinském areálu
Pod Lesem. Bude připravena stezka s úkoly na
téma Z pohádky do pohádky, vystoupení
šermířské skupiny Avalon, ukázky práce Sboru
dobrovolných hasičů Losiná a občerstvení.
Všechny děti jsou srdečně zvány!
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16.05.2017 17:00
18.05.2017 17:00
20.05.2017 14:00
21.05.2017 10:15
27.05.2017 17:00
28.05.2017 17:00
03.06.2017 17:00
04.06.2017 17:00

st. přípravka
st. přípravka
muži B
muži A
muži A
muži B
muži A
muži B

Kasejovice – Losiná
7:4
Losiná – Blovice
8:4
Střížovice – Losiná B
0:4
Chotěšov B – Losiná
0:4
Losiná – Kasejovice
Losiná B – Chlumčany B
SK Hradec 1946 – Losiná
Losiná B – Dnešice
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