Pozvánka na zasedání zastupitelů
V úterý 28. listopadu 2017 od 18,30 hodin proběhne v salonku
kulturního domu v Losiné veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Program:
- smlouva zajišťovací na veřejné osvětlení
- smlouva kupní na ½ pozemku parc. č. 251/401
- smlouva darovací – prodloužený vodovodní řad
- střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2020
- rozpočet na rok 2018
- rozpočtové opatření č. 4/2017
- obecně závazná vyhláška č. 1/2017 (poplatky za komunální odpad)
- vodné a stočné – cena na rok 2018

Setkání se seniory
Na čtvrtek 14. prosince 2017 od 18 hodin je naplánována tradiční
společenská akce – Setkání zastupitelů se seniory v sále kulturního domu
Losiná. Na programu bude vystoupení dětí mateřské školy, dětská taneční
vystoupení v režii pana Kozelky, předání drobných dárků od obecního úřadu
a pohoštění. Večerem bude provázet Václav Žákovec s Aničkou Volínovou.
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Na sv. Martina svítily lampióny
V sobotu 11. listopadu 2017 se přes nepřízeň počasí uskutečnil
halloweenský lampiónový průvod. Děti v maskách a dospělí pod deštníky se
sešli v 17 hodin před obecním úřadem a za zvuků irských skladeb procházeli
obcí až na stadion Pod Lesem.
Tam se osušili a vrhli se do vyrábění
velmi nápaditých kousků: svíček
z kelímků, duchů z lízátek, koster
z vatových tyčinek apod.
Domů odcházely děti šťastné s plnou
taškou výrobků a také s barevnými
vlasy. Prostě strašidelná zábava!
Foto: P. Janočko

Mikulášská zábava

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 zve do sálu kulturního domu Spolek zdravotně
postižených Staroplzenecko občany na svoji tradiční mikulášskou zábavu.

V pátek a v sobotu 20. a 21. října 2017 byli zvoleni noví poslanci do
parlamentu ČR. Výsledek voleb v Losiné plně kopíroval celorepublikové
výsledky:

INZERCE:
Restaurace U Větráka v Losiné u Plzně hledá na hlavní pracovní poměr
servírku a brigádnice servírky, směny na dohodě. Dobré platové podmínky,
příjemné jednání, dobrý kolektiv. Jsme rodinná restaurace zaměřená hlavně
na kvalitní jídla a dobré čepované pivo. Chceš-li pracovat v příjemném
kolektivu, je tu skvělá příležitost. Těšíme se.
Kontakt: Restaurace U Větráka, Losiná 240, 332 04, tel.: 605260727,
jenicek80@email.cz, facebook - U Větráka.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
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1. ANO 2011
2. ODS
3. Česká pirátská strana
4. Svoboda a přímá dem.
5. KSČM
6. ČSSD
7. TOP 09
8. Starostové a nezávislí
9. KDU-ČSL
10. Strana svobod. občanů

218 hlasů
115 hlasů
70 hlasů
63 hlasů
48 hlasů
32 hlasů
28 hlasů
26 hlasů
15 hlasů
15 hlasů

33,08 %
17,45 %
10,62 %
9,55 %
7,28 %
4,85 %
4,24 %
3,94 %
2,27 %
2,27 %

K volbám se dostavilo 665 losinských voličů, tj. 63,27 % účast.
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Zprávy z obce:

Hokejová utkání

•
v období od 20. do 24. 11. 2017 bude uzavřena kancelář, která zajišťuje
agendu evidence obyvatel (přihlášky k trvalému pobytu), ověřování listin
a podpisů, Czech POINTu (výpisy), přidělování čísla popisného
a evidenčního.
•
biologický odpad se bude odvážet ještě v termínu 15. 11. a 29. 11.
2017. Přes zimní měsíce biologický odpad vyvážen nebude, s odvozem
se začne znovu od dubna 2018.
•
od soboty 2. 12. do neděle 3. 12. 2017 budou v obci Losiná umístěny
kontejnery pro objemný odpad:
1. V horní části obce – u dětského hřiště
2. U kulturního domu – na spodní cestě u KD Losiná
3. V dolní části obce – u školy
4. V chatové osadě Kouty – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
5. V chatové osadě Vinice – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek, křesla, sedačky, židle, matrace,
koberce, lina, apod. Nevhazujte nebezpečný odpad! Děkujeme!

Oznámení o uzavření ordinace v prosinci 2017
MUDr. Petra Kynclová oznamuje uzavření ordinace od 12. do 20. 12.
2017 a dne 27. 12. 2017. Zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech (budova
pošty) od 7 do 12 hodin, tel. 377 969 239.

Doručování pošty do chatové osady Kouty
Dne 9. 11. 2017, bylo Českou poštou provedeno místní šetření
v chatové osadě Kouty, zdali je reálné a možné doručování listovních zásilek
majitelům zdejších nemovitostí s výsledkem kladným. Nic již nebrání trvale
i přechodně bydlícím vlastníkům místních nemovitostí, (domů i rekreačních
objektů) si nechat doručovat poštu až do jejich osazené a označené poštovní
schránky u jejich nemovitosti. Jedinou podmínkou je osadit poštovní
schránku a označit ji jménem a číslem nemovitosti (např: Novák Jan, E 10)
na dostupné místo u nemovitosti.

Fanoušci hokejového týmu Losiné jsou zváni na další zápasy:
Pá 24. 11. SKP Rapid Plzeň - Sokol Losiná 18:30 (Plzeň, Kooperativa)
So 2. 12. HC Staňkov - Sokol Losiná
16:15 (Domažlice)

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 v Losiné oznamuje,
že v pátek 24. 11. 2017 od 19.oo hodin a v sobotu 25. 11. 2017 od 17.oo
hodin zopakuje v kulturním domě v Losiné úspěšnou hudební komedii
Antonína Procházky, v úpravě a režii Františka Dvořáka,

» HOLKA NEBO KLUK «
Jméno autora je zárukou dobrého humoru. Komedii napsal podle
stejnojmenného filmu pro pamětníky a objeví se v ní šlágry třicátých let.
Doufáme, že diváci, kteří hru ještě neviděli, si ji nenechají ujít. Zveme i ty
diváky, kteří ji viděli v červnu. Sice to není režijní záměr, ale naše provedení
je pokaždé jiné. ☺
Rozhodli jsme se uvádět naše hry dvakrát i na podzim. Je to odvážné, protože
skutečně nechceme hrát před prázdným hledištěm, ale vedlo nás k tomu, že
naši herci si zaslouží zúročit svoji snahu a čas, které do představení investují.
Také doufáme, že po šesti letech naší práce jsme přesvědčili diváky, milující
staré hudební komedie a operety, na které profesionální divadlo zapomíná, že
dokážeme zaujmout a pobavit.
Protože používáme velkou scénu s kulisami, bohaté kostýmy, někdy i živou
hudbu, je pro nás těžké s představením cestovat a uvádět ho na jiných
jevištích. Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli s propagací divadla mezi
svými přáteli, ve svém zaměstnání, ve společenských organizacích, apod.
(poskytneme slevu ze vstupného pro skupiny.)
Chtěli bychom, když nemůžeme jezdit za našimi diváky, aby diváci
přicházeli za námi. Odměníme se dobrým technickým provedením a je již
tradicí, že vždy připravíme nějaké překvapení.
Předprodej vstupenek se uskuteční ve čtvrtek 16. 11. 2017 od 18 do 19 hodin
v kulturním domě v Losiné. Cena vstupenky je 120 Kč dospělí a 60 Kč děti
do 15 let. Vstupenky budou číslované.
Všichni se těšíme na setkání se svými diváky!
Za soubor Eliška Fremrová

František Janoch, osada Kouty
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