Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo dne 7. 12. 2017 rozhodnutí
o umístění stavby „I/20 - Okružní křižovatka“ u výjezdu z komunikace
III/18047 (od průmyslové zóny Pech, Postele, APB). Předpokládejme, že
nebudou vzneseny námitky pro vydání stavebního povolení pro tuto stavbu,
neboť její realizací bude zajištěn bezpečnější výjezd automobilů na silnici
I/20.

měsíčník obce Losiná

Prázdniny v MŠ Losiná

12.

prosinec 2017

zdarma

Vážení občané, příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho zdraví,
štěstí, rodinné pohody a vše dobré
v roce 2018 Vám přeje
Obecní úřad Losiná

Mateřská škola oznamuje přerušení provozu ve dnech 22. 12. 2017 –
1. 1. 2018. Nový rok ve školce začne 2. ledna 2018 v 6:30 hodin, jak bylo
schváleno na schůzce rodičů v září 2017.

Nový jízdní řád
Dne 10. prosince vstoupil v platnost nový jízdní řád autobusů mezi
Plzní a Losinou. Přinášíme Vám jej v příloze.

Dovolená praktické lékařky
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.

Hokejová utkání
Losinští hokejisté sehráli v neděli ráno 10. 12. 2017 velmi pěkné utkání
proti Strašicím. Konečně se jich také sešlo více na lavičce a mohli vícekrát
střídat. Do branky se po dlouhé době postavil Roman Charvát a po smolných
minutách ve druhé třetině předvedl pěkné zákroky. Konečný výsledek byl 5:3
pro Strašice.
Další utkání čeká losinské buldoky a jejich fanoušky v neděli 17. 12.
proti HC Kralovice 1944 od 9:15 v Třemošné. V rozpisu vzájemných utkání
v tabulce se stále provádějí změny, ale toto utkání by mělo být letos poslední.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Dvanácté číslo 18. ročníku vychází dne 12. prosince 2017.
Vydává Obecní úřad Losiná. Losiná 11, 332 04. IČ: 00256871. E-mail: losinacek@volny.cz.
Šéfredaktor: Miroslava Fremrová. Redakce: M. Černý, V. Lišková, M. Tančouzová, A. Beránková.
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Divadelní okénko
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 se rozloučil s divadelním
rokem 2017 dvěma listopadovými představeními. Páteční představení nebylo
tak navštíveno diváky jako to sobotní. V sobotu jsme hráli především pro
Spolek zdravotně postižených Staroplzenecko, což bylo skoro 130 míst v
hledišti. Protože ohlas byl velmi nadšený, dohodli jsme se na další
spolupráci. Příští rok zorganizujeme podzimní představení stejným způsobem
- sobotní představení bude věnováno především SZP Staroplzenecko. Budou
jim rezervována přední místa a na jejich přání představení začne již od 17
hodin. Dalším divákům nabídneme také páteční představení od 19 hodin.
Chtěli bychom poděkovat členkám SZP Staroplzenecko paní Houškové,
Dvořákové a Bémové za podporu, protože nám poslali dar, i když nemohly
divadlo navštívit. Seznámili jsme s touto skutečností všechny naše členy na
závěrečné schůzi. Velký potlesk všech bohužel k uším dárkyň nedospěl. Moc
si vážíme takové dobré vůle. Děkujeme alespoň touto cestou.
Duch dnešní doby je uspěchaný a neklidný. Navrhujeme, že necháme
ducha běžet a my se zastavíme a uděláme si vánoční svátky klidné, se
zamyšlením, s potkáváním se s lidmi, s punčem, s pohádkou, atd. Jak kdo
chce, prostě takové, abychom po svátcích mohli říct: „To byly ale krásné
vánoce!“
Krásné vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2018 Vám všem přeje
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012.
Eliška Fremrová
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Vánoční pozvánky

Zprávy z obce:

ᴥ Obecní úřad Losiná pořádá ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 18:00 v sále

Ve čtvrtek 28. listopadu proběhlo v kulturním domě poslední veřejné
zasedání zastupitelstva obce v letošním roce. Byl na něm schválen rozpočet
na rok 2018. Bude se jednat o rozpočet schodkový s příjmy ve výši
21.911.085,6 Kč a s výdaji 43.780.000,0 Kč. Rozdíl v hospodaření
21.868.914,4 Kč bude pokryt ušetřenými financemi z minulých let. Mezi
největší rozpočtované částky příštího roku patří náklady na:

kulturního domu „Vánoční posezení se seniory“. Na programu je připraveno
pásmo dětí z mateřské školky a vystoupení tanečních skupin pana Kozelky.
O příjemnou atmosféru se postará pan Václav Žákovec s Aničkou Volínovou.
V průběhu večera bude podáváno občerstvení.

ᴥ Zveme všechny na již tradiční Zpívání u vánočního stromku, které se koná
v neděli 17. 12. 2017 od 17:00 v sále na stadionu TJ Sokol Losiná. Na
programu bude živý betlém, zpívání koled s andělem, vystoupení dětí z MŠ,
vystoupení Lidového souboru Úslaváček a nakonec velká vánoční dílna pro
děti.

ᴥ Děti se mohou těšit na vánoční loutkové divadlo. V úterý 19. 12. 2017 od
17:00 v sále kulturního domu zahraje Divadlo Dráček Štěpánky Kašparové
ze Štítova představení „Jak princezna chtěla čarovat“.
ᴥ Hospoda Pod Lesem Vás zve na silvestrovskou plavbu s kapitánem
Karlosem aneb Piráti od koupáku. Oslava začíná 31. 12. 2017 ve 20:00. Hraje
skupina W-Band, vstupné 240 korun včetně silvestrovského přípitku.

Znovuotevřená Restaurace Pod Radyní
Příjemná zimní procházka z Losiné k hradu Radyně může být opět
zpestřena teplým jídlem či nápojem v obnovené restauraci. Zrekonstruovaný
interiér původní hospody je velice zdařilý a lahodí očím.
Otevírací doba během vánočních svátků:
24. 12.
25. – 26. 12.
27. – 30. 12
31. 12.
1. 1. 2018

11:00 – 16:00
12:00 – 22:00
12:00 – 22:00
11:00 – 16:00 + od 19:00 Silvestrovská party
11:00 – 22:00

Restaurace přijímá brigádníky na víkend, nabízí 100 Kč / hod. Další
informace na tel: 776 117 121.
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- opravy místních komunikací
- výstavbu okružní křižovatky I/20 (chodníky a osvětlení) v součinnosti
s ŘSD, kde bude obec hradit výstavbu veřejného osvětlení a z části
plochy chodníků, a to z důvodu, že po kolaudaci stavby přejdou do
majetku obce
- výstavbu chodníku u silnice I/20, přechodu a ostrůvků pro přecházení –
společná akce s ŘSD, stavba „I/20 Losiná – průtah“, ukončení stavby je
plánováno na konec června 2018
- výstavbu jednostranného chodníku a veřejného osvětlení kolem
komunikací III/18025 a III/18047 v součinnosti se SÚS, v úseku od
silnice I/20 kolem KD ke křižovatce na Štěnovice, pro tuto stavbu je
platné územní rozhodnutí a v současné době se zpracovávají podklady
na získání stavebního povolení
- zateplení a technické zhodnocení budovy MŠ včetně rekuperace
- opravu parkoviště před KD
- výstavbu přístřešku na posyp komunikací v zimním období
- dostavbu víceúčelového hřiště ve sportovním areálu Sokola, práce byly
přerušeny z důvodu klimatických podmínek
- opravu stávajících kabin u víceúčelového hřiště
- výstavbu vodovodního řadu do „Kozího ráje“, na kterou je zpracována
projektová dokumentace
- a další (viz úřední desky)
Dále se schvalovala výše poplatků za odvoz komunálního odpadu. Ten
zůstává ve stejné výši jako minulý a předminulý rok, tj. 600 Kč na osobu
přihlášenou k trvalému pobytu a 600 Kč na nemovitost určenou k rekreaci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výši vodného a stočného na rok 2018.
Vodné zůstává se stejné výši jako minulý rok 55,97 Kč včetně DPH, stočné
bude mírně navýšeno o 50 haléřů na 30,99 Kč včetně DPH.
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