Radoušovo Bloudění 2018
Jedná se o zimní orientační závod jednotlivců na kole s volným pořadím
kontrol. Závod se pojede podle cykloturistické mapy, kterou dostanete při
prezentaci. Vzhledem k zimnímu období budou kontroly většinou umístěny
tak, že do jejich blízkosti budete moci dojet po zpevněných cestách. Průjezdy
kontrolami budete na kartu značit kleštičkami. Délka závodu se bude
pohybovat kolem 50 km, časový limit je 3,5 hodiny (může být podle počasí
upraven, penalizaci za překročení limitu vám ještě upřesníme). Start a cíl
závodu bude v restauraci Pod lesem v Losiné.
Termín konání: 24. února 2018
Pořadatel: Radyně Bike Team
Prezentace: Hospoda Pod Lesem v Losiné 9:15 - 10:15
Povolená kola: horská nebo trekingová
Závodní prostor: Losiná-Štěnovice-Vysoká-Nebílovy-Libákovice
Startovné: 150 Kč
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Výsledek volby prezidenta ČR v Losiné
V pátek a v sobotu 26. a 27. ledna 2018 proběhlo druhé kolo volby
prezidenta České republiky. V Losiné se k volební urně dostavilo 777 voličů,
tj. 73,86% účast. Kromě dvou hlasů byly všechny hlasy platné a rozhodly
o umístění kandidátů takto:
1. Miloš Zeman Ing.
403 hlasů
52 %
2. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc.Dr.h.c. 372 hlasů
48 %
Opět hlasování losinských občanů kopírovalo celorepublikové
výsledky.

Čtrnáctý únor
Zpráva z ordinace v Losiné
MUDr. Kynclová, praktická lékařka pro dospělé, oznamuje, že ve čtvrtek
15. února 2018 se ordinuje jen v dopoledních hodinách.
Odpoledne se neordinuje.

INZERCE:
Správa státního zámku Nebílovy přijme do hlavního pracovního poměru
pracovníka/pracovnici na pozici „provozář“.
Náplň práce: zahradnické práce, průvodcovská činnost, úklid...
Požadavky: pracovní nasazení, časová i pracovní flexibilita, ochota
a schopnost učit se novému, příjemné vystupování, zájem o obor.
Strukturovaný životopis je možno zaslat na e-mail: nebilovy@npu.cz.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Únorové číslo 19. ročníku vychází dne 14. února 2018.
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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Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví
v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti
mezi partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a
pohlednice s tematikou stylizovaného srdce jako symbolu lásky. V poslední
době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry
z komerčních důvodů.
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia
slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly
do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý
mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si
vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den
svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma,
zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by
chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a
tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek
Lupercalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl
romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.
Miroslava Fremrová, kronikářka
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Karneval pro děti

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

V sobotu 27. ledna 2018 od 14 hodin pořádal Český svaz žen
v kulturním domě dětský maškarní ples.

Obecní úřad Losiná informuje o konání veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Losiná, svolaného starostou obce Milošem Černým
v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Letos byla změna. Nepřijel DJ Radek jako v minulých letech, ale veselá
paní Beruška s asistentkou Princeznou. Ty pořádaly pro děti disco a soutěže.
Na parketu bylo tím pádem hodně veselo. Proháněli se tam princezny, rytíři,
andílci, čarodějové a kouzelnice, také policistky, Spongebob, hrabě Dracula a
další krásné masky. V tombole vyhrávaly všechny lístky, tak se každý
radoval z dárků a hraček.

O jarních prázdninách, které letos v našem okrese
probíhají od 19. do 23. února, přejeme všem dětem
spoustu zábavy a neobyčejných zážitků.

Rybářský ples
Český rybářský svaz Šťáhlavy pořádá v losinském kulturním domě ples
v sobotu 24. února od 20 hodin. Vstupenky budou v předprodeji týden před
akcí v klubovně ve Šťáhlavech nebo i v KD Losiná. Svozy účastníků budou
zajišťovat autobusy.

Místo konání: Kulturní dům – salonek, Losiná 240
Doba konání: 27. února 2018 od 18:30
Na programu je projednání kupní smlouvy na pozemek par.č. 603/2,
dotace na opravu místních komunikací, rozpočtové opatření a několik dalších
bodů programu zveřejněného na webových stránkách obce a vývěskách.

Valná hromada TJ Sokol Losiná
Všichni členové a příznivci TJ Sokol Losiná jsou zváni na Valnou
hromadu, která proběhne v sobotu 17. března 2018 od 17:00 v Hospodě Pod
Lesem.
Kromě standardních zpráv bude Valná hromada rozhodovat o vytvoření
nového oddílu venkovních pohybových aktivit mládeže, do kterého bychom
chtěli zapojit jak chlapce, tak i dívky ve věku od 6 do 14 let. Hlavní náplní
tohoto oddílu bude všeobecný rozvoj pohybových dovedností a zájmů dětí
v přírodním prostředí se zaměřením na triatlonové disciplíny – plavání,
cyklistika a vytrvalostní běh, okrajově běh na lyžích, vysokohorská turistika,
horolezectví. V našem sportovním areálu i v okolí obce jsou ideální
podmínky pro tyto aktivity (Radyňské skály, koupaliště).

Sbor dobrovolných hasičů Losiná si Vás dovoluje pozvat na svůj ples
pořádaný v sále kulturního domu v Losiné, který se koná v pátek 2. března
2018 od 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina SEKVENCE.

Tímto záměrem chceme rozšířit již zaběhnutý populární závod
Losinský triatlon, který se každoročně koná na sklonku prázdnin a který by
byl přirozeným vyvrcholením celoroční činnosti tohoto nového oddílu.
Případní zájemci o zapojení do činnosti tohoto oddílu mohou kontaktovat
Jana Holuba (koordinátor přípravy oddílu) nebo sdílenou schránku
info@sokollosina.cz

Maškarní bál pro dospělé

Hokejová utkání

V Hospodě Pod Lesem si mohou dospělí pěkně zařádit v maskách
v pátek 9. března 2018 od 20 hodin. Zahraje skupina Zenit, vstupné činí
100 Kč. V průběhu večera bude vyhlášení nejlepších masek.

Další zápas v hokejové soutěži se koná v neděli 18. února 2018 od 9:45
v Kooperativa Areně v Plzni - Košutce. Tým S.O.S. Žízeň Chotěšov bude
hostit náš TJ Sokol Losiná.
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Hasičský ples

