Zpívání na schodech
Dne 21. 11. 2017 proběhlo na Základní škole Štěnovice už tradiční
vánoční vystoupení žáků spojené s ukázkami vánočních tradic a vánočním
jarmarkem. Děti si mohly vyzkoušet různé vánoční zvyky a obyčeje.
Rozkrajování jablíček, tvorba ozdob, pouštění lodiček z ořechů a svíček, lití
olova, vkládání šupinek z kapra pod štědrovečerní talíř, ale i ukázky
dobového oblečení a pokrmů podtrhovaly kolorit staročeských Vánoc. Také
rukodělné práce a výrobky žáků s vánoční tématikou se staly předmětem
zájmu rodičů i dětí. Mohli si zakoupit vánoční ozdoby či předměty, které žáci
vyrobili z různých materiálů pro tuto příležitost.
Akce se zúčastnilo nebývalé množství rodičů, prarodičů a přátel školy.
Přes nepřízeň počasí návštěvníci se zájmem shlédli venkovní vystoupení
žáků a užívali si předvánoční atmosféru, kterou podtrhovala výzdoba a
kostýmy účinkujících i živý betlém. Koledy a vánoční zpěvy si užívaly nejen
děti, ale i dospělí. Vhod přišlo občerstvení pro všechny účastníky ve školní
jídelně.
Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným žákům školy za přípravu
jarmarku, dílniček i vánočního zpívání koled, všem vyučujícím za přípravu
a organizaci programu, rodičům, kteří nám jakoukoliv formou pomohli se
zabezpečením akce a i finančními příspěvky.
Přejeme všem lidem dobré vůle v novém roce štěstí, zdraví a hodně
radosti.
Mgr. Petr Liška

INZERCE:
- Hledáme pomocnici do domácnosti k invalidní ženě na vozíku
a pro jedenáctiletá dvojčata - rodinný dům v Losiné u Plzně. Děkuji
za nabídky, Gabriela Wagnerová, email: wagnerovag@gmail.com nebo tel.:
737 225 227.
- Základní škola Štěnovice hledá do školní kuchyně pomocnou sílu na
občasný zástup. Bližší informace na tel.: 377 916 343.
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Volba prezidenta České republiky 2018
Volba prezidenta se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem
konání volby prezidenta v okrsku Losiná je volební místnost v budově
obecního úřadu v přízemí, adresa Losiná 11.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před
okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební
místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého
seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve
volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše
do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní
mu hlasování. Voličům budou dodány nejpozději tři
dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. Volič může požádat ze závažných
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 2018. Volební
místnost bude otevřena ve stejných časech.
Ve dnech konání 1. kola přímé volby prezidenta tj. 12. 1. 2018 v době
od 14:00 do 21:30 hodin a dne 13. 1. 2018 v době od 8:00 do 13:30 hodin,
bude na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města
Plzně, na náměstí Republiky 16, pro občany, kteří nemají pro výkon
volebního práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas, zajištěna služba.
Taktéž v případě druhého kola volby dne 26. ledna 2018 v době od 14:00 do
21:30 hodin a dne 27. ledna 2018 v době od 08:00 do 13:30 hodin.
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Pozvání na akce v kulturním domě:

Informace obecního úřadu:
 V období od 11. 1. 2018 do 9. 2. 2018 bude uzavřena kancelář, která
zajišťuje agendu:
- evidence obyvatel (přihlášky k trvalému pobytu)
- ověřování listin a podpisů
- Czech POINT (výpisy - z rejstříku trestů, z katastru, obch. rejstříku...)
- přidělování čísla popisného a evidenčního
Pokladny se toto omezení netýká.
 Již je možno na obecním úřadu zaplatit místní poplatek za odvoz
komunálního odpadu. Svozovou firmou byly dodány samolepící
známky na popelnice. Výše poplatku zůstává stejná jako v minulém
roce, 600 Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu a 600 Kč za
nemovitost určenou k rekreaci. Poplatek je splatný do termínu
31. května 2018.
 Upozorňujeme majitele psů na místní poplatek z držení psa. Výše
poplatku je stanovena na 100 Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého
a každého dalšího psa. Poplatek je splatný v termínu od 1. ledna
do 31. května 2018. Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců. Poplatek
ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná.

Dovolená praktické lékařky

20. ledna 2018

Myslivecký ples – od 20 hodin

27. ledna 2018

Dětský maškarní bál – od 14 hodin

27. ledna 2018

EXTRABAND – od 21 hodin

Sokolský bál
TJ Sokol Losiná Vás srdečně zve na Sokolský bál, který se koná v pátek
26. ledna 2018 od 20 hodin v Hospodě Pod Lesem. K tanci a poslechu
zahraje taneční skupina Spirála. Vstupné činí 120 Kč.

Hasičská valná hromada
Sbor dobrovolných hasičů Losiná si Vás dovoluje pozvat na Výroční
valnou hromadu pořádanou v sále hospůdky "Pod Lesem" v Losiné 13. ledna
2018 od 18:00 hodin.

Hokejová utkání
V sobotu na Tři krále senzačně vyhráli losinští hokejisté utkání proti
Zbirohu s výsledkem 8:5. Další utkání čekají losinské buldoky a jejich
fanoušky v těchto dnech:
Ne 14. 1. Sokol Losiná - HC Omega Trans od 8:00 v Home Mon. Areně

MUDr. Petra Kynclová oznamuje uzavření ordinace 18. a 19. 1. 2018.
Zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech (budova pošty) od 7 do 12 hodin, tel.
377 969 239.

Změna otevírací doby v prodejně COOP
Západočeské konzumní družstvo Plzeň, prodejna COOP Losiná,
s politováním oznamuje dočasnou změnu provozní doby:
pondělí, středa, pátek:
7:30 – 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:
7:30 – 12:00 hodin
sobota:
zavřeno

Ne 21. 1. TJ Baník Líně - Sokol Losiná

od 8:30 v Home Mon. Areně

Zpívání u stromečku
Již 17. prosince 2017 na třetí adventní neděli se konalo tradiční Zpívání
u stromečku na losinském stadionu. Nástup živého betléma letos slovem
provázela Milena Laštovková a byla to příjemná změna. Další vítanou
změnou bylo zpívání spolu se Staroplzeneckým souborem Úslaváček.

O obnovení provozu budou občané ihned informováni. Pracovníci
COOP prodejny děkují za pochopení!

Menší děti z mateřské školky – Štěnátka – měly pěkné vystoupení, které
se svými učitelkami ve školce nacvičily. Všechny děti obdržely od anděla
plyšový dárek a poté si mohly vyrobit vánoční dekorace – ozdoby,
stromečky, sněhuláky – a nakonec si odnést domů betlémské světlo.
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