Zámek Nebílovy
Milí přátelé, dovoluji si vás pozvat na koncert souboru Capella ornamentata,
a Slavnostní otevření obnovené loggie státního zámku v Nebílovech v úterý
1. května 2018 od 18:00 hod.
Milan Fiala, kastelán st. zámku Nebílovy

měsíčník obce Losiná
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Ukliďme svět, ukliďme Česko
INZERCE:
Máte zájem o techniku? Dokážete si poradit s různými drobnými opravami
nejen elektrozařízení, ale i v provozu budovy? Hledáte práci nedaleko
Losiné? V přátelském kolektivu? Společnost ZAT hledá pro svou pobočku v
Černicích kolegu na pozici ÚDRŽBÁŘ BUDOVY.
Co tato práce obnáší?
* Hlavní náplní vaší práce budou činnosti provozního elektrikáře.
* Pracovníci údržby dále zajišťují běžné činnosti související s provozem
areálu společnosti, drobné opravy strojů a zařízení.
* Na opravách a úpravách většího rozsahu budete spolupracovat
s dodavatelskými firmami.
* Nedílnou součástí práce je péče o vozový park společnosti.
Pozice je vhodná i pro aktivní důchodce. Více informací o pozici
i společnosti najdete na www.zat.cz/kariera<http://www.zat.cz/kariera> nebo
736 519 392 Blanka Vítovcová.


HLEDÁM POMOCNICI NA ÚKLID cca 2x týdně. Dle domluvy. Gabriela
Wagnerová, Losiná 85, tel: 737 225 227, e-mail: wagnerovag@gmail.com


Do restaurace U Větráka v Losiné u Plzně hledáme na brigádu servírky.
Mzda 110 Kč na hodinu, jedná se hlavně o víkendy od 10,00 do 15,00 hodin,
občas i v týdnu a na akcích. Nástup možný ihned. 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.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Čtvrté číslo 19. ročníku vychází dne 17. dubna 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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V sobotu 7. dubna v 9 hodin jsme se sešli před
obecním úřadem. Bylo nás 32. Starosta všechny
pozdravil, vysvětlil postup úklidu a zároveň pozval
účastníky po skončení akce na polévku do Hospody
Pod lesem. Organizátorky úklidu rozdaly rukavice,
pytle a provázky, a pak se každý vydal svým určeným
směrem uklízet. Na úklid některých míst ani pytle
nestačily, třeba ke Kovarně a k benzínce musela jet několikrát multikára. Po
poledni jsme se sešli na venkovním posezení Pod lesem, vyprávěli příhody
z úklidu a pochutnali si na gulášové polévce s chlebem.
Sesbírali jsme na 750 kilogramů odpadků, objemově to byl celý
kontejner. Někdy to byly plasty, někdy železo atd. Někdy jsme sbírali
i nedopalky cigaret. Měli jsme radost z dobře vykonané práce. Po týdnu od
úklidu bychom však mohli začít znovu.

Děti spolu
Kroužek venkovních aktivit při TJ Sokol Losiná měl premiérovou akci
v sobotu 14. dubna. Ráno v 9 hodin se vyráželo ze stadionu ke hradu Radyně.
Nebylo to jen obyčejná procházka, na zastaveních se poznávali jehličnaté
a listnaté stromy, lezlo se po skalkách, fotilo se na vyhlídce. Když se blížilo
poledne, byl čas na rozdělání ohýnku a pečení buřtíků. V 11 hodin otevřela
Restaurace Pod Radyní, tak bylo i pivo pro rodiče a limonáda pro děti.
Poté ještě všichni vylezli na hrad Radyni, dokonce i ti, co se bojí výšek,
šli s ostatními a podívali se do kraje. Na zpáteční cestě do Losiné si děti ještě
zkusily chůzi po slackline – popruhu nataženém mezi dvěma stromy. Kolem
14 hodiny se všichni rozloučili a na příští výlet dostali za úkol přemýšlet nad
vhodným jménem nového kroužku pro děti.
Poděkování patří Honzovi Holubovi, který se organizování výletu ujal,
samozřejmě za pomoci dalších rodičů.
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Oslavy 73. výročí od konce II. světové války
Oslavy 73. výročí od konce II. světové války připadnou na pouťovou
neděli 6. 5. 2018. Na parkovišti před kulturním domem budeme mít možnost
si prohlédnout dobovou vojenskou techniku, kterou představí Klub 3.
ARMÁDY PLZEŇ. Předpokládaný příjezd vozidel je ve 14 hodin.
V sále kulturního domu bude připravena výstava fotografií
z osvobození Plzně americkou armádou. Podařilo se také získat fotografie
z naší obce od pamětníků, kteří příjezd americké armády zažili.
Díky kladnému ohlasu ohledně možnosti nahlédnutí do obecních kronik
jsme se rozhodli je z Oblastního archivu Blovice opět zapůjčit. K dispozici
budou na sále kulturního domu.
V pondělí 7. května 2018 bude na budově obecního úřadu odhalena
pamětní deska na památku příjezdu 2. pěší divize americké armády a jejího
15. polního dělostřeleckého praporu. Ti přijeli do naší obce před 73 lety
právě v tento den.
Miloš Černý, starosta

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 a jeho orchestr vás zvou na
hudební komedii Antonína Procházky se šlágry 30. let

HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE

Provoz ordinace v dubnu a květnu
MUDr. Petra Kynclová oznamuje uzavření ordinace v těchto dnech:
středa
25. 4. 2018
pondělí 30. 4. 2018
pondělí
7. 5. 2018
Zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech od 7 do 12 hodin, tel. 377 969 239.

Vojtěšská pouť na Planinách se letos koná v neděli 6. května. Atrakce
budou v provozu od 9 hodin.

Filipojakubská noc
Poslední dubnový den 30. 4. 2018 se budou stavět májky a pálit
čarodějnice. Někde se i ohně přeskakují anebo se na nich figuríny čarodějnice
upalují.
Tento svátek můžete přijít slavit na stadion, kde se bude odpoledne
májka zdobit a pak u hranice ohně celou noc hlídat. Budou se opékat buřty
a hrát na kytary. Občerstvení zajistí Hospoda Pod lesem.
Také můžete přijít posedět do restaurace U Větráka na první venkovní
grilování u májky s hudbou – začátek bude v 18 hodin.

Svoz nebezpečného odpadu pro občany

Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 60 Kč. Předprodej vstupenek se
uskuteční ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 18.oo do 19.oo hodin a v pondělí 14. 5.
2018 od 19.oo do 20.oo hodin v kulturním domě.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Eliška Fremrová

V úterý 15. května 2018 od 10 do 18 hodin proběhne na cestě pod
kulturním domem v Losiné svoz nebezpečného odpadu pro občany. Žádáme
občany, aby odpad neukládali na stanoviště před a po termínu svozu. Odpad
je zapotřebí ukládat odděleně na určená místa. Nelze ukládat odpady
pocházející z podnikatelské činnosti. Děkujeme za pochopení.
Občané mohou odkládat na sběrné místo:
 znečištěné obaly od barev, olejů apod.
 barvy, lepidla, chemikálie v uzavřených nádobách
 zářivky, výbojky, AKU – baterie, monočlánky
 pneumatiky osobní bez disků
 televizory, rádia, monitory, mrazáky, lednice, bojlery, sporáky
 vyřazené léky
 upotřebené oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny
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Doufáme, že se opět dobře pobavíte komedií osvědčeného autora.
Představení uvedeme proti minulým rokům o měsíc dříve, tedy již v květnu.
Ještě nás čeká menší rekonstrukce osvětlení jeviště, kulisy již stojí. Příjemné
melodie třicátých let vám letos zahraje živý orchestr o docela slušném
obsazení. Všichni, kdo se na inscenaci podílejí, se na vás těší v pátek
18. května a v sobotu 19. května 2018 - vždy od 19.oo hodin v kulturním
domě v Losiné.

