Jóga v Losiné
🕉Chcete získat lepší fyzickou kondici?
🕉Chcete si udržet lepší zdraví?
🕉Chcete se naučit relaxovat a zbavit se stresu?
🕉Přijďte si zacvičit jógu s Katkou, která se učila od samotných indických
mistrů. Při jejích lekcích se trochu zapotíte a určitě vypnete. Dynamické
přechody pozicemi se střídají s výdržemi. Celou lekcí vás vede rytmus
vlastního dechu.
🕉Každou středu od 18 do19 hodin na sále Pod Lesem.
První hodina bude 8. 1. 2020. Pro více informací volejte nebo pište:
Kateřina Postlová, tel: 605516944, e-mail: postlovakaterina@seznam.cz

měsíčník obce Losiná
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prosinec 2019

Vážení občané,
příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí, rodinné pohody
a vše dobré v roce 2020 vám přeje
Obecní úřad Losiná

Nebílovský lidový betlém na zámku
Od neděle 1. prosince 2019 můžete
zavítat na státní zámek v Nebílovech,
kde bude v zámecké kapli sv. Antonína
vystaven unikátní lidový betlém z dílny
nebílovského rodáka Vladimíra Šrouba.
Betlém vznikal v letech 2008 – 2013 a
je v něm zakomponována pověst
o splašených koních a záchraně hraběte
Heřmana Czernina z Chudenic i pověst
o zázračném účinku pramene u kaple sv. Barbory.

zdarma

Rozsvícení vánočního stromku
První adventní neděli se rozsvěcely, se společností ČEZ, vánoční
stromky po celé republice. My jsme se přidali a v 18:00 se rozzářil ten náš.
Součástí této akce byl charitativní jarmark pro Matyáše Filipa z Losiné
a Matěje Macourka ze Šťáhlav. Letos jsme pro vás otevřeli stánky o hodinu
dříve, a to již v 16:00, abyste si mohli zboží v klidu prohlédnout a nakoupit.
Kromě stánků s vánočním zbožím, bylo připraveno také vánoční občerstvení
a vánoční program.

Mezi figurkami – ručně vyřezávanými ze zámecké lípy – jistě poznáte
mnohá nebílovská zákoutí. Kompletní betlém je veřejnosti v prostorách
zámecké kaple zpřístupněn již podruhé, dosud byl totiž k vidění pouze po
domluvě v soukromé sbírce autora a v loňském roce prvně v zámecké kapli.

Utržilo se více jak loni, a to 67.367 Kč. Obecní úřad tuto částku
zaokrouhlil na 70.000 Kč a oficiálně budou předány certifikáty na finanční
dar ve výši 35.000 Kč každé z rodin 22. 12. 2019 na sále TJ Sokol Losiná při
akci Zpívání u vánočního stromku.

Zámecká kaple s betlémem bude veřejnosti přístupná ve všedních dnech
od 10:00 do 15:00 a o víkendech od 10:00 do 16:00 až do 23. prosince 2019.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co přispěli k uskutečnění
jarmarku a celé akce. A velké díky patří také restauraci U
Větráka, která na tuto akci věnovala svařák a čaj.
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Hezký zbytek adventu a klidné Vánoce!
Milena Laštovková
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Svoz bioodpadu v zimních měsících

Vánoční posezení se seniory

Do konce roku 2019 se již nebude vyvážet „hnědá“ popelnice.
V zimních měsících v lednu až březnu 2020 bude svážen biologický odpad
jednou měsíčně. Termíny budou ještě upřesněny podle klimatických
podmínek, uveřejněny na webových stránkách obce a vyhlášeny místním
rozhlasem.

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 pořádá Obec Losiná Posezení se seniory
v kulturním domě od 18 hodin. Srdečně vás zveme k posezení, tanci a
kulturnímu programu. Svá vystoupení předvedou děti z Mateřské školy
Losiná a mažoretky Maršálky z Plzně.

Sobotní prodej COOP Tuty v Losiné byl opět obnoven
Provozní doba prodejny:

pondělí – pátek 7:30 – 17:00
sobota
7:30 – 11:00

Platební karty: akceptace platební karet včetně bezdotykových
Služby: Cashback, dobíjení mobilních telefonů, Coop Mobil, platba složenek,
zboží na objednávku, prodej vyhrazených léčebných prostředků, Sazky losy
a sázkové hry
Stravenky: akceptace stravenek Sodexo, Cheque Déjeuner, Endered.

Ordinace praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová oznamuje, že ordinace bude uzavřena v pátek
27. 12. 2019.
Do odvolání jsou zrušeny ordinace v úterý.
Ordinace ve čtvrtek odpoledne jsou pouze pro objednané pacienty
(tel. 777 624 254).
Děkujeme za pochopení.

Po celý večer vás bude provázet hudba pana Václava Žákovce
s Aničkou Volínovou. Bude podáváno občerstvení.

Vánoční pohádka pro děti
Dětičky, přijďte ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 17 hodin do sálu
kulturního domu.
Čeká tady na vás vánoční divadelní představení „DVA SNĚHULÁCI“,
které připravilo Divadlo Dráček Štěpánky Kašparové ze Štítova.
Jako každý rok dostanete malý vánoční dáreček.

Zpívání u vánočního stromku
Zveme vás na již tradiční Zpívání u vánočního stromku, které se
uskuteční v neděli 22. prosince 2019 v sále TJ Sokol Losiná od 17 hodin.
Vystoupí děti z MŠ Losiná a lidový soubor Úslaváček.
Bude živý betlém, zpívání koled, betlémské světlo a vánoční výtvarná
dílna. Těšíme se na vás!

Barva letošních Vánoce je bílá

Otevírací doba v Restauraci Pod Radyní o Vánocích

Bílé Vánoce letos budou se sněhem
nebo bez něj. Velkým trendem je obecně
návrat k přírodě a k tradicím.

24. 12. 2019
25. – 26. 12. 2019
27. – 30. 12. 2019

Vedou barvy, které se nachází
v přírodě, a ozdoby vyrobené z přírodních
materiálů, jako jsou šišky, větvičky, mech
nebo sušené ovoce.

11 – 16 hodin
11 – 21 hodin
11 – 22 hodin

31. 12. 2019
1. 1. 2020

11 – 17 hodin
11 – 20 hodin

Muffin café v Losiné má od 24. 12. 2019 do 1. 1. 2020 zavřeno.
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