Hokejisté vstoupili do podzimu úspěšně
Pohled do tabulky i na výsledky našich hokejových buldoků je
příjemný. Zaujímají 4. místo v tabulce s dosaženými 12 body (6 výher,
2 prohry).
Přijďte fandit, další zápas je v pátek 14. 12. od 19 hodin na Kooperativě,
Losiná proti SKP Rapid Plzeň. Další zápas bude pravděpodobně až v lednu
2019.

Přijďte si prohlédnout nebílovský unikát
Od soboty 1. prosince 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. Kompletní betlém je
veřejnosti zpřístupněn poprvé, dosud byl
totiž k vidění pouze po domluvě
v soukromé sbírce autora.
Zámecká kaple s betlémem bude
veřejnosti přístupná ve všedních dnech
od 10:00 do 14:00 a o víkendech od
12:00 do 16:00 až do 23. prosince.

Vánoční prohlídky zámku Kozel, skleníku a zahradnictví
Přijďte si užít vánoční náladu a pohodu na zámek Kozel dne
23. prosince. Zámek bude otevřen od 10–15 hodin s prohlídkami zámeckého
interiéru vždy v celou hodinu.
Také se můžete přijít podívat do zahradnictví a skleníku. Pod taktovkou
pana V. Vlacha se budou v čase od 11–15 hodin (vždy v celou hodinu) konat
prohlídky zahradnictví. Doba trvání bude cca 30 minut a cena 50 korun.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Prosincové číslo 19. ročníku vychází dne 11. prosince 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.
4

měsíčník obce Losiná

12.

prosinec 2018

zdarma

Přejeme všem našim čtenářům
krásně prožitý vánoční čas a hodně
štěstí a pevné zdraví v novém roce!
Obecní úřad Losiná

Rozsvícení vánočního stromu
V letošním roce se obec Losiná přidala k dalším vesnicím a městům
v republice a první adventní neděli vánoční strom rozsvítila společně s vámi.
Před samotným rozsvícením proběhl poprvé charitativní prodejní jarmark pro
losinského občánka Matyáška Filipa. I přes nepřízeň počasí přišlo velké
množství lidí. Prodalo se (kromě pár drobností) všechno, snědlo se úplně
všechno a vypilo se cca 80 litrů teplých nápojů. Děkujeme restauraci
U Větráka, která čaj i svařák věnovala. Velké díky patří také všem, co celou
akci pomohli nezištně připravit. Všem co pekli, tvořili, háčkovali, šili,
aranžovali… všem co pro vás zpívali a hráli a mnoha dalším… A samozřejmě
velké díky vám, co jste přišli a něco jste si
koupili. Utržilo se neuvěřitelných 52 000 Kč.
K této naší akci se přidala také obec
Hradčany u Chlumu, kde dobrovolní hasiči
pořádají podobný jarmark již osmým rokem.
Společně se zástupci SDH Hradčany u Chlumu
bude rodičům Matyáška oficiálně výtěžek
z obou jarmarků předán 22. 12. 2018 na
stadionu TJ Sokol Losiná při akci Zpívání
u vánočního stromku.
Přeji všem krásný advent a za rok, první
adventní neděli, u rozsvícení stromku opět
nashledanou.
Milena Laštovková

1

Rozpočet obce na rok 2019

Změny jízdních řádů na jižním Plzeňsku od 9. 12. 2018

Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva obce proběhlo ve čtvrtek
6. prosince 2018 od 18 hodin v salonku kulturního domu.

V platnost vstoupil nový jízdní řád ČSAD. Velmi výraznou úpravou
prošly jízdní řády mezi Plzní a Chválenicemi, na této trase bude v období
špičky zhruba 30 minutový interval, posíleny jsou spoje na trasách Plzeň –
Chlum – Únětice – Blovice (linka 450591) a Plzeň – Neurazy – Plánice
(433650, 440606 a 440666). Ve špičce jedou autobusy na obou trasách zhruba
po hodině.

Byl schválen rozpočet obce na rok 2019. Rozpočet je stanoven jako
schodkový, celkové příjmy 18.550.000 Kč, celkové výdaje 36.450.000 Kč.
Schodek ve výši -17.900.000 Kč je vyrovnán financemi ušetřenými
v předchozích letech. V oblasti výdajů se plánuje zejména výstavba okružní
křižovatky na I/20, výstavba chodníků podél silnice I/20, rekonstrukce
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení podél III/18025 a 18047,
vybudování přístřešku na zimní posyp, výstavba pergoly v zahradě mateřské
školy, výstavba vodovodního řadu pro rodinné domy na „Kozím ráji“ a další.
Byla oznámena cena vodného a stočného na příští rok. Bude mírně
navýšena, vodné o 32 haléřů na 56,29 Kč za m3 včetně DPH. Stočné je vyšší
o 1,16 Kč a bude činit 32,15 Kč za 1 m3 včetně DPH.

Linka 450556 Vodokrty – Losiná – Plzeň je nově přetrasována přes
Štěnovice, školní spoje mezi Štěnovicemi a Losinou jsou na posilové lince
450551. Upraveny jsou spoje na lince 450553, posíleny jsou i víkendové
spoje.
Významného posílení se dočkají i víkendové spoje. V pravidelném
intervalu pojedou víkendové spoje na Chlum i do Sušice.

Výše poplatků za svoz komunálního odpadu zůstává stejná jako
v minulém roce, tedy 600 Kč na osobu přihlášenou k trvalému pobytu a
600 Kč na nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba.

Velkou novinkou je turistický autobus, který pojede v létě denně z Plzně
přímo na Horskou Kvildu a Kvildu! Linka 440666 je vedena z Plánice přímo
do Sušice, bez zajížďky do Nalžovských Hor. V Plánici budou na víkendové
spoje uzpůsobeny přípoje na Nalžovské Hory a Horažďovice. Na lince
440666 bude uznávána jízdenka Turista. Na linku 440666 bude navazovat
linka 433570 na Šumavu, kde je i v období mimo sezónu posíleno spojení.

Plánovaná odstávka dodávky elektřiny

Společenské akce v Losiné

Dne 12. 12. 2018 bude vypnut přívod elektrické energie
od 7:30 do 15:30. Odstávka se týká těchto čísel popisných:
100, 105, 106, 110, 128, 130, 131, 133, 135, 138, 140, 152, 158, 160, 164,
178, 200, 201, 229, 256, 264, 277, 280, 288, 289, 297, 306, 308, 316, 329,
449, 81, 96, 97, E126, parc. č. 274/8, parc. č. 398, parc. č. 723/1.

13. 12. Vánoční setkání se seniory od 18 hodin bude tradičně v sále
kulturního domu. Během večera zazpívají děti z mateřské školky a
vystoupí Mažoretky Koloseum Dance Team Štěnovice. Kromě
připraveného občerstvení se můžete také těšit na Václava Žákovce a
Aničku Volínovou, kteří se postarají o hudební zpříjemnění večera.

Vánoční prázdniny v MŠ

18. 12. Dětské vánoční představení od 17 hodin připravilo Divadlo Dráček
Štěpánky Kašparové ze Štítova v sále kulturního domu. Letos děti
uvidí pohádku „O Popletených čertech“.

Mateřská škola Losiná, okres Plzeň – město, příspěvková organizace, se
souhlasem zřizovatele Obec Losiná oznamuje přerušení provozu mateřské
školy v době vánočních prázdnin ve dnech od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019
(odsouhlaseno rodiči na informativních schůzkách v 9/2018).

22. 12. Zpívání u vánočního stromečku od 17 hodin v sále na stadionu TJ
Sokol Losiná. Na programu bude vystoupení souboru Úslaváček,
zpívání lidových koled, živý betlém, vystoupení dětí z mateřské
školky a můžete si odnést betlémské světlo.

Zahájení provozu 2. 1. 2019 od 6,30 hodin.
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V novém roce se můžete těšit na Myslivecký ples v pátek 18. ledna.
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