Nejmladší fotbalisté nastoupí do sezóny 2019-2020
Od léta 2019 jsme přihlásili do soutěže novou kategorii fotbalu - mladší
přípravka U9 (ročníky 2011-2013). Další zájemci se mohou hlásit na tel.
604 298 982.
Bude se hrát v těchto termínech: 6.-8.9., 13.-15.9., 20.-22.9., 27.-29.9.,
4.-6.10., 11.-13.10., 18.-20.10., 25.-27.10. 2019. Začátky jsou v pátek
v 16:30, v sobotu v 10:00 a v neděli v 10:00. Hrají se turnaje o 3 až 5 týmech,
4+1, hrací plocha 25x42m, branky 5x2m, střídá se hokejovým způsobem.

POZVÁNKY:

 Středověký den na Radyni v neděli 18. srpna 2019 od 13 do 18 hodin středověké soutěže pro děti i dospělé, rytíři, dobová hudba. Účinkují
Rytíři Koruny České, z.s.
 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., vás zve na Prázdninové
otevřené dílny nejen pro děti, které probíhají vždy v úterý od 10.00
a 14.00 hod. A na jaká témata se můžete těšit v srpnu? Dílnu věnovanou
výstavě Dětství v zámeckém parku můžete navštívit 6. a 27. 8., nadšené
archeology pozveme 13. 8. na Zrození kovu - Příběh bronzu a železa,
20. 8. na vás čeká haptická dílna Dotýkejte se, prosím.
 Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019, který se uskuteční
ve dnech od 19. – 21. září v halách TJ Lokomotiva v Plzni. Návštěvníci se
mohou těšit na zcela novou koncepci veletrhu, nové haly, doprovodný
program a interaktivní zábavu pro malé i velké, zábavnou soutěž „Putujte
lehce po Zlaté stezce“. Pestrou nabídku možností kam se vydat, turistické
novinky a informace z tuzemska i zahraničí nabídnou informační centra,
města a obce, muzea a další vystavovatelé z různých koutů světa.
Gurmány potěší nejrůznější kuchyně, regionální potraviny, moravská,
rakouská a italská vína, česká a německá piva. Přijďte na ITEP 2019!
 Zahradní slavnosti na zámku v Nebílovech v sobotu 3. srpna 2019 od 13
do 18 hodin přinesou ukázky řemesel s možností nákupu výrobků, tvořivé
dílny a další aktivity pro děti i dospělé, prohlídku zámeckých zahrad a
hudební vystoupení skupiny Janek Eret trio. K jídlu a pití vás čekají
regionální dobroty – Pivovar Letiny, Sady Nebílovy, zámecká kavárna,
vynikající placky všeho druhu od paní Strejcové…
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Hospodaření Obce Losiná bylo podruhé za sebou oceněno
iRatingovým stupněm „B+“
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření
Obce Losiná za rok 2018 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“
a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční
stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se
srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit
Bureau, a.s. není finanční stabilita výrazně ovlivněna okolním prostředím
a horšími ekonomickými podmínkami regionu.
Obec Losiná patří do kategorie 1000 - 2000 obyvatel. Z celkového
počtu 46 obcí v Plzeňském kraji v této velikostní kategorii jich dosáhlo na
hodnocení iRatingovým stupněm „B+“ pouze dalších pět. Výjimečnost
dobrého finančního hospodaření obce potvrzuje i fakt, že stejné ocenění
získalo i v roce 2017.
V posledních deseti letech není Losiná zadlužená a větší investice, které
proběhly v roce 2017 a 2018, financovala zejména z vlastních úspor
generovaných z přebytků rozpočtu:
V roce 2017 to byly zejména investiční výdaje ve výši 11.485 tisíc Kč
(Místní komunikace 3.831 tis. Kč, Veřejné osvětlení podél silnice I/20
1.830 tis. Kč, Sportovní areál a koupaliště 1.323 tis. Kč, Kulturní dům
644 tis. Kč, Dešťová kanalizace podél I/20 1.143 tis. Kč, SDH technika
129 tis. Kč, Pozemky - směna a koupě 2.435 tis. Kč, Sakrální památky
130 tis. Kč).
V roce 2018 to byla investice ve výši 2.449 tisíc Kč (Mateřská škola
zateplení a střecha 5.295 tis. Kč, Sportovní areál 3.659 tis. Kč, Stavební
úpravy podél silnice I/20 1.548 tis. Kč, Kulturní dům - osvětlení, stoly a židle
697 tis. Kč, Místní komunikace 614 tis. Kč, SDH vybavení 277 tis. Kč,
Výkup pozemků 359 tis. Kč).
Miloš Černý, starosta
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Benefiční večer Ochotnického divadelního spolku Jirásek 2012

Sbor dobrovolných hasičů zasahoval

Chceme vás všechny pozvat na 14. září 2019 v 19 hodin do kulturního
domu v Losiné. Náš režisér pan František Dvořák se v těchto dnech dožívá
osmdesáti let. Připomeneme si osm let jeho práce v ochotnickém divadle
v Losiné. Přijdou o něm něco říct jeho přátelé, jak amatéři, tak
profesionálové, ale hlavně se bude zpívat. Opereta se ponese celým večerem.

První výjezd losinských hasičů kvůli letnímu suchu byl k požáru stohu
místního zemědělského družstva v Nezbavěticích ve čtvrtek 4. července
2019. A hned týden na to hořelo pole poblíž objektu Postele Losiná.

Na tento večer je dobrovolné vstupné. Peníze si neodnese domů pan
Dvořák, ale náš spolek je věnuje zdravotně postiženým občanům v naší obci.
Chtěli jsme je věnovat konkrétním osobám. Po dohodě s obecním úřadem,
který je informován o občanech, kteří potřebují naši pomoc, rozdělíme
výtěžek z večera mezi
- Matyáše Filipa, věk 9 let, Losiná 44, prostředky na nezbytné rehabilitace
- Adama Palkushe, věk 8 let, Losiná 472, prostředky na nezbytné rehabilitace
- Gabrielu Wagnerovou, Losiná 85, prostředky na nezbytné sociální služby.
Pokud jste ochotni pomoci dobré věci, rádi se s vámi setkáme. Zároveň
se pokusíme vás pobavit.
Srdečně vás zve Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 v Losiné.
Eliška Fremrová

Ordinace praktické lékařky v srpnu
MUDr. Petra Kynclová oznamuje dočasné omezení provozu ordinace
v Losiné v srpnu 2019. Provoz ordinace:
1. - 2. 8.

ordinace Losiná, PO-PÁ 7-10, ČT odpoledne jen pro objednané

5. - 9. 8.

ordinace Šťáhlavy, PO-PÁ 7-12, ordinace Losiná zavřena

12. - 16. 8. ordinace Losiná, PO-PÁ 7-10, ČT odpoledne jen pro objednané
19. - 23.8. zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech, PO-PÁ 7-12 + PO 15-18,

Cyklistický výlet se spaním pod stany
Další podařenou akci Hejblat jsme uspořádali na závěr školního roku
15. - 16. 6. 2019. Na programu byl tentokrát cyklovýlet do nedalekého
kozelského polesí.
Ty nejmladší (do 10 let) děti jsme převezli auty až k zámeckému parku,
starší děti jely na kole za doprovodu již z losinského hřiště. Navštívili jsme
zříceninu hradu Lopata, někteří se vykoupali v Kornatickém rybníku,
rozhlédli jsme se z Mariiny vyhlídky a poobědvali u hájovny na Hádkách.
Starší skupina najela za sobotu 32 km, mladší do 10 let neuvěřitelných
15 km.
Na závěr dne jsme se vykoupali v losinském koupališti a odjeli na
táboření k malému lomečku v katastru obce Losiná. Děti si postavily stany
a opekly si buřtíka na ohýnku. Do stanů nás zahnalo pár kapek večerní
přeháňky.
Čestmír Kašpar

26. - 30.8. ordinace Losiná, PO-PÁ 7-10, ČT odpoledne jen pro objednané
Ordinace ve Šťáhlavech je v budově pošty, Dr. Holuba 44, vchod
ze dvora, 1. patro, tel. č. 377 969 239. Při akutních potížích volejte rychlou
záchrannou službu na tel. č. 155. Předpis léků (elektronický recept), výpisy
z dokumentace nebo posudky zdravotní způsobilosti bude možno objednat
na tel. čísle losinské ordinace: 777 624 254.
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Losinský triatlon
V sobotu 24. srpna 2019 proběhne od 13 hodin 6. ročník Losinského
triatlonu v kategorii muži, ženy a děti na stadionu TJ Sokol Losiná. Letošní
novinka jsou 3 členné štafety, každý z teamu absolvuje jednu disciplínu
a podmínka je jedna žena v teamu.
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