Ze starých losinských kronik:
Zimní doba přináší své zvláštnosti. Předení lnu již zaniklo, ale zůstalo
draní peří. Je to práce na dlouhé večery zimní, kdy kolem stolů v teplé
místnosti „ženský svět“ dere peří. Vzájemně si vypomáhají. Při pilném draní
i stejně pilném besedování, zpěvu a žertování jsou brzy „doderky“. Oslavují
se čajem, koláči, pečivem, sušeným ovocem. Přijdou i mládenci s tahací
harmonikou a pak i do tance se hraje a zpívá.
Pěkné a klidné bývají Vánoce. Na Štědrý den zůstává téměř každý
doma, neboť večeře toho dne je slavnostnější. V mnohých rodinách se večeří
ryby různým způsobem připravené, jinde je zvykem péci lívance a kubu
(krupky s houbami). V době večeře jde dům od domu pastýř, vytrubuje
vánoční koledu a přeje veselé Vánoce. V odměnu dostává buď vánočku neb
koláče, peníze atd. Po večeři se osvětlí vánoční stromek, pod kterým i
v chudších rodinách jsou dárky pro malé i velké. Venku do mrazivé noci
hřmí rány z loveckých pušek. Připomínají se staré zvyky jako lití olova,
tahání polínek z hranice, třesení bezu, rozkrajování jablek apod. Také
hospodář o tom večeru šel svázati kouskem slámy švestkové stromy, aby prý
měly hojně plodů.
Boží hod vánoční je den klidu. Z těch starších ještě někteří se jdou
podívat do kostela, jiní besedují neb se připravují, že půjdou na divadelní
představení neb zábavu, které se pravidelně konají, buď od Jiráska neb Drdy.
Čeleď chodívá domů k rodičům na odpoledne, aby si odnesla koledu a dárky,
které dostala od hospodyň.
Na Silvestra jako poslední den v roce je zvláště živo večer a v noci, kdy
se hraje buď veselohra divadelní neb veselé kabaretní výstupy, o půlnoci pak
půlnoční scéna na rozloučenou se starým rokem. Následují blahopřání
k novému roku a bujná zábava taneční.
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Krásný vánoční čas,
zdraví, štěstí, lásku,
klid a porozumění
vám přeje
Obecní úřad Losiná
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Poslední letošní zasedání Zastupitelstva obce Losiná se koná v úterý
16. 12. 2014 od 18 hodin v salonku kulturního domu. Výběr z programu:
-

Strategický rozvojový plán obce
Úprava nájemní smlouvy
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (o odpadech)
Smlouva o spolupráci – psí útulek
Rozpočtové provizorium na rok 2015
Prodej části pozemku parc.č. 1628/1
Návrh Plzeňského kraje na řešení veřejné dopravy v územním celku
Blovicko

V pamětní knize obce Losiné zapsal kronikář Jaromír Luhan roku 1930

Možnost zasílání informací z webových stránek obce
Občané mají možnost nechat si zasílat e-mailem informace z
webových stránek obce (např. přerušení dodávky elektřiny, vody či plynu,
dovolená lékařů, svoz odpadů nebo pozvánky na kulturní a další akce). Stačí
se zaregistrovat v záložce „Informace e-mailem“ a po obdržení informačního
e-mailu tuto registraci potvrdit.

Poděkování občanů
„Děkujeme Vítkovi Kašparovi za každoroční zpříjemnění
předvánočního času. Vždy se moc těšíme na koledy, které se na nás snáší
z balkonu domu rodiny Kašparových o adventních nedělích. Velmi milé je i
pohoštění a přípitek na zahřátí.“
Losinští občané
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4

1

Pozvánky na vánoční akce:
Setkání se seniory

Silvestr Pod lesem

18. 12. 2014 od 18 hodin v sále kulturního domu
Zahraje orchestr pana Žákovce, své vystoupení předvedou děti z mateřské
školky a předtančení děti z taneční skupiny pana Kozelky. Pro účastníky
bude připravena večeře a malý dárek od obecního úřadu.

Dětské představení
19. 12. 2014 od 17 hodin v kulturním domě
Přijede divadlo Dráček s pohádkou Vánoční příběh. Děti se mohou těšit také
na drobné dárečky od obecního úřadu. Vstup je zdarma.

Zpívání u stromečku
20. 12. 2014 od 17 hodin v hospodě Pod lesem
Tradiční vánoční setkání u stromečku se živým betlémem, vystoupením dětí
z MŠ, zpíváním koled, výrobou perníčků a dalšími vánočními zvyklostmi.
Pro účastníky bude připraven svařák a nealkoholický punč. K dispozici
budou lampičky s betlémským světlem.

Vánoční posezení s diskotékou
20. 12. 2014 od 20 hodin v hospodě Pod lesem
Hokejisté a jejich přátelé vás zvou na tradiční vánoční posezení s diskotékou.
Dobrou náladu s sebou.

V Losiné v hospodě Pod lesem bude Silvestr 2014 na téma Zima jako
v Rusku, na který jste srdečně zváni! Od 20 hodin začíná hrát skupina
W Band. Vstupné činí 200 Kč včetně půlnočního přípitku. Předprodej
vstupenek probíhá v hospodě Pod lesem, tel. číslo 603 145 367.

Ordinace o Vánocích
Praktická lékařka MUDr. Kynclová oznamuje dovolenou ve dnech
23. 12., 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015. Zastupuje ji MUDr. Kulda ve Šťáhlavech
od 7 do 12 hodin (budova pošty ve Šťáhlavech), telefon 377 969 239.
V naléhavém případě volejte 155.
Informace o dovolené nebo provozní době lékařů najdete na webových
stránkách obce ve sloupci „Obec“ pod záložkou „Zdravotnictví“.

Přerušení provozu mateřské školy
Ve vánočním čase od 22. 12. 2014 až do 1. 1. 2015 bude Mateřská
škola v Losiné uzavřena. Rozhodlo se tak podle počtu přihlášených dětí na
vánoční provoz, na schůzce rodičů a se souhlasem zřizovatele.

Hokejové zpravodajství

Nejkrásnější válka
21. 12. 2014 od 19 hodin v sále kulturního domu
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 naposledy zahraje muzikál
napsaný na motivy Aristofanovy Lysistraty nazvaný Nejkrásnější válka.
Vstupenky budou v prodeji na místě před představením.

I nadále pokračuje losinská smršť vítězných utkání. Se Sokolem
Lipnice hráli 7:3 a s SKP Rapid 4:3. Do konce roku 2014 budou ještě sehrána
tato utkání:

Vánoce na hradě Radyni

21. 12.
27. 12.

25. 12. 2014 od 14:00 - 26. 12. 2014 do 16:00
Vánoční prohlídku hradu Radyně připravilo Občanské sdružení Hůrka
a Radyně. V ceně vstupného (40 Kč/30 Kč) je teplý čaj a malá koleda.

Nabídka zaměstnání:

Nový rok na Hůrce - tradiční setkání u rotundy
1. 1. 2015 od 14:00 do 15:00
Na setkání u Rotundy sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci zve Občanské
sdružení Hůrka a Radyně. Pro všechny účastníky připraven malý suvenýr.
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Sokol Losiná – Spartak Sedlec
HC ES Plzeň – Sokol Losiná

11:30
11:00

malá hala Plzeň
Kooperativa

Restaurace "U Větráka" přijme servírku/číšníka, možné i brigádně.
V případě zájmu se prosím ozvěte na tel. č. 605 260 727, na e-mail
jenicek80@email.cz nebo se zastavte přímo v restauraci.
Jan Větrovský
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