Žádost mateřské školy
Mateřská škola Losiná žádá občany obce Losiná, aby si zajistili své čtyřnohé
mazlíčky proti volnému pobíhání na veřejném prostranství.
V době dopoledních vycházek dětí MŠ se často setkáváme s volně
pobíhajícími psy. V rámci bezpečnosti dětí MŠ žádáme touto cestou
spoluobčany a majitele psů, aby zabránili volnému pohybu svých mazlíčků.
Děkujeme.
Holečková Ivana, ředitelka MŠ

INZERCE:
Hlídací centrum Žákava
nabízí mimořádné hlídání o velkých prázdninách pro děti od 3 – 6 let,
celotýdenní docházka včetně jídla stojí 1150 Kč. Závazné přihlášky
a uhrazení zálohy 150 Kč přijímám do 1. 6. 2015.
Týdny: 13.7. – 17.7., 20.7. – 24.7., 3.8. – 7.8., 10.8. – 14.8.
Kontakt: mmpeceodeti@seznam.cz, Markéta Korandová, tel. 734 590 020
Provozní doba od 6:45 do 16:00, pondělí až pátek, pro děti od 2 do 6 let.
Možnost docházky:
hodinová
40 Kč/1 hod + jídlo (svačina 15 Kč, oběd 35 Kč)
dopolední
190 Kč v četně jídla
celodenní
280 Kč včetně jídla
měsíční
4000 Kč včetně jídla
Další informace ráda napíši, sdělím po telefonu nebo předám osobně.
Markéta Korandová
Výrobní společnost LOMA, výrobce detektorů kovů a vážících systémů,
sídlící v Dobřanech přijme nové spolupracovníky na pozice: Operátor elektrotechnik a Mistr výroby.
Uchazečům nabízíme: 1 směnný provoz, týden dovolené navíc, závodní
stravování, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní nebo životní
připojištění, příjemné pracovní prostředí moderního závodu.
V případě zájmu o práci v této stabilní a rozvíjející zahraniční společnosti
volejte na telefonní číslo 377 183 813 nebo zašlete svůj životopis na
reception.cz@loma.com.
Vydává Obecní úřad Losiná. Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Redakce: Miloš Černý, Věra Lišková, Miroslava Fremrová.
Adresa: Losiná 11, 332 04, www.losina.cz, e-mail: losinacek@volny.cz.
Květnové číslo šestnáctého ročníku vychází dne 20. května 2015.
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Taková byla pouťová neděle 3. 5. 2015
Oslavy 70. výročí osvobození od nacistů byly v Losiné mimořádné.
Připadly také na pouťovou neděli jako tenkrát na konci války. Na parkovišti
před kulturním domem jsme mohli zblízka obdivovat a dokumentovat
dobovou vojenskou techniku čítající přes 40 kolových vozidel. Majiteli této
techniky jsou zejména členové klubu Klubu 3. Armády Plzeň a klubu Old
Car Rangers Praha.
Na sále kulturního domu pak byla připravena výstava fotografií
z osvobození Plzně americkou armádou. Dvacet fotografií poskytli na
výstavu občané Losiné, kteří si pamatují průjezd a táboření amerických
vojáků přímo za zdejšími statky. Lidé se tenkrát na památku s vojáky
fotografovali a ze snímků je patrná
veliká radost a úcta.
V rámci těchto oslav připravil
obecní úřad také výstavu všech
losinských kronik od roku 1892. Ty
byly zapůjčeny z Oblastního archivu
v Blovicích, kde jsou chráněny před
poškozením. Návštěvníci, a bylo jich na
300, se o kroniky velmi zajímali
a hledali informace o svých rodinách či
původních staveních.
Na závěr jen doplňující informace: Losinské kroniky lze nalézt na
webových stránkách www.portafontium.cz/searching/chronicle, kde jsou
stránku po stránce naskenované.

Námořnický dětský den
V sobotu 30. května se na stadionu Pod lesem koná oslava Dne dětí.
Začátek akce je ve 14 hodin. Na programu bude námořnická plavba s úkoly,
šermířské vystoupení skupiny AVALON, přehlídka automobilů - veteránů,
předvedení hasičské techniky a v neposlední řadě občerstvení pro účastníky.
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Ze starých losinských kronik: Staročeské máje
26. května 1968 pořádal ČSM Staročeské máje. Dopoledne byla
pochůzka po obci, při které „tlampač“ zval na pořad, který se konal na
místním stadionu. Byli však rozděleni na dvě skupiny – jedna byla v dolejší
části obce a druhá na Bambouzku. Ještě je třeba podotknout, že 19. května
jely po okolních obcích tři kočáry tažené koňmi, což obstarali Václav
Loukota z čp. 30, Petr Rous z čp. 5 a Škrabal Václav z čp. 22. Kočáry byly
příhodně ozdobeny a s nimi jeli též někteří členové v krojích. Zvali celý den.
Však objeli Nezbavětice, Chválenice, oba Borky, Štěnovice, Útušice,
Robčice, Plzenec.
Tedy o hlavním dnu 26. května po ukončení „zvaní“ po obci kolem
druhé hodiny odpolední, šel krojovaný průvod i ostatních občanů obcí na
místní stadion. Nutno doznat, že převahu krojů měly rozhodně děti
předškolního věku i školou povinné. Podle úsudku občanů byla podívaná na
stadionu na děti různého stáří i různé velikosti ta nejkrásnější!
Samotného říkání „tlampače“, které ku staročeským májím náleží, se
dobře zhostil Vlastimil Fajfrlík z čp. 185. Jakož i úlohu rychtáře obstaral
Václav Nekola, řečený Čmouda (protože je kovář) z čp. 135. Písaře
představoval Karel Matheisl z čp. 180. Královský háv oblékl Milan Nekola
z čp. 135. Kata provedl Zdeněk Hajšman ze Štěnovic.
Po povídání tlampače dvě kolony zatančily českou besedu. Byli to
1) Šloufová Jarka – Šlouf Zdeněk, Fremrová Zdeňka – Mil. Vacek, Bláhová
Hana – Vavrejn Jaromír, Fajfrlíková Vlasta – Nekola Mil., 2) Tesařová Liduš
– Rajtmajer Josef, Rochová Jarmila – Benda Mir., Fremrová Jana – Novotný
Václav, Bendová Václava – Kapoun Josef. Jmenovaní se úkolu dobře
zhostili. Královnou májí byla vyhlášena Jaroslava Šloufová z čp. 178. Její
otec Jaroslav Šlouf byl přestrojen za šaška a působil po celý den.
Při samotné veselici na stadionu působili dva strážníci v přiléhavém
ustrojení - metály apod. a to Václav Batěk z čp. 17 a Josef Kašpar z čp. 93
(Tomšojc), kteří měli za úkol obecenstvo podle své chuti zatknout a odvést
do šatlavy, kde se dotyčný vyplatil určitým penízem.
Návštěva občanstva na stadionu byla vysoká, kolem 1200 osob.
Organizačně pomohl Bohumil Vacek z čp 32. Na stadionu byli zapojeni
Požárníci a Svaz čes. žen u stánků. Večer pak byla pořádána taneční zábava
v hostinci U Kraftů.
V kronice z let 1908 - 1976 zapsal kronikář Jaroslav Liška
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Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 v Losiné oznamuje, že dne
6. a 7. června 2015 od 20:30 hodin sehraje na venkovním jevišti v Losiné Pod
lesem hudební veselohru Johanna Nepomuka Nestroye, v úpravě a režii
Františka Dvořáka,
Lumpacivagabundus
Johann Nepomuk Nestroy se narodil v roce 1801 ve Vídni a zemřel
v roce 1862 ve Štýrském Hradci, byl to rakouský divadelník, herec, operní
zpěvák, dramatik a satirik.
Ve hře se Oblačné bytosti dohadují, co je v životě člověka důležitější jestli štěstí nebo láska. Jejich spor vyvrcholí v sázku. Využijí tři vandrující
řemeslníky, aby to vyzkoušeli – truhláře, který miluje Pepičku, ševce, který
miluje víno, a krejčího, který miluje všechny ženy. Řemeslníkům nabídnou
jak štěstí, tak lásku. Jak s tím ti tři naloží je předmětem veselohry.
Předprodej vstupenek se uskuteční dne 28. 5. na stadionu a 1. 6.
v restauraci U Větráka, vždy od 19 do 20 hodin. Cena vstupenky je 120 Kč
dospělí a 60 Kč děti do 15 let.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Eliška Fremrová

Oznámení praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová informuje občany, že je možno se nechat
očkovat protiklíšťové encefalitidě a to kdykoliv v ordinaci bez objednání.
Jedna dávka stojí 800 Kč.
Dále nabízí cenově zvýhodněné očkování -20 % proti žloutence typu A
nebo A+B (doporučeno při cestování). Akce platí při objednání očkovací
látky do konce června 2015. Aplikaci je možno odložit. Více informací
v ordinaci nebo na tel.: 377 916 992.

Návrat ke zpívaným pátkům
Dne 22. 5. 2015 vám od 20:00 v restauraci „U Větráka“ zpříjemní
páteční večer oblíbená country kapela Fousband. Všichni jste srdečně zváni
a rezervace můžete provést na telefonu 605 260 727 nebo přímo v restauraci.
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