Hokejisté zahájili sezónu
Již bylo sehráno první utkání sezóny 2015/16. Losinští hokejisté v něm
prohráli s celkem Baník Líně 12:1 na II. ledové ploše Home Monitoring
Areny. Neúspěch zřejmě zavinilo nekompletní složení mužstva, což může být
v dalších utkáních napraveno.
Zde jsou pozvánky na příští zápasy:
18. 10.

9:30 Sokol Losiná - HC Kdyně (Plzeň, Home Mon. Arena)

25. 10. 20:30 HC Vipers - Sokol Losiná (KOOP Plzeň)
19. 12. 18:15 HC Kdyně - Sokol Losiná (Domažlice)

Fotbalové nadšení
Jak se již stalo tradicí, jezdí mnoho losinských fanoušků na venkovní
zápasy našich fotbalistů. V minulém ročníku jste Vy - naši fanoušci byli tím
dvanáctým hráčem na hřišti - byli jste těmi, kteří se svými Buldoky kráčeli
vstříc postupu. I v letošním roce věříme, že nezapomenete a nadále budete s
námi jezdit. A nevadí, zda to bude na jedné či dvou osách.
Rádi bychom Vás proto poprosili o maličkost. Pokud pojedete na
venkovní utkání, pošlete nám na email (frantisek.karl@tiscali.cz) pár větiček
- jak jste jeli, kolik kilometrů jste zdolali, nějaký ten čas a rychlost. Budeme
rádi i za pořízené fotografie či komentáře k cestě nebo utkání. Rádi Vaše
postřehy uveřejníme, nehledě na to, že jimi obohatíte naší klubovou kroniku.
František Karl
V tabulkách si fotbalové týmy Losiné vedou takto:
• A mužstvo je na 11. příčce v tabulce po odehraných 8 zápasech,
4 výhrách a 4 prohrách, skóre 13:18;
• B mužstvo je nyní na 4. místě po 8 zápasech, 6 výhrách a 2 prohrách, se
skórem 27:15;
• Starší přípravka hraje na 4. místě tabulky, po 6 zápasech má 2 výhry a
4 prohry, skóre 25:65.
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Ze starých losinských kronik
Jeden z podzimních zvyků byl, že když se dralo peří a bylo sedráno,
proběhly tzv. doderky. Hospodyně napekla koláče, vánočky, uvařil se čaj,
popřípadě někde nějaké to pití. To záleželo na tom, u koho doderky byly.
Někdy se též k tomu zatancovalo a já sám jsem k tomu zafidlal na housličky,
a byla to skvělá veselost, k čemuž jsem rád zahrál. Peří se dere stále, ale
doderky už nejsou. Vždyť byla celá obec skoro jako rodina. Tomu dnes tak
není. Těžko hledat příčinu. Snad asi tím, že se nám dobře vede a dobré bydlo
snad z některých lidí dělá jakousi „povýšennost“. Ale ve skutečnosti jsme na
tom všichni stejně a je třeba si připomenout, že až ty hory přejedem a
přejdem, v jedné hospodě „pán nepán“ na nocleh se sejdem.
O posvícení opět dříve byla taková zvláštní nálada, sváteční. U taneční
zábavy, to už není takové jak bylo dřív – pospolitost. I tady je znát odstup
některých lidí, příčinu težko hledám. Nejsme tak zlí, jsme jen ve vleku
nečeho neznámého...
Ještě je třeba připomenout tradici, že o posvícení dopoledne v 10 hodin
se pořádá Pěkná hodinka, kde se tančí „o sto šest“. Je to vskutku pěkný zvyk.
V roce 1967 zapsal kronikář Jaroslav Liška

Pěkná hodinka na oslavu posvícení
Sbor dobrovolných hasičů Losiná a personál restaurace „U Větráka“ vás
zve srdečně na posvícenskou zábavu v pondělí 19. 10. 2015 od 16 hodin.
K tanci a poslechu hraje orchestr pana Žákovce.

Lampionový průvod
V sobotu 7. listopadu 2015 bude pořádán lampioňák. Kdo má chuť se
zúčastnit této již tradiční podzimní akce, nechť přijde v 17:00 k obecnímu
úřadu v Losiné. Průvod plný masek a světel půjde obcí až na stadion. Na děti
bude čekat v sále TJ Sokol Losiná podzimní výtvarná dílna.
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Nová vyhláška o ochraně dřevin

Svoz objemného odpadu

Ovocné stromy na vlastním oploceném pozemku už mohou jejich
majitelé kácet bez toho, že by museli žádat o povolení místní úřady. Platí
vyhláška ministerstva životního prostředí, která to umožňuje od 1. 11. 2014.
Kácet mohou majitelé na pozemcích u domů v zastavěném území obce, na
něž není veřejný přístup, a jsou oplocené. Nezáleží na tom, jak je strom
vysoký.
Není ale například možné kácet bez dovolení strom v zahrádkářské
kolonii. Výjimku mají i památné stromy, byť na vlastní zahradě. Nesmí se ani
kácet dřeviny, na nichž sídlí ptáci. Je potřeba počkat, až mláďata vyvedou.
Dosud lidé museli žádat o povolení odstranit ovocný strom na vlastní
zahradě, pokud měřil ve 130 centimetrové výšce nad zemí obvod kmene více
než 80 centimetrů. Na jeho výšce nezáleželo. Na všechny ostatní druhy
stromů s obvodem kmene větším než 80 cm ve 130 cm výšky je povolení ke
kácení stále nutné.

Obecní úřad Losiná oznamuje, že od 24. do 25. 10. 2015 budou v obci
Losiná umístěny kontejnery na svoz objemného odpadu a to na obvyklých
místech:

Upozornění
Dovolujeme si požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování distribuční soustavy. Zásah do porostů je nutno
provádět v době vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2015.
U nadzemního vedení nízkého nebo vysokého napětí musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů v rozmezí 1,5 až 2 m.
Děkujeme za spolupráci a pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.

Kde přijdete k losinskému zpravodaji?

1.
2.
3.
4.
5.

V hořejší části obce – u dětského hřiště
U kulturního domu – na spodní cestě u KD Losiná
V dolejší části obce – u školy
V chatové osadě Kouty – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
V chatové osadě Vinice – u kontejnerů pro svoz komunálního odpadu
u RD č. 223 (původně u p. Nekoly)

Do kontejnerů vhazujte např.: starý nábytek, křesla, sedačky, židle,
matrace, koberce, lina, atd.
Nevhazujte nebezpečný odpad (baterie, pneumatiky, televizory, rádia,
barvy, nádoby od nebezpečného odpadu, elektrospotřebiče, lednice, mrazáky,
zářivky a podobně), rovněž ne trávu, listí, větve... Děkujeme!

V kulturním domě vystoupí Argema
Po roce se opět koná v sobotu 17. 10. od 21:30 úspěšný koncert skupiny
ARGEMA v kulturním domě v Losiné. Je pro vás připravena téměř
tříhodinová show.

Zpívaný pátek U Větráka
Opět se můžete těšit na zpívaný pátek 13. listopadu od 20 hodin,
tentokráte s kapelou Four band, která určitě zahraje na vaše přání.

Losiňáčka můžete číst v papírové podobě. Je k vyzvednutí na několika
místech v obci (Obecní úřad Losiná, prodejna Coop, restaurace U Větráka,
hospoda Pod Lesem, koloniál U Šilhavých a stánek paní Novotné).
Lze si jej číst také v elektronické podobě na webových stránkách Obce
Losiná nebo jej získávat přes e-mail - zatím rozesíláme na 52 adres. Dále
dobře funguje na sociální síti Facebook skupina Losiňáček, která má nyní 55
členů.
Děkujeme za přízeň a důvěru!

Další z řady komorních koncertů proběhne v neděli 18. 10. 2015 od
17 hodin na zámku v Nebílovech. V komponovaném večeru Cherches la
femme na téma žena a ženská poezie vystoupí držitelka Ceny Thálie a ceny
Český lev, výtečná herečka Petra Špalková. Účinkují Petra Švestková
(mezzosoprán), Jitka Jiřičková (housle), Vítězslav Podrazil (klavír).
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Večer hudby a poezie na zámku

