INZERCE:
Restaurace u Větráka v Losiné nabízí zaměstnání na pozici servírky/číšníka.
Máte-li zájem pracovat v restauraci, kontaktujte 605 260 727 nebo přijďte
osobně do restaurace v kulturním domě Losiná.
Jan Větrovský

Seminář o běhání se psem
aneb v čem a jak vám pomůže zapřahání psů. Vyprávět bude Šimon Cipro
(mistr ve skijoringu a bikejoringu). Obsah:
− Proč vás zapřahání psů posune i v jiných kynologických disciplínách?
− Výhody a nevýhody jednotlivých disciplín (canicross, bikejoring,
scooterjoring a skijoring)
− Vybavení potřebné k zápřahu psa
− Praktické poznámky k péči o psího sportovce
− Možnost praktického vyzkoušení vybavení
Délka semináře cca 60 minut. Termín: úterý 24. 11. 2015 od 18 hodin ve
Víceúčelovém zařízení a útulku pro psy Borovno.
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Lampionový průvod
Sedmého listopadu
po setmění, za zvuku
keltské hudby, se vydal
lampionový průvod od
obecního úřadu směrem
ke
stadionu.
Počet
účastníků tak napovídal
o oblibě této akce u dětí
i u dospělých. Na sále
restaurace Pod lesem
byly pro děti připraveny pracovní stoly, kde si mohly vyrobit např. veverky
ze šišek, dýně z balonků nebo papírové draky.

Zprávy z obce:
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• V úterý 8. prosince 2015 proběhne veřejné zasedání obecního
zastupitelstva. Občané jsou zváni na 18 hodinu do salónku kulturního
domu. Program zasedání bude včas zveřejněn.
• Byla dokončena a zprovozněna rekuperační jednotka v kulturním domě.
Rekuperací ohřátý přiváděný vzduch do prostoru budovy je předehříván
„odpadním“ teplem, které se dosud bez užitku odvádělo ven mimo
budovu. Předpokládaná úspora finančních nákladů na energie dosahuje
až jedné třetiny.
• Na budově restaurace Pod lesem je prováděna rekonstrukce střechy. Je
opravena konstrukce krovu a položen střešní šindel.
• Popelnice na bioodpad budou vyvezeny ještě 25. listopadu a poté
naposledy v letošním roce ještě 9. prosince. Další vyvážení bude
zajištěno na jaře příštího roku. Stejně tak velkoobjemový kontejner na
plasty na parkovišti u kulturního domu nebude v zimních měsících v
provozu, neboť může docházet k přimrzání odpadu.
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Ze starých losinských kronik

Informace o důležitých telefonních číslech

Na začátku 20. století je vzhled obce velmi zlepšen množstvím zeleně,
v níž zvláště dolejší ves je schována. Ten obrázek, o němž v „Sadové knize“
snil Alois Brejcha, je částečně splněn. Před příchodem Brejchovým bylo
v obci málo a ještě špatných druhů stromů ovocných. Brejcha s velkou pílí
a vytrvalostí se staral o vysazování stromoví nejen na obecních pozemcích,
ale i na soukromých. Kde mohl, kupoval mladé stromky, mnohdy za vlastní
peníze. Objednával mladé stromky až z Tróje u Prahy, se školními dětmi
pořádal stromkové slavnosti a učil tak lid přírodu milovat. Do zahrad
objednával nové stromky ovocné, podél okresní silnice vysázel na návsi řady
akátů.
Za čp. 92 (u Mašků) ke státní silnici se táhla holá nevlídná prohlubeň
zvaná rokle, lid říkal rochle. Tu celou Brejcha vysázel nejrůznějšími stromy,
keři a rostlinami, zvláště lískovými oříšky, vrbami, velkými jahodami
zahradními. Nejvíce péče věnoval třešňovému sadu, který byl Brejchou
zřízen od počátku rokle, čp. 92, po obou stranách okresní silnice
k Bambousku až nyní k čp. 138 (u Beníšků). Byl nazván císařským sadem.
Také zřídil pokusnou školku v tomto sadě, v místech nad transformátorem
pod čp. 130 (u Drahoňovských).
Brejcha se ale nedočkal ovoce své práce, odstěhoval se po r. 1908 do
Černic. Zanechal po sobě „Sadovou knihu“, založenou r. 1903, která byla
uložena v obecní škole.

Obecní úřad Losiná lze kontaktovat na telefonních číslech: 377 916 216
(pevná linka), 734 612 012 a 775 941 704 (mobilní telefony).

V roce 1930 zapsal kronikář Jaromír Luhan

Praktická lékařka
MUDr. Kynclová oznamuje, že bude mít dovolenou od 27. listopadu do
4. prosince 2015.
O Vánocích plánuje volno ve dnech 22. 12., 23. 12., a 31. 12. 2015.
Bude ji zastupovat MUDr. Kulda ve Šťáhlavech denně od 7 – 12 hodin.
Telefon 377 969 239. V akutních případech volejte linku 155.

MUDr. Preslová – praktická lékařka pro děti a dorost
oznamuje, že od 1. března 2016 bude k dispozici na čísle mobilního telefonu
736 679 843. Dosavadní pevnou linku bude rušit.
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Policii ČR obvodní oddělení Plzeň 2 je možno volat denně po dobu
24 hodin na číslo mobilního telefonu 725 381 375.

Oznámení přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v Losiné v části chatové osady Vinice, a to dne
8. 12. 2014 od 7:30 do 14:30. Z důvodu bezpečnosti je zapotřebí považovat
i v této době elektrické zařízení za zařízení pod napětím.
ČEZ Distribuce a.s.

Hokejová utkání
Nejbližší hokejová utkání, na kterých se představí Sokol Losiná, jsou
v těchto termínech:
Omega Trans – Losiná

so 21. 11. 2015 13:15

ZS Třemošná

Losiná – Zbiroh

ne 6. 12. 2015 8:30

ZS Plzeň, malá hala

Kdyně – Losiná

so 19. 12. 2015 18:15

ZS Domažlice

Fotbal po podzimní části
V sobotu 14. listopadu fotbalisté zakončili podzimní část sezóny
2015/16. „A mužstvo“ je v tabulce zatím na 13. místě se 4 výhrami
a 9 prohrami a ziskem 12 bodů. „B mužstvo“ je na místě pátém, se 7 výhrami
a 6 prohrami, ziskem 23 bodů.
Od nové sezóny 2015-2016 fotbalová asociace FAČR zprovoznila nové
webové stránky, kde je možno zjistit podrobné údaje o každém zápase pár
minut po ukončení hry, stačí je vyhledat, nejlépe podle čísla klubu (Losiná
má 3240161). Adresa webu je https://is.fotbal.cz/zapasy/prehled-zapasu.aspx.

3

