Ze starých losinských kronik
A už tady máme Vánoce. Chci zachytit, jak to bylo za mých mladých
let. Stromeček byl chudý. Za několik krejcarů se koupilo trochu pěnového
cukroví, tu a tam v některé rodině něco lepšího, ale také toho mnoho nebylo.
Jablka byla doma a několik ořechů se také koupilo, ale moc ne, nebylo peněz.
Štědrovečerní večeře byla podle dnešní doby chudá. Obyčejně byla
polévka z mléka a vopařený buchtičky, někde se jim říkalo „písničky“, někde
„pistolky“. Byly to buchtičky ploché na plechu pečené v troubě. Ty pak
hospodyně na Štědrý den dala do hrnce a nalila na ně horkou vodu a ihned je
scedila, dala na mísu, omastila máslem, někde také medem, posypala
perníkem a žádná jiná pochoutka se jim nevyrovnala. Ještě je třeba dodat, že
buchtičky byly nadívané buď švestkovými povidly nebo mákem. Dárky pod
stromeček byly pro ty nejmenší, od Ježíška, pro děvčátka dřevěné panenky,
pro kluky koník s vozíčkem. Pro školáky nějakou tu tužku nebo sešit nebo
gumu. Pro rodiče mnohdy nic. Odstupem let se situace poněkud zlepšila, kdy
už byl stromeček bohatší, dárky hodnotnější a tak se to stále zlepšovalo až do
dnešní doby.
Na Štědrý večer troubil obecní pastýř koledy od chalupy k chalupě
a dostával za to vánočku nebo peníze. Také se dřív chodívalo na půlnoční mši
do chválenického kostela. Nejprve se chodilo na dvanáctou hodinu a později
již na devátou hodinu večer. Po příchodu z kostela přišly k chuti ještě teplé,
schované v troubě, vopařený buchtičky. Dnes se už na půlnoční mši nechodí,
jen tu a tam někdo.
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Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v novém roce
Vám přeje
Obecní úřad Losiná

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012
Vážení přátelé,
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012, vás chce už tradičně
pozdravit v předvánočním čase a přispět k vaší dobré náladě a zklidnění duše
v adventním čase.

Praktická lékařka

S rokem 2015 se rozloučíme v neděli 20. 12. 2015, kdy od 17:00
v kulturním domě hrajeme představení Lumpacivagabundus. Chceme znovu
poděkovat za podporu vás diváků, jsme rádi, že se vždycky přijdete podívat
„co jsme to zase vyrobili“. Je pravda, že nás divadlo baví, proto ho děláme,
ale nemělo by pro nás smysl, pokud by nepřinášelo něco i vám divákům.
Děkujeme.

MUDr. Kynclová oznamuje, že o Vánocích plánuje volno ve dnech:
22., 23. 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.

Opět jsme vytvořili PF, kterou určitě dostanete do svých domovů, je to
vyjádření našich sympatií a přání všeho nejlepšího, hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2016 všem. Těšíme se, že i v roce 2016 se ve zdraví setkáme
a pobavíme se spolu při hře „Na tý louce zelený“.

V roce 1967 zapsal kronikář Jaroslav Liška
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Všichni členové Ochotnického divadelního souboru Jirásek 2012 přejí
všem svým divákům hodně zdraví a těší se na nové setkání.
Eliška Fremrová
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Pozvánky na vánoční akce:

Zpráva ze zastupitelstva

Setkání se seniory
17. 12. 2015 od 18 hodin v sále kulturního domu
Na akci vystoupí děti naší mateřské školy, dále taneční skupiny pana Kozelky
a k tanci a poslechu zahrají a zazpívají pan Žákovec s paní Volínovou.
V průběhu večera bude podáváno malé pohoštění.

Koncert
18. 12. 2015 od 20 hodin v sále kulturního domu
Koncert kapely Dymytry s hosty Booters.

Zpívání u stromečku
19. 12. 2015 od 17 hodin v Hospodě Pod lesem
Tradiční vánoční setkání u stromečku se živým betlémem, zpíváním koled,
výrobou perníčků a dalšími vánočními zvyklostmi. Představením přispějí děti
z mateřské školky Losiná. Pro účastníky bude připraven svařák a
nealkoholický punč. K dispozici budou lampičky s betlémským světlem.

Lumpacivagabundus
20. 12. 2014 od 17 hodin v sále kulturního domu
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 naposledy zahraje představení
Lumpacivagabundus. Vstupenky budou v prodeji na místě před
představením.

Dětské představení
22. 12. 2015 od 17 hodin v kulturním domě
Přijede divadlo Dráček s pohádkou Vánoční přání. Děti se mohou těšit také
na drobné dárečky od obecního úřadu. Vstup je zdarma.

V úterý 8. prosince 2015 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Byla schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. V ní je stanoveno zvýšení poplatku na
600 Kč za osobu trvale bydlící nebo za nemovitost pro rok 2016.
Dále byl schválen rozpočet na rok 2016. Rozpočet je navržen
schodkový. Schodek ve výši 10,463 mil. Kč je vyrovnán ušetřenými
financemi předchozích let. Do rozpočtu není zapojen žádný úvěr, půjčka
nebo návratná výpomoc. Příjmy jsou navrženy ve výši 15.800.000 Kč.
Daňové příjmy jsou ve výši 14,0 mil., nedaňové příjmy ve výši 1,5 mil. Kč
a transfery (dotace) ve výši 227 tis. Kč. Výdaje jsou navrženy ve výši
26.263.000 Kč. Běžné výdaje jsou ve výši 16,9 mil. Kč a kapitálové výdaje
ve výši 9,3 mil. Kč. Výdaje jsou navrženy v souladu se schváleným
strategickým rozvojovým plánem obce. Největší opravy nebo investiční
výdaje jsou například na rekonstrukci místních komunikací (1 mil.),
vybudování chodníku, přechodů, ostrůvků při silnici I/20 (2,2 mil.), opravu
kanalizačních řadů (1,6 mil.), zateplení budovy MŠ (3 mil.), oprava pomníků,
křížků a sochy sv. Jana Nepomuckého (80 tis.), oprava střechy KD (250 tis.),
oprava vodní nádrže (5 mil.), projekt na víceúčelové hřiště (170 tis.), hrací
prvky na dětské hřiště (170 tis.), vybudování veřejného osvětlení při silnici
I/20 (2,1 mil.), výkup pozemků (550 tis.), zpevněná plocha pod kontejnery
(70 tis.), hasičská zbrojnice vnitřní opravy (100 tis.).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh ceny vodného a stočného na rok
2016. Cena vodného se mění pouze o nárůst ceny vody z Plzeňské vodárny,
tj. o 1,68 Kč/m3, stočné je navrženo vyšší o 1,54 Kč/m3 proti roku 2015.
Vodné na rok 2016 bude 48,67 Kč bez DPH, tedy 55,98 vč. DPH. Stočné na
rok 2016 bude 26,51 Kč bez DPH, tedy 30,48 vč. DPH.

Silvestr
31. 12. 2015 od 20 hodin v Hospodě Pod lesem
Silvestr na téma „V Čechách“, hraje skupina W-Band. V ceně vstupného
240 Kč je půlnoční přípitek a občerstvení. Předprodej vstupenek již zahájen
v Hospodě Pod lesem.
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Přerušení provozu mateřské školy
Ve vánočním čase od 21. do 31. 12. 2015 bude Mateřská škola v Losiné
uzavřena. Rozhodlo se tak podle počtu přihlášených dětí na vánoční provoz,
na schůzce rodičů a se souhlasem zřizovatele. Provoz bude opět zahájen
4. 1. 2016 od 6:30.
3

