Hokejové úspěchy
Losinští Buldoci opět hrají play-off! Po základní části hokejové soutěže
obsadili v tabulce první příčku. První zápas semifinále play-off hráli
v Rokycanech proti Sokolu Lipnice a vyhráli 6:2. Play-off bude dohráno do
konce března. Ve hře o vítězství jsou kromě Losiné a Lipnice ještě Město
Touškov a Chotěšov.
V pátek 20. 3. 2015 proběhne na stadionu Závěrečný aktiv hokejového
oddílu TJ Sokol Losiná pro všechny hráče a fandy!

Restaurace „U Větráka“ informuje:
Disco party White night 20. 3. 2015
Zveme vás na disco party White night! Akce se koná v Kulturním domě
Losiná 20. 3. 2015 od 20:00. Všichni jste zváni a všichni v bílém! Hrají
známí DJ´s z Plzeňské scény. Zábava zaručena, světelná scéna, efekty…
Nápoj večera: Morgen + cola 29,- Kč.

Návrat ke zpívaným pátkům
27. 3. 2015 nám od 20:00 v restauraci „U Větráka“ zpříjemní páteční
večer oblíbená country kapela Fousband. Všichni jste srdečně zváni a
rezervace na telefonu 605 260 727 nebo přímo v restauraci.

Nabídka rozvozu jídel z restaurace
Máte zaměstnance? Nechce se vám vařit? Chcete každý den čerstvé a
kvalitní jídlo za rozumné ceny? Při pravidelných denních odběrech nabízíme
pro losinské občany rozvoz jídel zdarma. Při větším odběru je možno závoz i
mimo Losinou.
Pokud máte zájem o pravidelné rozvozy jídla k vám domů či do firmy
volejte tel 605 260 727 nebo vše domluvíme přímo v restauraci.
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Zápis do mateřské školy a Den otevřených dveří
Mateřská škola Losiná srdečně zve na Den otevřených dveří, který
se koná ve středu 18. 3. 2015 v době od 7:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00.
V této době bude možné domluvit si čas příchodu k zápisu do MŠ, dále bude
možné obdržet příslušné dokumenty týkající se zápisu do MŠ. Dokumenty
jsou též na webových stránkách školky: www.mslosina.cz
Zápis pro školní rok 2015/2016 s nástupem k 1. 9. 2015 do mateřské
školy se bude konat ve čtvrtek 19. 3. 2015 v budově Mateřské školy Losiná
v době od 10:30 do 12:00 a od 14:00 do 15:00.
Holečková Ivana, ředitelka MŠ

Babský bál
V sobotu 28. února proběhl v kulturním domě 13. ročník Babského
bálu. Koná se s přestávkami již od roku 1977. Po vyprodané páteční
generální zkoušce dámy bravurně předvedly své předtančení. I letos byl
hlavním tématem Losinský mlýn, ze kterého vycházeli jak babky a dědkové
o holích, tak veselá děvčata s mládenci a dováděli na krásnou hudbu.
Choreografie byla opět vytvořena paní Janou Žandovou ve spolupráci s Marií
Hofrajtrovou.
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Ze starých losinských kronik:

Losinské úspěchy v drezuře
Slavnostní
zakončení
sezóny
Západočeské
oblasti
proběhlo
22. listopadu
2014
v plzeňském
Parkhotelu. Galavečer jezdeckého sportu
se tam konal již potřetí. Nejprve byly
připomenuty drezurní mistryně – Tereza
Čechurová
za
juniory,
Zdeňka
Koláříková za mladé jezdce a Lenka
Fremrová za seniory. Drezurním koněm
roku 2014 byl již po druhé vyhlášen
Counter
Star,
který
v sezóně
reprezentoval Západočeskou oblast se
svou jezdkyní Alenu Ticovou na
vrcholné úrovni „T“ a „TT“. Dále bylo
vyhlášení nejlepších drezurních jezdců.
Titul Jezdkyně roku 2014 v kategorii
juniorů získala Tereza Čechurová,
v kategorii mladých jezdců Zdeňka
Koláříková a v kategorii seniorů Alena Ticová (na fotografii). Všechny
jezdkyně reprezentují SK Viktoria – Tic. Tyto výkony jsou mimořádné
vzhledem k počtu drezurních jezdců a koní v rámci celé ČR.
Dne 14. února 2015 se konal v nádherném areálu Vigvam resort
Němčice u Kolína Drezurní galavečer České jezdecké federace. Mezi TOP 10
seniory z celé ČR byla vyhlášena Alena Ticová, mezi TOP 5 mladšími
juniory Tereza Čechurová a mezi TOP 5 staršími juniory Zdeňka Koláříková,
které z rukou osobností české drezury převzaly šerpu a odvezly si
nezapomenutelný zážitek.
V celorepublikovém drezurním žebříčku www.dressage-index získala
Alena Ticová skvělé 7. místo z 3255 aktivních jezdců a její kůň Counter Star
skončil na 12. místě z 5010 koní. Za největší úspěch považujeme, že jako
stáj, SK Viktoria jsme vybojovali 7. místo z 1154 aktivních drezurních oddílů
v ČR. Všem, kteří nám fandí, moc děkujeme.

Na Květnou neděli (šestá postní neděle, kterou začíná svatý týden) se
chodilo s košťátkama. To se dělalo tak, že třeba už tři týdny před Květnou nedělí
si ten, kdo chtěl chodit s košťátkama, nařezal proutky břízy, lípy, lísky, bezu,
někdo také dal kaštan, ale ten se lepí, doma to dal do nádoby a měnil vodu. Ovšem
muselo to být v teple, do Květné neděle proutky pustily lístky, pak obyčejně děda
svázal košťátko, do něhož se přidaly jedlové větvičky, popřípadě rostliny brusinek.
Na Květnou neděli se s nimi šlo do kostela světit a pak je hoši roznášeli po vsi, po
staveních, a za to dostali nějaké peníze nebo vejce, podle toho, jak byl kdo štědrý.
Hoši si peníze schovávali na Planinskou pouť, která se koná první neděli v květnu.
Je jisté, že to hoši nedělali jen z náboženského přesvědčení, ale byl to zvyk krásný,
taková připomínka, že už je tady jaro. Škoda, že tento zvyk upadne v zapomenutí.

V pamětní knize obce Losiné z let 1908 – 1976 zapsal Jaroslav Liška

Pozvánka
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Losiná se koná v úterý 31. března
2015 od 19 hodin v salonku kulturního domu.

Oznámení přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v celé obci Losiná včetně chatové osady
Kouty, a to dne 2. 4. 2015 od 7:30 do 17:30.
Z důvodu bezpečnosti je zapotřebí považovat i v této době elektrické
zařízení za zařízení pod napětím. Děkujeme za pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.

Přicházejí mistrovská utkání ve fotbale
sobota
neděle
neděle

21.03.2015 15:00
22.03.2015 10:45
22.03.2015 15:00

fotbal-muži A
fotbal-dorost
fotbal-muži B

SK Viktoria – Tic

2

3

Dvorec - Losiná
Losiná - Střížovice
Losiná B - Chotěšov B

