Jsou v Losiné kešky?
S nastávajícím příchodem jara a tedy výletů do přírody byste se mohli
zajímat o Geocaching. Jde o hru, ve které geocacher (kačer) hledá geocache
(keš) za pomoci vybavení, jehož typickým představitelem je přijímač GPS.
Hledat jde také jen podle map, ale to není to pravé.
Geocaching je dobrodružství spojující
prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém
světě. Hra je určena pro všechny generace od
dětí školního věku až po seniory. Je to vlastně
oddíl turistiky s motivací, na konci se ukrývá
„poklad“. Pokud chcete chodit na výlety, ale
nevíte kam, je pro vás geocaching to pravé.
Zapůsobíte tím i na děti. Funguje díky přesnosti
dnešních GPS systémů a možnosti výměny
informací o nově založených skrýších mezi
účastníky hry. Ti pak mohou s délkovými a šířkovými souřadnicemi skrýše
vyrazit na lov. Souřadnice jsou zveřejněny na speciálních stránkách
Geocaching.com.
Pokud chcete začít hledat, musíte se zaregistrovat na stránkách
geocaching.com. Virtuální odměna za nalezení se většinou ukrývá uvnitř
plastikového kontejneru. Vevnitř je zápisník (logbook), do kterého se
zapíšete pod přezdívkou stejnou jako na geocaching.com. Pokud se jedná
o větší krabičku, můžete zde nalézt i nějaké drobnosti (hračky z kinder
vajíček, náramky...). Platí zde ale pravidlo, že jestli si chcete něco vzít,
musíte vložit předmět ve stejné nebo vyšší hodnoty. Do krabiček se nesmí
vkládat jídlo, aby nepřilákalo divokou zvěř. Keš (krabička) je většinou
u nějakého zajímavého místa (ať už u kostela, hradu, rozhledny či parku). Ale
nemusí tomu tak být vždy.
V katastrálním území Losiné jsou umístěny zatím čtyři kešky s názvy:
Za lamami, Kozí ráj, Kaplička v Losiné-ztracený zvon a Radyně ze všech
stran-jih. V Plzni a okolí je kešek tisíc, v České republice přes 40 tisíc a na
světě přes 1,5 miliónu. Výběr krabiček je téměř neomezený.
Všem zájemcům o tuto hru přejeme úspěšný lov!
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Zprávy ze zastupitelstva
V úterý 19. ledna 2016 proběhlo v kulturním domě veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Bylo schváleno:
- podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ze Státní podpory sportu pro rok 2016 na vybudování akce
„Víceúčelové hřiště Losiná“ na stadionu z původního kluziště a současně
v případě získání podpory dofinancování z obecních prostředků.
- zadání zpracování projektové dokumentace na stavbu chodníku při silnici
III/18025 od křižovatky se silnicí I/20 až na konec obce ve směru na
Štěnovice a od křižovatky III/18025 a III/18047 až k chodníku k APB,
úpravy křižovatky těchto silnic a opravy jejich povrchu.
- na plánované okružní křižovatce u benzínové čerpací stanice Merkur bude
vybudováno osvětlení dvou nově plánovaných autobusových zastávek.

Děti dováděly na parketu
V sobotu 13. února
2016 se v kulturním domě
sešlo
na
60
dětí
v rozličných
maskách.
Český svaz žen Losiná
pořádal již popatnácté
dětský maškarní bál.
Zábavu organizoval
Radek Nakládal a děti
vesele skotačily po celém
sále. Každý lístek zakoupený v tombole vyhrával a kdo měl odvahu a
zazpíval na podiu do mikrofonu, odnesl si další sladkost. Šest masek bylo
vyhlášeno v závěru karnevalu a nejvíce porotu uchvátil oběšenec, kterého
představovala Lucie Seberová.
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Oznámení přerušení dodávky elektřiny

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012
Zdravíme všechny naše diváky v novém roce 2016. Je to již pátý rok
naší činnosti. Rádi bychom to s vámi oslavili novou hrou – hudební
veselohrou „Na tý louce zelený“. Je to ověřený titul, který má humor, akci
a hezké písničky, takže doufáme, že se vám bude líbit. Režisér slíbil, že jednu
z hlavních rolí si zahraje sám, takže uvidíme.
Eliška Fremrová

ČEZ informuje o dalším plánovaném přerušení dodávky elektřiny
v Losiné a to: podél silnice 1/20 a severně od ní, dále část od autobusové
zastávky ke koupališti dne 18. 2. 2016 od 8:00 do 11:00. Z důvodu
bezpečnosti je zapotřebí považovat i v této době el. zařízení za zařízení pod
napětím.

Hokejové zápasy
Hokejisté hráli v lednu čtyři zápasy – z toho vyšly dvě výhry a dvě
prohry. Aktuální pořadí v tabulce Krajské soutěže mužů skupiny B po třinácti
zápasech je 6. místo z celkových devíti, výher 6, proher 7, skóre 71:82, počet
bodů 12. Další zápasy se hrají v těchto termínech:

Kulturní pozvánky pro všechny generace
Rybářský bál – v sobotu 20. února 2016 od 20 hodin v KD Losiná
Koncert skupiny Odyssea – v pátek 26. února 2016 od 20 hodin v KD Losiná

Losiná - Omega, čtvrtek, 18. 2. 2016 od 20:00, Plzeň malá hala

Valná hromada TJ Sokol Losiná – v sobotu 12. března 2016 od 17 hodin

Zbiroh - Losiná, neděle, 21. 2. 2016 od 14:30, ZS Rokycany

v Restauraci Pod lesem

Maškarní bál pro dospělé – v sobotu 19. března 2016 od 20 hodin v Restauraci
Pod lesem. Zahraje skupina W BAND. V průběhu večera bude vyhodnocení
masek.

Nový dopolední spoj
na lince č. 450556 Řenče – Losiná – Plzeň a zpět bude v provozu od
28. února 2016.
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Ze starých losinských kronik: Popis domů
Není velkých rozdílů mezi výstavností a zařízením obydlí. Stará stavení
rolnická jsou si namnoze podobná. Velkými klenutými vraty vkročíme na
nádvoří, po jehož jedné straně bývá obytné stavení se srubem, na druhé straně
stáje a chlévy, přes dvůr proti hlavnímu vchodu stodola, vedle kůlna na vozy
a stroje, poblíž chlévů hnojiště. Za stodolou je zpravidla zahrada. Tak jsou
situovány všechny statky, kterých již nepřibývá.
Mnoho je nových domů dělnických, zvláště na Bambousku. Jsou to
zděné, taškami kryté chaloupky o dvou nebo častěji o třech místnostech.
Malý dvorek, chlívek na drůbež, pod okny a vzadu menší zahrada. Přesto ale
jsou to obydlí pěkná, čistá, zbudovaná ve velké míře rukama vlastníkovýma.
Vlastnictví jednotlivých usedlostí přechází pravidelně z generace na
generaci, syn dědí po otci. Když otec předá hospodářství, zůstává na statku
jako výměnkář a jeho dědic je povinen dávati mu vymíněné živobytí.
O výměnku se uzavírá podrobná smlouva. Život těchto „pensistů“ je někdy
dosti trudný. Jména hospodářů jsou často stejná, místní populací stále
udržovaná. Proto na rozlišení několika podobných rodů, např: Laštovků,
Kašparů, Fremrů, vžity jsou přezdívky „po chalupě“.
V roce 1930 zapsal kronikář Jaromír Luhan
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