Oznámení praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová, praktická lékařka pro dospělé v Losiné, oznamuje
čerpání dovolené:
Červenec 2017: 3. – 14. 7.
Dovolená v Losiné
24. – 28. 7.
Ordinujeme ve Šťáhlavech od 7 – 12 hodin
čtvrtek 27. 7.
Ordinace v Losiné od 14 – 17 hodin
Srpen 2017:
7. – 11. 8.
Ordinujeme ve Šťáhlavech od 7 – 12 hodin
čtvrtek 10. 8.
Ordinace v Losiné od 14 – 17 hodin
14. – 18. 8.
Dovolená v Losiné
Zastupuje MUDr. Kulda, Šťáhlavy, Dr. Holuba 44 (budova pošty, vchod ze
dvora, I. patro). Telefon: 377 969 239. V akutních případech volejte č. 155.

Fotbalová závěrečná
Mužstva TJ Sokol Losiná zakončila slavnostně fotbalovou sezónu
2016/17. A-mužstvo odehrálo poslední zápas v sobotu 10. června na domácím
hřišti s Klášterem a vyhrálo 4:1 (střelci: 26. Veleman Martin, 59. Karl Tomáš,
82. Karl Tomáš, 75. Hrach Tomáš - 36. Loukota Tomáš). V tabulce je Losiná A
na prvním místě! Po utkání následovala na stadionu veselice, na jejímž
programu bylo i vystoupení skupiny Harlet.
V neděli 11. června ještě čekal poslední zápas B-mužstvo. To jelo do
Letin, aby v letním horku zápasilo o body. Nakonec byl zápas ve stavu 3:1
ukončen po domluvě o deset minut dříve (střelci: 26. Vlček Lukáš, 38. Přibáň
Radek, 65. Štádler Radek - 56. Mádr Radomil). A fotbalisté mohli směřovat
domů, někteří přes návštěvu ve vyhlášeném Letinském pivovaru.

Inzerce:
Do restaurace U Větráka v Losiné u Plzně hledáme na hlavní pracovní
poměr servírku, může být i brigádně nebo jako přivýdělek.
Práce pouze na obědy od pondělí do pátku, možné víkendy – od 10,00 do
14,00. Vhodné pro maminky s dětmi. Dobré platové podmínky, příjemné
jednání, dobrý kolektiv, plat 110,- na hodinu.
Jsme rodinná restaurace zaměřená hlavně na kvalitní jídla a dobré
čepované pivo. Chceš-li pracovat v příjemném kolektivu je tu skvělá příležitost.
Restaurace u Větráka, Losiná č.p. 240, 332 04, tel. č. 605260727,
Těšíme se, Jan Větrovský
jenicek80@email.cz, facebook - U Větráka.
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Červnové potěšení
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 představil 9. a 10. června
v kulturním domě v Losiné hudební komedii Antonína Procházky „Holka
nebo kluk“ v úpravě a režii Františka Dvořáka. Představení zhlédlo na 400
diváků a herce odměnili pořádným aplausem. Na jevišti excelovali Lenka
Škachová, Čestmír Velíšek ml. i st., Petra Kašparová, Pavel Kopáček, Jiří
Richter, Jan Valeš, František Karl, Marie Hofrajtrová, Klára Bendová, Radka
Kubalová, Lucie Pešková, Radka Fialová, Václav Šebek a také chlapec Jonáš
Koňařík a host z plzeňského divadla Lukáš Ondruš.
Choreografii pro toto představení připravil plzeňský muzikálový herec
Jan Kaleja a jeho profesionální přístup byl znát. Hudební aranžmá připravil
s Františkem Dvořákem další známý plzeňský herec Roman Krebs.
Za vším byla vidět půlroční práce celého souboru, všech herců,
pomocníků, výtvarníků, truhlářů, zvukařů. Letos se představení odehrávalo
dokonce na točně se třemi scénami. Ochotníci zase překonali své hranice!
Čím nás překvapí příští rok, si už ani neumíme představit…

Potlesk pro Františka
Hned po premiérovém víkendu byl František Dvořák pozván na
slavnostní ceremoniál v plzeňském Novém divadle. Netušil, co jej čeká.
Vyklubala se z toho Cena magazínu Musical – opereta. František Dvořák,
herec a představitel mnoha hlavních rolí (skvělý Tovje, Doolittle, Vernon
Gersch, Herr Schultz…) se stal Bardem hudebního divadla. Gratulujeme!
„Kus téhle Ceny patří i mým kolegům, které já považuji za skutečné
bardy hudebního divadla – tedy Rudolfovi Kutílkovi, Jiřímu Mieglovi,
Jaroslavu Heydukovi, Karlu Tišnovskému nebo režisérovi Mirkovi
Doutlíkovi. Zbyl už jsem tu sám, tak snad se na nás alespoň dívají z toho
divadelního nebe,“ uvedl František Dvořák.
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Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody

Dětský den v Losiné
Děti měly krásnou oslavu svého
svátku v neděli 28. května 2017 od
14 hodin na losinském stadionu. Na
stezce v lese a pod lesem byla vtipně
připravená stanoviště, kde si děti
vyzkoušely své znalosti a dovednosti.
Například běh k ježibabě pro perníček,
roztloukání
zrn,
sestřelení cíle
proudem vody, chůze po pekelné šňůře, rozesmání smutné princezny a další.
Po splnění úkolů se děti podívaly na šermířskou ukázku Avalonu a pak
běžely za hasiči. Ti jim předvedli rychlý zásah uhašení hořících pneumatik
a pak už vytvářeli pěnu a vše, co bylo suché, na závěr ještě v tom horkém dnu
polili vodou z hadice! Organizátorům tak parádního dne patří obrovské
poděkování!!!

Otevřou se dveře do školy v Losiné
Pro bývalé žáky a pro další zájemce z řad dospělých i dětí bude
připraven Den otevřených dveří v budově bývalé školy na návsi v Losiné.
Budeme vás čekat mezi 14 a 18 hodinou v pátek 30. června 2017.
Ing. Miroslava Fremrová

Děti ve školce mají bohatý program
Jak Štěňátka, tak Sluníčka se ve školce nenudí. Paní učitelky jim
připravují bohaté zážitky. Děti se pečlivě připravovaly na Den matek, aby jim
na besídce udělaly radost svými znalostmi a také uměleckými výtvory. Pak je
čekala návštěva divadel. Do Plzně se jelo na představení Kolíbá se velryba a
na zámek Švihov na představení Princ Bajaja. Větší děti pak měly možnost
navštívit také pražské divadlo Spejbla a Hurvínka.
Koncem května za dětmi přijela do školky fotografka a zvěčnila je na
památkových fotografiích. Loučících se předškoláků je letos dokonce
patnáct! Ti se fotili se šerpou přes rameno. Na Den dětí byli školáčci pozváni
do Kavárny Muffin na zmrzlinu a hrátky.
V pátek 23. června proběhne rozloučení s předškoláky a s letošním
školním rokem. Budou se péct buřtíky a hrát hry na zahradě MŠ. Děti pak
mohou ve školce přespat do soboty.
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O myslivosti můžeme hovořit již od 14. století, kdy se začali podávat
první instrukce a pravidla, kdy člověk začal pečovat o volně žijící živočichy
čili zvěř. Česká myslivost se pak vyvíjela dalších šest století spolu s krajinou,
zvěří a lidmi, kteří v ní žili a v tomto staletém soužití se zrodila česká
myslivost se svou kulturou a tradicemi. Jednou z tradic je „ČERVEN MĚSÍC
MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY“.
Proč právě červen? V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji. Stromy jsou
oděny do krásného šatu svěže zeleného listí a jehličí, na lukách a v okolí vod
rozkvétá spousta pestrobarevného kvítí. V červnu se v naší přírodě obnovuje
život, raší a kvetou rostliny, probíhá tok ptáků a kladení mláďat většiny
srstnaté a pernaté zvěře, např. srnčat, bažantích a koroptvích kuřat, ale
i zpěvných ptáků a všech živočichů v přírodě.
To vše jsou projevy, které naplňují duši myslivce pocitem uspokojení
nad tím, že jeho práce pro přírodu není zbytečná, ale naopak záslužná činnost
vedoucí k zachování všech nenahraditelných funkcí životního prostředí.
A právě zde spatřuje myslivec hlavní smysl svojí činnosti.
Stavy zvěře se každým rokem snižují vlivem značného turistického
ruchu, velkoplošného hospodářství, hnojení umělými hnojivy a dalšími
aspekty, které nevyhovují životním podmínkám zvěře. Dnes není v naší
honitbě vidět koroptev, málo zajíc, poklesl stav bažantů a srnčí zvěře. Velké
ztráty zvěře a to hlavně srnčí a zajíců jsou na komunikacích, které procházejí
honitbou. Toto se děje i přes velké úsilí a péči nás myslivců. Myslivci, více
než kdo jiný, si uvědomují vzájemné souvislosti a důsledky civilizačních
faktorů v přírodě a proto všemi prostředky usměrňují svoji činnost na
ochranu přírody a životního prostředí. S klidným svědomím může každý
myslivec ukázat veřejnosti, že myslivost není vždy jen lov zvěře, ale že je to
především péče o zvěř a velká snaha o zachování dobrého životního prostředí
pro zvěř a tím i pro člověka.
Svou činností by se měl každý z nás podílet na zachování dobrého
životního prostředí a dodržovat všechny zákony, chovat se v přírodě tak, aby
nebyl narušován klid zvěře, který zvěř potřebuje nejen ke kladení a líhnutí
mláďat, ale také k svému přežití. Např. večerní a ranní procházky občanů se
svými pejsky volně pobíhajícími v honitbě jsou největšími škůdci drobné
zvěře, ale i srnčí zvěře, proto myslivci apelují na to, aby každý dodržoval
zákony. Na svých vycházkách v přírodě se choval tiše a nevypouštěl volně
svého psa a nechal tak přežít to, co do přírody patří.
Václav Nekola, předseda MS Losiná-Planiny
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