Hejblata
Poslední výlet Hejblat byl na ukrytou
skálu v lese nad Bambouskem. Děti si
zkusily lezení se zajištěním a v mezičasu
ještě střílení ze vzduchovky na pevný terč.
Účast byla nižší než se očekávalo,
děti jsou na dovolených a na prázdninách.
Proto se uvažuje o opakování akce,
pravděpodobně hned v sobotu 11. srpna.
Informace dostávají členové outdoorového
kroužku na e-mail.
Také se Hejblata připravují na účast
v Losinském duatlonu, který je součástí
triatlonu, dne 1. září 2019 na stadionu.

Začíná fotbalový podzim
Z losinských mužstev do soutěže vstupuje tým A-mužstva a tým
mladších žáků. Oběma již začaly tréninky. A-mužstvo trénuje v úterý a ve
čtvrtek od 18 hodin. Mladší žáci trénují v úterý a v pátek od 18 hodin.
Mladší děti potřebují doplnit kádr, proto rodiče dětí z ročníků 2006-09
mohou s dětmi přijít. Při registraci každý hráč dostane dres a kopačky. Další
informace na telefonu p. Kašpara 604 298 982.
První zápasy ročníku 2018/19:
so

25.08.2018 17:00 muži A

Kasejovice - Losiná

st

29.08.2018 16:30 mladší žáci

Radkovice - Losiná

so

01.09.2018 17:00 muži A

Losiná - Chotěšov

pá 07.09.2018 17:00 mladší žáci

Losiná - Dvorec
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Poděkování válečného veterána Losiné
Dovolíme si zveřejnit dopis pana Earla Ingrama
(nar. 2. 9. 1922), který se zúčastnil odhalení
pamětní desky v naší obci a po návratu do USA
napsal:
Vážený pane starosto,
Bylo pro mě ctí a potěšením setkat se s Vámi, s
občany Vaší obce a zúčastnit se vzpomínkové
slavnosti 7. května 2018 v Losiné. Děkuji Vám za
Vaše pozvání, vřelé přijetí, za výtečné jídlo a
překrásné dárky. Moje rodina a já jsme si užili dobu strávenou s Vámi a
byli jsme potěšeni návštěvou Vašeho kulturního domu a možností vidět
připravenou výstavku pamětihodností.
Byl jsem členem 38. pěchotního regimentu 2. pěší divize. Když jsme přijeli
7. května 1945 do Plzně, moje první služba zde trvala dva týdny. Poté byla
moje skupina přesunuta k demarkační linii se stanovištěm velitelství ve
Stupně. Moje četa (byl jsem velitelem této čety) byla umístěna tváří v tvář
Rudé armádě v Břasích - nepříliš daleko od Losiné. Vzpomínky z těchto
dnů jsou pro mě stále ještě velmi živé.
Do Plzně jsem se vrátil 23x od roku 1945 (poprvé v roce 1994). Vždy, když
se vrátím, setkávám se s mnoha lidmi, kteří se mnou sdílejí mnoho
vzpomínek a vděčnosti, neboť jejich rodiče, prarodiče i praprarodiče byli
svědky událostí v květnu 1945. Pamětní deska odhalená 7. května v Losiné
je zářným příkladem vděčnosti, která ještě stále i dnes existuje a která hřeje
moje srdce.
Přeji Vám i všem Vašim spoluobčanům v Losiné nejlepší životní požehnání.
S úctou Váš
Earl Ingram
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Koupaliště v obležení
Teplé letní počasí láká k vodním radovánkám obyvatele z naší obce
i širokého okolí. Již od poloviny června je možno se koupat v losinské
víceúčelové nádrži a zároveň využívat nově rekonstruované převlékárny,
sprchy a toalety.
O vodu, zeleň a celkovou čistotu se stará Sbor dobrovolných hasičů
Losiná ve spolupráci s obecním úřadem. Návštěvníci koupaliště jim za práci
chtějí prostřednictvím zpravodaje poděkovat a povzbudit je do další činnosti.

Ordinační doba MUDr. Kynclové v srpnu
13. 8. – 17. 8. ordinace Šťáhlavy místo MUDr. Kuldy 7:00 – 12:00 hodin
čtvrtek 16. 8. ordinace Losiná 14:00 – 17:00
20. 8 – 24. 8. DOVOLENÁ
27. 8. – 31. 8. ordinace Losiná
Při dovolené lékařku zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech (adresa:
Dr. Holuba 44 – budova pošty, vchod ze dvora 1.p.), od 7:00 do 12:00 hodin.
Telefon: 377 969 239.

Zrušení místa pro separovaný odpad
Z důvodu značného nepořádku na stanovišti pro separovaný odpad při
vjezdu ze silnice I/20 do satelitu, zastupitelstvo obce rozhodlo místo zrušit.
Dvě nová místa pro separovaný odpad budou zřízena v blízkosti okružní
křižovatky.

Losinská traktoriáda popáté
V sobotu 30. 6. 2018 se uskutečnil 5. ročník Losinské traktoriády.
Zúčastnilo se 26 strojů, pro které byla připravená 1040 m dlouhá trať se
spoustou náročných zatáček, dvěma brody a kopcem. Nejatraktivnější byl
druhý brod, u kterého si na pár kapek bláta přišli i diváci. I to k tomu patří.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat obecnímu úřadu, paní Šabatové
a všem, co nám přispěli a pomohli s organizací, a doufám, že se akce
divákům líbila.

Westernové hobby závody
Srdečně zveme všechny děti i dospělé na westernové hobby závody
v sobotu 18. srpna od 10 hodin pod chatovou osadou Vinice. Na programu
bude:
- rychlostní westernové disciplíny a trail
- ukázka indiánských tanců
- westernová přestřelka
- tombola
- svezení dětí na koních
- prohlídka zvířátek na farmě
- táborák s kytarou
Vstupné činí 50 Kč, děti v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.
Více informací na tel. 777 779 075 nebo na e-mailu: skiracio@seznam.cz.

Ředitel závodu Jiří Fiala

Středověký den na Radyni
Na středověké soutěže pro děti i dospělé, rytířská vystoupení, dobovou
hudba a různé dovednostní disciplíny jste zváni na hrad Radyně. Akce se
koná v neděli 19. 8. 2018 od 13 do 18 hodin. Plné vstupné: 80 Kč, snížené
vstupné: 50 Kč.

Hasičské závody v Losiné
V neděli 2. září 2018 pořádají losinští dobrovolní hasiči soutěž
v požárním útoku. Bude se konat na tréninkovém hřišti v Losiné od 11 hodin.
Zajištěno bude občerstvení a prodej suvenýrů.
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