Ordinace praktické lékařky v červnu a o prázdninách
MUDr. Petra Kynclová oznamuje provoz ordinace v Losiné v červnu
2019:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek

7 – 11 hodin
7 – 12 hodin
7 – 10 hodin
7 –12 hodin
odpoledne
7 – 10 hodin

Losiná
15 – 18 Šťáhlavy
Šťáhlavy
Losiná
Šťáhlavy
Losiná (pouze po telefonické domluvě předem)
Losiná

Provoz ordinace MUDr. Petry Kynclové v červenci a v srpnu 2019 bude
střídavě v ordinacích v Losiné a ve Šťáhlavech. Podrobný rozpis je přiložen
jako příloha – ČTĚTE POZORNĚ.
Ordinace ve Šťáhlavech je v budově pošty - vchod ze dvora, 1. patro,
adresa Dr. Holuba 44, Šťáhlavy, tel. č. 377 969 239, zastupuje MUDr. Kulda.
Při akutních potížích volejte rychlou záchrannou službu na tel. č. 155.
Předpis léků (elektronický recept), výpisy z dokumentace nebo posudky
zdravotní způsobilosti bude možno objednat na telefonním čísle losinské
ordinace: 777 624 254.

Prázdninový provoz v mateřské školce
V době hlavních prázdnin od 1. 7. do 19. 7. 2019 bude mateřská školka
otevřená pro děti zaměstnaných matek. Od 22. 7. do 31. 8. 2019 bude školka
zavřená. Nový školní rok začne v pondělí 2. 9. 2019 od 6:30 hodin.
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Co se chystá v divadle?
Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012 v Losiné uvedl v květnu
operetu Růže z Argentiny. Podle reakce diváků si myslíme, že se líbila. Kdo
představení neviděl nebo ho chce vidět ještě jednou, může přijít v listopadu,
kdy budeme operetu vícekrát opakovat. S termíny představení vás včas
seznámíme.
Ještě, než se všichni rozjedete na dovolené a prázdniny, bychom vás
chtěli pozvat na Benefiční večer Ochotnického spolku Jirásek 2012. Bude se
konat 14. září 2019 od 19 hodin v KD. Benefiční večer organizuje náš spolek
jako charitativní akci ve prospěch nejvíce zdravotně postižených v naší obci
a zároveň na počest našeho režiséra, který v té době slaví významné životní
výročí.
Večer by to měl být veselý, s malou retrospektivou her, které jsme za
osm let uvedli, a s malou oslavou operety, které se František Dvořák celý
život věnoval. Protože nás navštíví mnoho jeho kolegů, kteří zároveň
vystoupí v programu, bude se na co těšit. Celý večer bude pro našeho režiséra
překvapením. Přijďte se podívat, co tomu bude říkat.
O Benefičním večeru Ochotnického spolku Jirásek 2012 vás budeme
průběžně informovat v Losiňáčku, na plakátech, které připravujeme
Eliška Fremrová
a v ostatních sdělovacích prostředcích.

Ten umí To a ten zas Tohle...

Vítání občánků
V sobotu 8. června 2019 proběhl na sále
kulturního domu slavnostní obřad – uvítání
nejmladších obyvatel Losiné do života. V období od
května 2018 do května 2019 se narodilo 13 dětí.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
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Při oslavě Dětského dne, která se konala
v neděli 2. června, si děti mohly vybírat své
budoucí zaměstnání. Dospělí jim ukázali práci
lékařů, malířů, tesařů, kadeřníků, lazebníků,
hasičů, farmářů, švadlen, úředníků, artistů,
kuchařů. Po splnění úkolů pobavil děti kouzelník
Artin. Hasiči pak děti vykoupali v pěně a poté
ostříkali vodou. Počasí na tyto hrátky bylo letos
vynikající.
1

Myslivecké dny

Výsledky voleb do evropského parlamentu

Mysliveckých dnů pořádaných OMS Plzeň a MS Losiná - Planiny
27. 4. až 4. 5. 2019 se zúčastnilo celkem okolo 1000 myslivců, příznivců
myslivosti, kynologů a jejich přátel.
V sobotu 27. dubna v 9 hodin v parku před KD Losiná byly zahájeny
Myslivecké dny v Losiné předsedou OMS Plzeň Ing. Nechutným. Přivítal
všechny přítomné, seznámil je s tím, jak budou myslivecké dny probíhat a
zároveň zahájil Jarní svod loveckých psů. Svodu v parku před KD Losiná se
zúčastnilo a bylo hodnoceno 82 psů loveckých plemen ve stáří od devíti
měsíců do dvou let. V kruhu, kde hodnotil rozhodčí p. Štych štěňata
loveckých psů, byla zastoupena např. štěňata německých krátkosrstých
ohařů, maďarských ohařů, německých křepeláků, malých mistrlanských
ohařů, českých fousků, labradorů, jezevčíků, teriérů a dalších loveckých
plemen. Od 11 hodin probíhal seminář „Škody působené zvěří“ v přísálí KD,
kterého se zúčastnilo 50 lidí.
V sále KD Losiná od 9 hodin probíhala výstava trofejí ulovené zvěře v
roce 2018 v okrese Plzeň-město, Plzeň-sever a Plzeň jih. Zde bylo
předloženo, vystaveno a hodnotitelskou komisí ohodnoceno 1108 ks trofejí
srnců, 23 ks trofejí evropského jelena, 54 ks trofejí muflona, 105 ks trofejí
daňka a 378 ks trofejí jelena siky. Tato výstava byla otevřena každý den od
10 do 17 hodin až do soboty 4. května. Pořadatelskou službu na výstavě
prováděli členové MS Losiná-Planiny. Návštěvníci této akce byli spokojeni
jak s uspořádáním výstavy, tak s jarním svodem loveckých psů, i když nám
Václav Nekola st.
počasí moc nepřálo a ke konci svodu i sprchlo.

Občané Losiné vybírali poslance do Evropského parlamentu těmito
výsledky:

LES JE DOMOV – napadlo Vás to už někdy?
Jste na návštěvě v domově zajíce, lišky, srny a mnoha dalších obyvatel
lesa, kteří stejně jako vy doma, nechtějí být rušeni při přijímání potravy nebo
při odpočinku. Při našem životním rytmu nás prosím nerušte.
Bylo by pěkné, kdybyste neopouštěli cesty a jednu hodinu před
setměním je už ani nevyužívali! V zimních měsících, pro nás tak těžkých, vás
prosíme o zvláštní ohleduplnost, protože útěk ve sněhu nám ubírá tolik
potřebnou energii! Velkou nepříjemností jsou pro nás i volně pobíhající psi,
před kterými musíme utíkat, nejsou našimi kamarády! Mějte, prosím, své psy
na vodítku! Volně žijící zvěř vám děkuje za porozumění a ohleduplnost!
Myslivecké sdružení Losiná-Planiny
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1. ANO 2011
2. ODS
3. Koalice STAN, TOP 09
4. KSČM
5.-6. Česká pirátská strana
5.-6. SPD Tomio Okamura
7. HLAS

71 hlasů
66 hlasů
44 hlasů
31 hlasů
30 hlasů
30 hlasů
10 hlasů

22,39 %
20,82 %
13,88 %
9,77 %
9,46 %
9,46 %
3,15 %

Ostatní strany mají méně než 10 hlasů.
Voličů se dostavilo 318 z celkového počtu 1068, tj. 29,78% účast.

Losinská traktoriáda
Traktor team Losiná vás srdečně zve na Traktoriádu, která se koná v
Losiné pod čističkou, dne 29. 6. 2019 od 10 hodin. Přejímka strojů od 8
hodin. Vstupné je dobrovolné. Více informací na tel. 604 809 644 nebo na
webových stránkách www.traktorteamlosina.cz

Sportovní události v létě
5. – 7. července 2019 Mistrovství ČR v Ultimate frisbee – hodu létajícím
talířem, stadion TJ Sokol Losiná


24. srpna 2019 od 13 hodin 6. ročník Losinského triatlonu v kategorii muži,
ženy a děti, stadion TJ Sokol Losiná

Nabídka brigády v restauraci U Větráka v Losiné:
Roznášení jídel - výpomoc na obědy 10,00 až 15,00 - každý všední den
nebo každý víkendový den, plat 120,- Kč na hodinu.
Dále úklid a práce v kuchyni - výpomoc každý víkendový den 08,00 až
16,00 - plat 100,- Kč na hodinu.
Informace: uvetraka@email.cz, 605 260 727
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