Dopoledne v Losiné
Když jsem před třemi měsíci vzala novou práci – poštovní
doručovatelku pěší, nestačila jsem se divit. Jaký v Losiné vládne
v dopoledních hodinách čilý ruch! Brzy ráno jezdí doručovatelé novin, aby
byl denní tisk ke snídani. Pak do obce přijede motorizovaná doručovatelka
České pošty s důchody a balíky. Kolem 10 hodiny vyrážím já s obyčejnou
poštou, časopisy a menšími balíčky. Potkávám se na trase s rozvozem obědů.
Kolikrát to z jejich auta tak krásně voní, že dostanu hlad.
Denně potkávám také pana Lišku s multikárou, který pečuje o vzhled
obce. Pan starosta se kolem mne také často prožene svým citroenem, aby
zkontroloval stavební práce nebo odchytil zaběhnutého psa. Do toho ještě
jezdí pečovatelská služba, povídá se u konzumu a parkuje se u kulturního
domu na oběd U Větráka.
Práce doručovatelky je jako všechny jiné. Někdy zábavná a někdy
únavná. Také se objeví chyby, že se dopis nebo časopis nedostane do správné
schránky, ale třeba do sousední. Není to úmyslné a toto nedopatření při
nejbližší příležitosti napravím. Stačí nechat dopis ze schránky vykukovat a já
už budu vědět, že do tohoto čísla popisného nepatří. V případě nějakých
poštovních nejasností mi můžete zatelefonovat na číslo 602 664 475.
S poděkováním
Mirka Fremrová

10. Mistrovství Evropy modelů RC Truck Trial
Přijďte se podívat a fandit nadšencům a závodníkům s RC modely
o víkendu 9. – 10. června ke hradu Radyně. Podstatou RC Truck Trialu je
zdolávání vytyčených branek v extrémním terénu rádiem řízeným modelem
nákladního automobilu a vyzkoušení zručnosti modeláře. Připraven bude
pivní stan a doprovodný program. Závodit se bude od 9 do 19 hodin.

Jádrové vrtání Plzeň, kovovýroba a zámečnické práce
Nabízíme jádrové vrtání betonu, železobetonu, otvory pro odpad, elektřinu
a vodu a další prostupy. Kontakt: www.allman.cz nebo tel. 604 289 086.
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Odhalení pamětní desky dne 7. 5. 2018
Na počest oslav konce 2. světové války byla v pondělí 7. května 2018
odhalena na budově obecního úřadu pamětní deska 2. pěší Divizi americké
armády a jejího 15. polního dělostřeleckého praporu.
Tato jednotka se vylodila v Normandii 7. června 1944. V průběhu 11
měsíců bojů postoupila z Francie přes Belgii a Německo k hranicím
Československa, které 5. května 1945 překročila. První velitelské stanoviště
na našem území bylo zřízeno v obci Všeruby a dále v Koutu na Šumavě,
Kolovči a Kucínech. Poslední velitelské stanoviště za válečného stavu bylo
zřízeno v naší obci Losiná 7. května 1945 v čísle popisném 84. O den později
8. května přišla z velitelství 2. Divize zpráva o ukončení všech bojových akcí
od půlnoci 8. května 1945. Tím byla potvrzena bezpodmínečná kapitulace
Německa.
Jak píše v knize Robert
Veidlein, Cap. 15. polního děl.
praporu: „Válka, která se zdála být
bez konce, byla vyhraná, ale dlouhé
a těžké boje si vyžádaly životy mnoha
našich kamarádů, kteří nebudou
zapomenuti. V průběhu 336 dnů bojů
od
vylodění
této
jednotky
v Normandii padlo 3488 mužů
a zraněno jich bylo 12758. Čest jejich
památce!
Pamětní deska byla vyrobena
a odhalena díky součinnosti Obce Losiná, Klubu 3. armády Plzeň a kurátora
Muzea gen. Pattona. Slavnostního odhalení se zúčastnili američtí veteráni
2. světové války, kteří se osvobození Československa osobně účastnili:
Earl Ingram
2. pěší divize
* 2. 9.1922
James Duncan
2. pěší divize
* 13. 6.1925
George Thompson 16. obrněná divize * 1.10.1924
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Hledám děvče na boogie woogie

Zprávy z obce:
 Obecní úřad Losiná oznamuje, že bude v období od 23. 5. do 1. 6. 2018
uzavřena kancelář, která zajišťuje agendu:
- evidence obyvatel (přihlášky k trvalému pobytu),
- ověřování listin a podpisů,
- Czech POINTu (výpisy - rejstřík trestů, katastr nemovitostí, obchodní
rejstřík, bodové hodnocení řidiče a další),
- přidělování čísla popisného a evidenčního
POKLADNA úřadu bude OTEVŘENA!
 Upozorňujeme občany, že se blíží konec termínu pro platbu místních
poplatků za komunální odpad a ze psů. Poslední den je 31. května
2018!
 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v úterý 5. června
od 19 hodin v salonku kulturního domu.
 Započaly práce na opravě místní komunikace u prodejny COOP.
Oprava by měla trvat cca tři týdny.
 Autobusová zastávka Losiná na hlavní silnici byla dočasně přesunuta
o 50 m blíže k Plzni (před čp. 202 pana Fremra). Až bude dokončena
rekonstrukce křižovatky na Bambousek, vrátí se zpět.

Vítání občánků
Po roce opět Obec Losiná přivítá nově narozené děti. Od června 2017
do května 2018 se jich narodilo 9. Slavnost se uskuteční v sobotu 26. května
v kulturním domě od 15 hodin. Děti z mateřské školky již nacvičují
tematické básničky, se kterými na začátku slavnostního aktu vystoupí.

Akce pro celou rodinu
Rodiče s dětmi letos absolvují Cestu kolem světa. Po tom, co děti splní
rozmanité úkoly a nasbírají dárečky, bude následovat šermířské vystoupení
skupiny Avalon, ukázka hasičské techniky a radovánky v pěně.

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 a jeho orchestr nastudovaly
komedii Antonína Procházky s hudebními šlágry první republiky a ve dnech
18. a 19. května 2018 s ní předstoupily před diváky.
Bláznivá komedie o tom, co se
stane, když drobná lež, škádlení
konkurentů, falešná identita a hromada
nečekaných
událostí
zkomplikují
dokonale naplánovanou svatbu, měla
v Losiné opět velký aplaus. Divákům se
líbila a nadšeni byli i z drobných
hereckých zaškobrtnutí, které hru
okořenily.
Kdo nestihl nebo chce zhlédnout
představení ještě jednou, může se těšit na
listopad, kdy ve dnech 23. a 24. 11. 2018
se bude hrát znovu.

Hejblata
Děti v outdorovém kroužku TJ Sokol Losiná se pojmenovaly Hejblata.
Po pěkném pěším výletu se stopovačkou ke kapličce sv. Barbory u Nebílov je
pro ně připraven další výlet. V neděli 10. června se pojede vlakem na
Šumavu do Pohádkové země na Brčálníku. Jako doprovod jedou maminky.

Vyfotili jsme...
Neznámý nadšenec označil cestu
na Radyni přes „Zlámanou lyži“
směrovkami se symbolem hradu a na
nejpříkřejším místě umístil i běžku!

Přijďte v sobotu 26. května ve 14 hodin na losinský stadion Pod lesem!
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