Obnovení provozní doby konzumu
Prodejna potravin COOP v Losiné oznamuje obnovení prodejní doby
od 24. ledna 2019:
Pondělí – pátek:
7:30 – 17:00 hodin
Sobota:
7:30 – 11:00 hodin
V pondělí 28. ledna byla ale prodejna mimořádně po celý uzavřena.
Došlo totiž ke vloupání, kdy byla rozbita výloha a ukradeny zejména
cigarety. Trestný čin řeší policie.

Radoušovo Bloudění 2019
Již 4. ročník Radoušova Bloudění se bude konat 9. března 2019.
Jedná se o zimní orientační závod jednotlivců na kole s volným pořadím
kontrol.
Závod se jede podle mapy, kterou dostanete při prezentaci. Vzhledem k
zimnímu období budou kontroly většinou umístěny tak, že do jejich blízkosti
budete moci dojet po zpevněných cestách. Délka závodu se bude pohybovat
kolem 50km.
Prezentace, start a cíl závodu budou v restauraci Pod lesem v Losiné.
Veškeré informace a přihlášky k závodu najdete na stránkách
www.radynebike.cz/RadousovoBloudeni/

měsíčník obce Losiná

Po letech opět kluziště v provozu
Loňská rekonstrukce zimního
stadionu na víceúčelové hřiště přispěla k
realizaci zalednění plochy. Námaha
dobrovolníků nebyla zbytečná, protože
hezkých pár dní se na stadionu vesele
bruslilo – jak dospělí, tak děti.
Bez obětavosti členů Sokola
i dalších spoluobčanů by se to ale
nepodařilo. Patří vám všem DÍKY!

ZS Kooperativa
ZS Třemošná

Slavnostní závěrečný aktiv hokejového oddílu pro členy i fanoušky je
naplánován na 29. března 2019 od 18 hodin.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
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zdarma

V sobotu 9. února odpoledne se v kulturním domě sešli různá zvířátka,
princezny, andílci, piráti, čarodějové a další pohádkové bytosti. Byl rej masek
– dětský karneval. Opět probíhal pod
taktovkou
paní
Berušky,
která
organizovala zábavu a pouštěla hudbu.
Děti byly šťastné a to je největší odměna
pro pořadatelky ze Svazu žen a také pro
rodiče. Nejšťastnější možná byl Lukášek
v masce robota, který vyhrál první cenu.
Na fotce jsou čarodějové Harry,
Ron a Hermiona.

ZS Plzeň malá hala
ZS Třemošná

Nyní se Losiná nachází uprostřed tabulky na 8. místě se stavem zápasů
8/0/7 a skóre 67:58.

únor 2019

Dětský karneval

Nejbližší hokejová utkání Sokola Losiná
pá 15. 2. Líně - Losiná
od 20:00
so 16. 2. Kralovice - Losiná od 18:15
víkend 23. - 24. 2. ještě není rozlosovaný
ne 3. 3. Rapid - Losiná
od 20:30
so 9. 3.
Omega - Losiná
od 17:45

2.

Svítilny pro hasiče
Prostřednictvím pana Kufa a firmy Lear Corporation Czech Republic
s.r.o. obdržel losinský Sbor dobrovolných hasičů finanční dar ve výši
5500 Kč na vybavení jednotky, za který bylo zakoupeno 5 ks svítilen Peli na
přilby. Stávající svítilny byly ještě žárovkové a tudíž velice nedostatečné
v dnešní době LED světel.
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Hasičský ples

Únor v zahradě

Sbor dobrovolných hasičů Losiná Vás srdečně
zve na svůj Hasičský ples, který se koná v pátek
15. února 2019 od 20 hodin v sále kulturního domu
Losiná. O hudbu se postará skupina SEKVENCE.
Samozřejmostí plesu je bohatá tombola.

Únor je sice ještě plně zimní měsíc, ale vláda zimy již dostává trhliny.
Zahrada se proti její vůli začíná pomaloučku probouzet ze zimního spánku.
Dokladem jsou nejenom květy vilínů, ale především talovínů, prvních
sněženek a koncem měsíce i některých prvosenek, prvních narcisů, čemeřic,
kaliny vonné apod.
Také rozdíly teplot během noci a dne mohou být velmi vysoké, což
způsobuje mrazové desky na kmenech stromů a další poškození. Nenechme
se nalákat prvními teplejšími slunečními paprsky k aktivitám v zahradě, které
by následné, mnohdy ještě silné, mrazy mohly zmařit.
Pravidelně kontrolujeme zeleninu a ovoce uložené ve sklepě. Všechny
kusy poškozené hnilobami a plísněmi odstraňujeme. Také kontrolujeme
uložené cibule a hlízy. Pelargonie nyní seřízneme a přesadíme. Sklepní
prostory za teplejších dnů důkladně větráme.
Únor je už i měsícem výsevů. Pokud nemrzne a není na záhonech vrstva
sněhu, začneme s výsevy mrkve a kořenové petržele. Tyto zeleniny klíčí
velmi dlouho a časným výsevem získáme několik týdnů náskok. Do
studeného pařeniště můžeme v některých oblastech již začít s výsevy
ředkviček.
Během února a března děláme za příznivého počasí prosvětlovací řez
ovocných dřevin. Odstraňujeme všechny větve, které rostou do koruny,
vzájemně se křižují a nemocné či poškozené větve. Hlouběji řežeme stromy,
které mají jen krátké výhony nebo jich netvoří dost. Koncem února můžeme
začít s přeroubováním starších peckovin, u nichž začíná proudit míza dříve
než u jádrovin. Kmeny stromů chráníme proti vzniku mrazových desek,
především z jižní strany, bílením vápnem nebo zakrýváním. Někdy stačí jen
o kmen opřít prkno.
Od konce února můžeme rovněž začít s řezem révy vinné. Proti
kadeřavosti broskvoní je třeba zasahovat vhodnými přípravky již v momentě
nalévání a tím i mírného rozevírání pupenů.
V okrasné zahradě bývá třeba některé dřeviny prosvětlit nebo provést
průklest. Využijeme dny, kdy nemrzne a je suché počasí, abychom důkladně
zalili všechny jehličnany a stálezelené listnáče. Živé ploty z ptačího zobu,
habru a hlohu sestříháme koncem února. Ploty ze zlatice a kdoulovce ne.
Na trávnících, pokud jsou příliš vlhké nebo podmáčené, se po sejití
sněhu objevuje plíseň sněžná. Opatřením je vyvážené hnojení, pravidelné
sečení. Pokud se plíseň objeví, je vhodné toto místo vyrýpnout.

Rybářský bál k výročí 120 let MO ČRS Šťáhlavy
se uskuteční v Losiné 23.2.2019, zahraje kapela SORTIMENT.
Předprodej lístků:
20.2.2019 St

16.00 – 18.00 hod. Klubovna MO Šťáhlavy

Jarní prázdniny v okrese Plzeň – město
V Losiné budou letos probíhat jarní prázdniny v týdnu od 25. února do
1. března. Mateřská školka bude otevřena pro předem přihlášené děti.

Dovolená praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová oznamuje dočasné uzavření ordinace v Losiné
ve dnech 1. února až 3. března 2019.
Bude ji zastupovat MUDr. Kulda ve Šťáhlavech denně od
7 do 12 hodin, v pondělí odpoledne od 15 do 18 hodin. Ordinace je v budově
pošty - vchod ze dvora, 1. patro, adresa Dr. Holuba 44, Šťáhlavy, tel. č.
377 969 239.
Při akutních potížích volejte rychlou záchrannou službu na tel. č. 155.
Předpis léků (elektronický recept), výpisy z dokumentace, posudky
zdravotní způsobilosti bude možno objednat na tel. čísle losinské ordinace:
777 624 254.
Provoz ordinace v měsíci březnu:
Pondělí 7 – 11 hodin
15 - 18 Šťáhlavy
Středa
7 – 10 hodin
Pátek
7 – 10 hodin
Úterý a čtvrtek bude ordinace uzavřena
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