Losinská hejblata vyrazila na Šumavu.
Místo nedělního lenošení v posteli si musely
děti s rodiči přivstat. Odjezd vlaku z nádraží byl
v 7:50. Kdo se nezalekl předpovědi počasí,
neprohloupil. Cílem výpravy - Pohádková země.
Zážitkem byla, pro většinu dětí, samotná jízda
vlakem. Konečnou stanicí pro hejblata byl Špičák.
Odtud se šlo na Špičácké sedlo, kde začíná
tříkilometrová pohádková stezka plná skřítků. Na
konci čekala na děti Pohádková země Brčálník, malé
občerstvení v pohádkové hospůdce a soutěže o
sladkosti. V 16:30 už seděla hejblata ve vlaku, směr Plzeň.
Organizátorkám opět patří velké poděkování za práci s dětmi!

Setkání sedmdesátníků
Dne 24. 5. 2018 se v KD Losiná sešli k přátelskému posezení letošní
jubilanti narození v roce 1948, kterých je v Losiné 20, i se svými drahými
polovičkami. Přišli i někteří rodáci, kteří i když již v obci nebydlí, rádi se
sem vrací. Úvodní veselá básnička, zakončená písní „Už mi lásko není 20
let“ nás dovedla do vzpomínek na mládí, vzájemně jsme si pofoukali
bolístky, abychom na závěr konstatovali, že to s námi ještě není tak zlé, že
neztrácíme humor a chutná nám i dobré jídlo a pití z kuchyně pana
Větrovského. Tak se určitě zase sejdeme.
Libuše Vůchová

Pozvání na barážové utkání
TJ Sokol Losiná Vás zve ve středu 20. 6. 2018 od 18:00 hodin na
fotbalové hřiště v areálu Pod Lesem, kde domácí fotbalisté odehrají barážové
utkání o účast v příštím ročníku 1. B třídy s fotbalisty TJ Nečtiny.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty a rozloučit se s losinským fotbalem
v tomto soutěžním ročníku.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Evidenční číslo: MK ČR E 12331.
Šesté číslo 19. ročníku vychází dne 20. června 2018.
Vydává Obecní úřad Losiná. Losiná 11, 332 04. IČ: 00256871. E-mail: losinacek@volny.cz.
Šéfredaktor: Miroslava Fremrová. Redakce: M. Černý, V. Lišková, M. Tančouzová, A. Beránková.
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Blíží se prázdniny v mateřské škole
Děti v mateřské školce mají za sebou
celodenní výlety na Radyni a do ZOO Plzeň,
které jim připravily paní učitelky. V pondělí
18. června proběhla slavnost Pasování
předškoláků na školáky. Obřadem provázely
herečky Divadélka Dráček a měly se svým
vtipným moderováním velký úspěch u dětí
i dospělých.
Dále se chystá na pátek 21. června
přespání dětí v mateřské škole, které bude
začínat soutěžemi na zahradě, pokračovat opékáním buřtů, hledáním pokladu
a skončí pak společnou snídaní v sobotu ráno. Pak se již děti začnou rozjíždět
na prázdniny se svými rodiči. Děti, jejichž maminka chodí do práce, ještě
mohou využít školku ve dnech 2. až 20. července. Následně bude školka
uzavřena do 31. srpna a její rekonstrukce se dostane do plných obrátek.

Zbývá 74 dní na trénink
Start letošního již 5. ročníku Losinského Triatlonu 1. 9. 2018 se
nezadržitelně blíží. Tak jako tradičně se budete moci přihlásit v restauraci
Pod Lesem od 1. 6. 2018 nebo nově e-mailem na v.batek@seznam.cz.
Maximální počet startujících je 100 lidí, víc bohužel nejsme pořadatelsky
schopni zvládnout.
Hlavní závod bude startovat v 11 hodin na koupališti v Losiné. Dětský
závod bude navazovat ihned po skončení hlavního závodu cca ve 13:30 a
bude se konat v areálu Sokola Losiná. Počet startujících dětí je také 100.
Propozice závodu najdete na webových stránkách www.sokollosina.cz nebo
můžete dotazy posílat na uvedený e-mail. Jedná se sice o závod, ale hlavní
myšlenka je strávení hezkého sportovně-kulturního dne v areálu Sokola
Losiná zakončeného tradičním večerním koncertem kapely Louis Cypher.
Václav Batěk
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Vítání nových občánků

Cesta kolem světa

Obecní úřad připravil
na sobotu 26. května tradiční
vítání devíti nově narozených
losinských občánků.

Týden před Mezinárodním dnem
dětí, 25. června, se v areálu TJ Sokol
Losiná uskutečnila „Cesta kolem světa“.
Na soutěžní stezce mohly děti
stavět pyramidy v Egyptě, lovit ryby na
Aljašce, přebírat rýži v Číně nebo si
vyrobit věnec na Havaji. Během
odpoledne vystoupila šermířská skupina Avalon, která se do Losiné ráda
vrací. Jejich vtipného vystoupení se mohli letos zúčastnit i dobrovolníci
z publika. Závěrečná tečka tohoto odpoledne patřila samozřejmě losinským
hasičům, a protože počasí bylo příznivé, dočkaly se děti i oblíbené pěny.

Děti z mateřské školy
měly pro tuto příležitost
připravené pásmo básniček.
Paní Libuše Vůchová
představila nově narozené občánky a pan starosta je slavnostně přivítal do
života. Po zápisu do pamětní knihy obdrželi rodiče pro své ratolesti od
obecního úřadu finanční dar.

Ordinační doba MUDr. Kynclové o prázdninách

Zprávy z obce:
 V úterý 5. června 2018 proběhlo v kulturním domě veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Byl na něm schválen Závěrečný účet Obce Losiná a
Závěrečný účet Mateřské školy Losiná. Diskutovalo se o probíhající
rekonstrukci silnice I/20 a o nepořádku v okolí kontejnerů na tříděný
odpad.
 V tomto týdnu předala firma Silnice Horšovský Týn obci nově
opravenou příjezdovou komunikaci včetně parkoviště u prodejny
potravin COOP. Oprava byla částečně hrazena z dotace Plzeňského
kraje ve výši 300.000,- Kč.



Milena Laštovková

Od začátku června je v provozu víceúčelové hřiště ve sportovním areálu
TJ Sokola Losiná. Byly vyměněny
mantinely a ochranná síť za
finanční pomoci Plzeňského kraje,
který poskytl dotaci ve výši
300.000,- Kč. Občané se mohou
také těšit z nového povrchu, který
jim umožní kvalitní sportovní
vyžití při nohejbale, volejbale, tenisu, badmintonu a dalších sportech.
V zimních měsících při příznivých klimatických podmínkách bude
hřiště možné využít jako otevřenou ledovou plochu. Na využití nového
hřiště se těší i děti z naší mateřské školky.
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ČERVENEC 2018
2. 7. – 4. 7.
ordinace Losiná
9. 7. – 13. 7.
ordinace Šťáhlavy místo MUDr. Kuldy 7:00 – 12:00 hodin
čtvrtek 12. 7. ordinace Losiná 14:00 – 17:00
16. 7. – 27. 7. DOVOLENÁ
30. 7. – 31. 7. ordinace Losiná
SRPEN 2018
1. 8. – 10. 8.
13. 8. – 17. 8.
20. 8 – 24. 8.
27. 8. – 31. 8.

ordinace Losiná
ordinace Šťáhlavy místo MUDr. Kuldy 7:00 – 12:00 hodin
čtvrtek 16. 8. ordinace Losiná 14:00 – 17:00
DOVOLENÁ
ordinace Losiná

Při dovolené lékařku zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech (adresa:
Dr. Holuba 44 – budova pošty, vchod ze dvora 1. patro), od 7:00 do 12:00
hodin. Telefon: 377 969 239.

Losinská traktoriáda popáté
Traktor team Losiná Vás srdečně zve na Traktoriádu, která se koná v
Losiné pod čističkou dne 30. 6. 2018 od 10 hodin. Přejímka strojů bude od 8
hodin. Pozor, trať bude klikatá! Vstupné je dobrovolné.
Více informací na tel. 604 809 644, www.traktorteamlosina.cz
3

