Výročí 15 let založení Mikroregionu Radyně
V sobotu 7.6.2014 proběhla slavnostní valná hromada Mikroregionu Radyně
ve Starém Plzenci, které se zúčastnili zástupci zakládajících obcí. K tomuto
výročí byla vydána brožura, která shrnuje projekty mikroregionu, jež se
v průběhu 15 let podařilo obcím uskutečnit.
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Divadlo splnilo očekávání
Opravy vlhkých staveb
Jedním z nejčastějších problémů, zejména u starších domů, bývá
vlhkost. Na vlhkém zdivu vznikají plísně, na povrchu se usazují soli a
následně se drobí omítka. Trpí nejen objekt, ale i zdraví lidí.
Jak si s takovým problémem poradit? Nejprve je zjistit příčiny. Může jít
o zatékání dešťové povrchové vody, vzlínající vlhkost ze základů,
kondenzující vlhkost na tepelných mostech nebo netěsnost vnitřních instalací
atd. Na každý konkrétní problém pak existuje různé řešení.
Lze provést vnější svislou hydroizolaci doplněnou dle potřeby drenáží,
lze ale provést dodatečnou hydroizolaci i zevnitř objektu, a to vč. odvodnění.
Úpravy z vnitřní strany bez potřeby vnějších výkopů jsou díky nízké ceně a
dlouhé životnosti nejžádanější. Často je také nutná dodatečná izolace zdiva
proti vzlínající vlhkosti. Po likvidaci příčin se pak použije k odstranění
následků dle potřeby sanační omítka.

Ukázka sanace: dodatečná hydroizolace tlakově prováděnou infuzní clonou s následnou
sanační omítkou.

Poradenství, návrhy, realizace na tel. 771 773 068. První návštěva
a prohlídka objektu je bezplatná.
Ing. Pavel Blovský
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Již potřetí se předvedli losinští ochotníci na divadelních prknech. Od
zimních měsíců pilně zkoušeli muzikál Nejkrásnější válka od Vladimíra
Renčína, Jindřicha Brabce a Hany Čihákové, zpracovanou na námět
Aristofanovy Lysistraty.
Představení v sobotu a v neděli 7. a 8. června zhlédlo na 500 diváků.
Všichni se shodli, že to byla nejkrásnější hra. Ale to by se dalo říci po každé
hře Ochotnického divadelního souboru Jirásek 2012. Sklízí velké ovace, jak
jednotlivci, tak celý soubor. Každá hra je lepší a lepší. Všem patří velký
obdiv a poděkování za dva krásné letní večery s divadlem.

Sportovní úspěchy v sedlech koní
Sportovní klub Viktoria vzorně reprezentuje naši obec. Hned tři
jezdkyně získaly titul Oblastní mistryně Západočeské oblasti pro rok 2014.
Tereza Čechurová s koněm Elfen Prinz získala titul v kategorii juniorů na
závodech v areálu Chovu koní Svržno. Zdeňka Koláříková s koněm Igor
vyhrála Oblastní mistrovství v kategorii mladých jezdců a Lenka Fremrová
s koněm Al Pacino získala titul Oblastní mistryně v kategorii seniorů na
závodech v areálu JS Plzeň-Bory.
Tento měsíc náš klub zaznamenal ještě další úspěch. Alena Ticová
s koněm Counter Star se poprvé zúčastnila zahraničních závodů v rakouském
Rainbachu. V konkurenci s rakouskými a německými jezdci skončila
o kousek na 4. místě z 10 členného startovního pole.
Sportovní klub Viktoria zve všechny na KARAOKE PÁRTY,
konanou dne 11. července 2014 v hospůdce „Pod Lesem“.
Zpíváte rádi a nahlas, ale bojíte se, že zapomenete text nebo nedržíte
rytmus? Pak je karaoke to pravé ořechové pro vás. Přijďte se pobavit! Akce
je pořádána pro zpěváky i nezpěváky všech věkových kategorií.
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Auto-moto dětský den

Dovolená praktické lékařky

Krásný Dětský den byl připraven pro děti i rodiče na neděli
1. června 2014 v areálu TJ Sokol Losiná. Ještě větší množství dětí než
pořadatelé čekali, si odnášelo spousty drobných dárků ze stanovišť. Plnily
úkoly jako například mytí auta, lakování auta, převážení písku na tatře,
poznávání dopravních značek, oprava pneumatiky, slalom na koloběžce.
Zpestřením byla letos výstava veteránů motocyklů a automobilů. Na závěr
pro děti přichystali hasiči tradiční koupel v pěně na fotbalovém hřišti...

MUDr. Kynclová Petra oznamuje čerpání dovolené ve dnech 23.-25. 6.
2014. Zastupuje ji MUDr. Kulda ve Šťáhlavech od 7 do 12 hodin, telefon
377 969 239.

Výsledek voleb do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhly evropské volby. V Losiné se
dostavilo 181 občanů, tj. volební účast 18,17 %. Platných hlasů bylo 180 a
patřily těmto stranám:
Koalice TOP 09 a STAN
51 hlasů
28,33 %
ANO 2011
42 hlasů
23,33 %
KSČM
20 hlasů
11,11 %
Strana svobodných občanů
16 hlasů
8,88 %
ČSSD
10 hlasů
5,55 %
ODS
11 hlasů
6,11 %
KDU –ČSL
5 hlasů
2,77 %
Úsvit
4 hlasy
2,22 %
Strana zelených
4 hlasy
2,22 %
Česká pirátská strana
4 hlasy
2,22 %
Věci veřejné
3 hlasy
1,66 %
Strana zdravého rozumu
2 hlasy
1,11 %
Koalice DSSS a SPE
2 hlasy
1,11 %
SNK, Ne Bruselu, LES, Česká strana regionů,
VIZE 2014, Volte Pravý blok získali 1 hlas, tj. 0,55 %.
Výsledky hlasování v obci tentokrát vyzněly jinak než celorepublikové,
kde se na 1. místě umístila ANO 2011, na 2. místě Koalice TOP 09 a STAN,
na 3. místě ČSSD, následovaná KSČM, KDU-ČSL a ODS. Jinak účast na
volbách v celé republice byla nizoučká – jen 18,20 %.
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Oznámení přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v Losiné
- od Chválenic při hlavní cestě až k poutači restaurace u čp. 139, část
Bambousek mimo poslední ulice a ulice k čp. 192, dne 25. 6. 2014 od
7:30 do 11:30.
- pila Kašpar, výroba oken, od trafostanice Dřevostav směr Losiná až
k čp. 192, první ulice doleva až k čp. 169, a to dne 25. 6. 2014 od 11:30
do 15:30. Z důvodu bezpečnosti je zapotřebí považovat i v této době el.
zařízení za zařízení pod napětím. Děkujeme za pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.

INZERCE:
Pečovatelská služba - 24 hodin denně pro seniory, rodiny s dětmi a
handicapované. Nabízíme pomoc v domácnostech, úklidy, žehlení, pomoc při
osobní hygieně, vaření, pomoc na zahrádce. Hlídání dětiček od půl roku, péče
o nemohoucí, pomoc při vyřizování všech žádostí a příspěvků na úřadech.
Doprava Minitaxi za 10 Kč/1 km.
Obraťte se s důvěrou na nás, rádi vám pomůžeme.
Volejte 775 39 31 33.
Tondach - pravá pálená taška
Obec Losiná byla vybrána do akce „TONDACH – první střecha v obci“.
Občané mají možnost získat mimořádnou slevu ve výši 45 % na nákup
základní tašky Tondach pro svůj nový dům či rekonstrukci střechy. Zájemci
mohou využít této příležitosti a zaregistrovat se na webových stránkách
www.tondach.cz/prvnistrecha.
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