Radyně na laně
Město Starý Plzenec ve spolupráci s agenturou RLA Stallion pořádá na
hradu Radyně v sobotu 23. 8. 2014 od 11:00 do 17:00 zábavné kulturní
odpoledne pro celé rodiny.
Program: netradiční outdoorové soutěže pro celé rodiny, ukázky slaňování
z hradu Radyně, provazová lanovka, horolezecké disciplíny - traverzování
po laně, provazový žebřík, slack line, provazový pavouk, workshop
žonglování, vázání uzlů, ukázky činnosti vodní záchranné služby, hry
a soutěže pro nejmenší, divadelní a hudební vystoupení.
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Pozvánka na veřejné zasedání
Dne 28. srpna 2014 od 19 hodin proběhne v salonku kulturního domu
veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Kulturní dům znovu ožil
Nabídka
Obec Losiná zprovoznila na webových stránkách obce interaktivní
mapu Losiné. Zde budou zveřejněny jednoduchým způsobem údaje
o provozovnách v naší obci, které zajišťují služby pro občany. Obecní úřad
má zájem rozšířit informace v oblasti podpory a rozvoje podnikání. Tato
služba je zdarma.
Pokud budete mít zájem o označení Vaší provozovny, vyplňte formulář,
který naleznete na stránkách obce nebo v kanceláři OÚ. Informace o
provozovně je možné doplnit maximálně 3 ks fotografií provozovny nebo
jejího interiéru, které můžete zaslat v elektronické podobě.
Případné dotazy Vám zodpoví paní Věra Lišková, telefon 377 916 216,
obec@losina.cz.

Od 1. srpna 2014 je
v losinském
kulturním
domě
otevřena
restaurace
nazvaná
„U Větráka“. Již si získala mnoho
příznivců jak dospělých, kteří
chodí na výbornou českou
kuchyni, na dobré pivo a projekci
sportovních událostí, tak dětí, pro
které je připraven v nekuřáckých
prostorech dětský koutek plný
hraček.

Informativní setkání
Výkup padaných jablek ve Vlkově
V sobotu 16. 8. 2013 se zahajuje výkup padaných jablek. Bude
probíhat ve Vlkově u Spáleného Poříčí v objektu bývalého statku uprostřed
obce.
Otevřeno bude PO - PÁ 10 - 17 hodin, SO - NE 9 - 14 hodin. Po
dohodě s p. Kunešem nebo p. Heřmanem i mimo tuto dobu, tel.: 606 911 264
nebo 606 213 045.

Vydává Obecní úřad Losiná. Povoleno MK ČR. Reg. číslo: E 12331. Redakce: Miroslava Fremrová,
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Srpnové číslo patnáctého ročníku vychází dne 19. srpna 2014.
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Ve čtvrtek 21. 8. 2014 pořádá OÚ v salonku KD Losiná od 16:00 hodin
informativní setkání z oblasti sociálních služeb. Informace podá paní Dana
VANÍKOVÁ, která se oblasti sociálního poradenství věnuje.
Setkání bude zaměřeno např. na:
- Podporu a pomoc při řešení nepříznivé životní situace seniorů a osob se
zdravotním postižením
- Zprostředkování navazujících služeb
- Poradenství týkající se dávek st. soc. podpory a dávek ve hmotné nouzi
- Poradenství týkající se příspěvku na péči a další věci, v nichž je dobré se
v jistých životních situacích orientovat
Bude podáváno malé pohoštění.
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Rozšíření webových stránek obce Losiná
Obec rozšířila funkce webových stránek o tyto moduly:
1. Interaktivní mapa
Popis modulu: Nejmodernější mapový systém s jedinečnými vlastnostmi
a jednoduchým ovládáním integrovaným přímo do našeho redakčního
systému. Jedná se zcela jistě o nejpřehlednější formou zobrazení turistických
lokalit, zajímavostí a také důležitých bodů zájmu (firmy v oblastech prodeje
a služeb).
Mapy umí kromě turistických cílů zobrazovat i katastrální mapu
a ortofotomapu (letecký snímek). Dokáží vyhledávat trasy pro cyklisty, pěší
turisty a využívat existující sítě značených cyklostezek a stezek dle klubu
českých turistů (červená, modrá, zelená, žlutá).
2. Senior + mluvené slovo
Popis modulu senioři: Modul přizpůsobený obsahově i formou zobrazení
pro snadnější čtení a orientaci v textu.
Popis modulu mluvené slovo: Modul umožňující za pomoci unikátní
technologie syntézy řeči předčítat nahlas zadané texty.
3. Univerzální překladač
Popis modulu Univerzální překladač: Implementace bezplatného
strojového překladače od firmy Google. Překládá automatizovaně zadané
textové informace. Nejedná se o 100% překlad obsahu, ovšem pro základní
porozumění obsahu postačující.
4. Tisk stránky
Popis modulu Tisk stránky: Modul umožní uživateli tisk stránky bez
zbytečných grafických prvků a menu – ikonka tiskárny.
Dále jsou rozděleny záložky do sloupců Obec, Obecní úřad a Mateřská škola
a některé jsou ještě obsahově rozšířeny.

Hodnocení ekonomické situace obce
Naše obec byla oslovena a nezávisle hodnocena nadnárodní společností
CRIF, která hodnotila ekonomickou stabilitu obce. Hodnocení prokázalo, že
naše obec převyšuje rámec srovnatelných subjektů a řadí se s druhým
nejlepším hodnocením B+ mezi 20 % nejlépe hospodařících měst a obcí
v České republice.
2

0. ročník Losinského triatlonu
V sobotu 30.srpna 2014 u hospody Pod lesem začne sportovně zábavní
akce nového losinského triatlonu, který je určen pro každého – ženy, muže,
děti a starce.
Prezentace bude mezi 8:00 – 9:55 a start v 10:00.
Disciplíny: plavání (2 x koupaliště - 100 m), kolo (Štěnovice, Čižice, Borky a
zpět - 13 km), běh (okolo lesa nad hospodou - 3 km)
Všichni nadšenci jsou zváni, akce je myšlena jako zábava, ne závod!
V sobotu 23. 8. 2014 bude k vidění na koupališti v Losiné část 31. ročníku
Šťáhlavického triatlonu. Borci budou plavat trať dlouhou 300 metrů
dopoledne mezi 7:30 a 10:00.

Na fotbal! Rozpis prvních utkání
Muži A:
23. 8.
30. 8.
6. 9.
13. 9.

Losiná A – Dvorec
Radkovice – Losiná A
Losiná A – Střížovice
Kasejovice – Losiná

17:00
17:00
17:00
17:00

Muži B:
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.

Chotěšov B – Losiná B
Losiná B – Neurazy
Blovice B – Losiná B
Losiná – Nezbavětice

10:15
17:00
17:00
17:00

Dorost:
23. 8.
31. 8.
7. 9.
13. 9.

Chotíkov – Losiná
Křimice – Losiná
Losiná – Zruč
Chlumčany – Losiná

11:00
12:30
10:45
10:00

Žáci:
31. 8.
7. 9.
13. 9.

Záhoří – Losiná
Losiná – Dobřany
Žákava – Losiná

11:30
9:00
14:30
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