● První hokejový zápas se hraje v neděli 28. 9. na Kooperativě od 18.45,
Losiná proti Klaustimberu.
● V průběhu měsíce října se pro děti uskuteční DRAKIÁDA a
HALLOWEENSKÝ PRŮVOD. O termínech budete informováni plakáty
nebo na úřední desce obce.
● V rámci havelského posvícení Sbor dobrovolných hasičů Losiná pořádá a
zve Vás na PĚKNOU HODINKU do kulturního domu v pondělí 20. 10. 2014
od 10 hodin.

Nohejbalový turnaj
V sobotu 30. srpna se konal na stadionu 6. ročník nohejbalového
turnaje. Zúčastnilo se 8 mužstev a zvítězila Losiná (Veleman J., Štěpán J.,
Jambor
P.).
Obhájci
titulu
Mazlivé
kočičky
(Brejcha
L.,
Štěpán R., Pešek P.) obsadili druhou příčku. Třetí byl tým Božkova. Večer se
všechny týmy sešly u grilování selete v příjemné a přátelské atmosféře.

měsíčník obce Losiná

9.

září 2014

zdarma

Komunální volby 2014
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konají volby do obecních zastupitelstev.
V naší obci jsou registrovány čtyři kandidátní listiny:
1.
2.
3.
4.

Za rozvoj obce Losiná (sdružení nezávislých kandidátů)
ANO 2011
LOSINÁ 2014 (sdružení nezávislých kandidátů)
Za kvalitní život v obci Losiná (sdružení nezávislých kandidátů)

Volební místnost bude v přízemí obecního úřadu, v místnosti dětské
ordinace. Bude otevřena v pátek 10. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
11. října od 8:00 do 14:00 hodin. U voleb je potřeba se prokázat platným
občanským průkazem, případně cestovním pasem. U cizinců průkazem
o povolení k pobytu.

Svoz nebezpečného odpadu
Ve středu 15. 10. 2014 od 10:00 do 18:00 proběhne svoz nebezpečného
odpadu pro občany. Na sběrné místo: LOSINÁ, SPODNÍ CESTA
U KULTURNÍHO DOMU, je možno odkládat:
• znečištěné obaly od barev, olejů apod.
• barvy, lepidla, chemikálie v uzavřených nádobách
• zářivky, výbojky, AKU – baterie, monočlánky
• pneumatiky osobní bez disků
• televizory, rádia, monitory
• mrazáky, lednice, bojlery, sporáky
• vyřazené léky
• upotřebené oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny v uzavřených nádobách
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště před a po termínu
svozu. Odpad ukládejte odděleně na určené místo. Děkujeme!
Vydává Obecní úřad Losiná. Povoleno MK ČR. Reg. číslo: E 12331. Redakce: Miroslava Fremrová,
Věra Lišková, Miloš Černý. Adresa: Losiná 11, 332 04, www.losina.cz, e-mail: losinacek@volny.cz.
Zářijové číslo patnáctého ročníku vychází dne 24. září 2014.
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Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012
Zdravíme všechny příznivce
ochotnického divadla v Losiné! V
červnu letošního roku vidělo naše
představení, autorů Renčína,
Brabce a Čihákové Nejkrásnější
válka, přes pět set diváků. Hra se,
v provedení našeho Ochotnického
souboru, divákům líbila a herci
jsou samozřejmě šťastní.
Protože mají málo příležitosti
předvést to, co se tak pracně naučili, připravujeme ještě jedno předvánoční
představení na neděli 21. 12. 2014. Zveme všechny, kteří Nejkrásnější válku
ještě neviděli, i ty, kteří se chtějí zasmát ještě jednou. Určitě vám včas
připomeneme, že máte jít do divadla.
Děkujeme za podporu a těšíme se na setkání.
Eliška Fremrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, máme před sebou podzimní měsíce a s nimi volby do
zastupitelstva obce. Je tedy čas se za sebou ohlédnout a zhodnotit alespoň
v hlavních bodech akce, které se povedlo uskutečnit, které jsou v současné
době rozpracovány a co je pravděpodobně dobré udělat s výhledem do
budoucna.
Členy zastupitelstva obce v tomto volebním období jsou: Miloš Černý –
starosta, Jaroslav Veleman – místostarosta, Ing. Alena Beránková, Ing.
Miroslava Fremrová, Jitka Oliveriusová, JUDr. Václav Nohovec, Jan Rous,
Pavel Liška a Jan Holub.
Hlavním úkolem zastupitelstva obce bylo schválit takové rozpočty obce, aby
byl zajištěn její řádný chod, provoz mateřské školy, dopravní obslužnost a
další nezbytné věci.
Před koncem roku 2010 jsme doplatili poslední splátku dlouhodobého úvěru
v částce přes 700.000 Kč, který byl založen z důvodu zbudování
vodovodních řadů a oprav místních komunikací. Od roku 2011 obec nemá
žádný úvěr a disponuje pouze s penězi z daňových příjmů obce.
Jedna z větších akcí na začátku čtyřletého období bylo zbudování a otevření
nové třídy mateřské školy, kde byly stavební práce vyčísleny na 569.000 Kč
a vybavení třídy na 243.000 Kč. Z důvodu úspory energie jsme chtěli tento
rok budovu školky zateplit, proto jsme zažádali o dotaci. Ta nám byla zatím
bohužel zamítnuta, ale je možné koncem letošního roku zažádat o dotaci
znovu a věřím, že nově zvolené zastupitelstvo obce této možnosti využije a
dotaci získá.
Za uplynulé volební období jsme vydali na investičních akcích a opravách
16.128.000 Kč a z této částky se nám podařilo získat zpět 4.161.000 Kč na
dotacích.
Největší část finančních prostředků byla vynaložena na rekonstrukce
místních komunikací a to 8.210.000 Kč. Další finanční prostředky byly
použity na opravy a údržby budov v majetku obce, částečnou opravu
koupaliště, zbudování zázemí pro sport na TJ Sokol, zhodnocení techniky
sboru dobrovolných hasičů, nákup malotraktoru, pořízení územního plánu,
autobusových čekáren a na další ne již tak finančně nákladné akce.
Samozřejmostí je také podpora sportovního a kulturního dění v obci a s tím
spojené neinvestiční výdaje na podporu místních složek jako jsou SDH,
2

TJ Sokol, Divadelní spolek Jirásek 2012, sdružení žen a další. O činnosti
zmíněných složek se máme možnost přesvědčit celoročně při akcích, které
pořádají.
Do majetku obce se nám také podařilo získat od ČR pozemky v hodnotě
935.000 Kč bezúplatným převodem.
Další podstatnou informací je to, že Ředitelství silnic a dálnic zamýšlí opravit
celoplošně povrch silnice I/20 v naší obci. Z tohoto důvodu v současné době
probíhá jednání mezi obcí, ŘSD, Policií ČR, majiteli a provozovateli sítí a
projekčními kancelářemi o zbudování přechodů, obrub chodníků a
odbočovacího pruhu vlevo ke kulturnímu domu. Cílem tohoto jednání je
zpracování projektové dokumentace, v níž budou zahrnuty zmíněné stavby a
na jaře příštího roku je předpoklad s pracemi začít.
Chci jen upozornit na to, že tato stavba není nijak v kolizi se zbudováním
obchvatu naší obce.
V uplynulém volebním období jsme se snažili s finančními prostředky
hospodařit účelně, abychom ušetřili zejména na již zmíněné chodníky a
přechody kolem silnice I/20 a dodělání oprav místních komunikací. Proto je
možné uvažovat v příštím volebním období v rozpočtu obce navíce s částkou
20 milionů korun, kterou se nám podařilo v minulých letech ušetřit. Je ještě
dosti věcí, které je třeba v rámci naší obce vyřešit, věřím ale, že se tomu tak
v následujících letech stane.
Dovolte mi poděkovat všem členům současného zastupitelstva za jejich
spolupráci a rovněž tak všem členům výborů, kteří se podílejí na chodu obce.
Dále také děkuji zaměstnancům obecního úřadu za zodpovědný přístup ke
své práci.
Závěrem bych rád popřál mnoho úspěchů zastupitelstvu, které vámi bude ve
dnech 10. a 11. října 2014 nově zvoleno.
Miloš Černý, starosta

Informace „Betonárna Losiná“ – odvolání
Obec Losiná postupuje v souladu s výsledky platného referenda
k výstavbě betonárny v naší obci. Podala tedy v řádném termínu odvolání ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, proti územnímu rozhodnutí ke stavbě
„Betonárna Losiná“, které vydal Městský úřad Starý Plzenec, odbor
výstavby. Obec Losiná jako odvolatel je zastoupena na základě plné moci
panem JUDr. Karlem Havlem.
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