Nohejbalový turnaj
Jak se již stalo, tradicí proběhl v sobotu 12. 9. 2015 nohejbalový turnaj
O pohár starosty obce Losiná. Letošního turnaje se zúčastnilo sedm týmů –
čtyři týmy zastupovali domácí nohejbalisté a tři týmy přijely z Nebílov.
Soutěž proběhla za slunečného počasí na nohejbalovém kurtu Pod
Lesem. 21 zápasů určilo konečné pořadí týmů. Těmi nejlepšími – vítězi
turnaje – se nakonec stali hráči družstva Jamboři ve složení – Jambor,
Veleman J., Štěpán J., 2. místo patřilo týmu Mazlivé kočičky (Brejcha V. st.,
Hurt, Mašek) a 3. místo vybojovali hosté z Nebílov z týmu My & Honza
(Šlais J., Topinka, Kučera J.).
František Karl

Benátská noc pro děti
Soutěže v týmech, opékání buřtíků, noční bobřík odvahy a ještě spaní
v sále restaurace Pod lesem – to vše připravily organizátorky Benátské noci
v sobotu 22. srpna. Děti byly nadšené a některé si noční stezku po kopci
Vlňáku značenou červenými světélky, s mluvící muchomůrkou, perníkovou
chaloupkou a ježibabou, proběhly hned dvakrát.
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Hasiči běhali o závod
V neděli 6. 9. 2015 proběhl již 9. ročník soutěže v požárním útoku
pořádaný hasiči z místního Sboru dobrovolných hasičů. Soutěž proběhla na
tréninkovém hřišti v Losiné. Prezentovalo se 18 družstev mužů a 9 družstev
žen. Stupně vítězů patřily: Muži – 1. Tymákov 22,32 sekund, 2. Mokrouše
22,40, 3. Nezvěstice 23,87. Ženy – 1. Chlum 28,86, 2. Mokrouše 30,45, 3.
Nebílovy 35,02.
Domácí hasiči se časem 33,60 sekund umístili na 16. místě.
Poděkování si zaslouží všichni, kdo se starali jak o hladký průběh soutěže,
ale také o občerstvení a další servis pro účastníky i diváky, kteří přišli
podpořit soutěžící družstva.
Jiří Richter ml.

Konec prázdnin patřil triatlonu
V sobotu 29. srpna 2015 byl kolektivem Václava Baťka uspořádán
Losinský triatlon. Počasí se vydařilo, byl překrásný slunečný den a na startu
se sešlo na 70 závodníků a závodnic. Startovalo se plaváním na 100 metrů
v koupališti, pak se jel třináctikilometrový
okruh na kole do Čižic a poslední
disciplínou byl běh na 3 km. Zejména
u lam za Vlňákem už někteří sportovci
mohli vypustit duši. Ale vše šťastně
skončilo, závodníci se dostali do cíle
a mohli být vyhlášeni vítězové čtyř
kategorií (ženy a muži pod 40 a nad 40
let). Všem účastníkům a pořadatelům patří
velká gratulace za uskutečnění tohoto
jedinečného losinského závodu!

Inzerce:

M. Fremrová
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Zprávy z obce:

Pozvánka na Kloboukovou zábavu

• Dne 10. 9. 2015 proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Losiná
za neobvykle početné účasti občanů. Jedním z bodů bylo bohužel
zrušení výsledku výběrového řízení na opravu vodní nádrže z důvodu
transformace společnosti, která ve výběrovém řízení uspěla. Je tedy
nutné připravit výběrové řízení nové. Pokud na základě jeho výsledku
bude vybrán dodavatel, posune se termín opravy na jaro 2016.

OSZP Staroplzenecko pořádá v kulturním domě Losiná dne 24. září
2015 od 16 hodin Kloboukovou zábavu. Přijďte se pobavit mezi své přátele,
zazpívat a zatančit u hudby Václava Žákovce a zpěvu Aničky Volínové.
Nejhezčí a nejoriginálnější klobouky budou odměněny.

• V červenci 2015 proběhlo soudní řízení o návrhu na zrušení Územního
plánu Losiná, který nabyl účinnosti dne 22. 10. 2014. Návrhy podalo
sedm osob proti Obci Losiná. Krajský soud v Plzni rozhodl o jejich
zamítnutí. Podrobnosti lze vyhledat na webových stránkách obce
www.losina.cz ve sloupci Obecní úřad pod záložkou Úřední deska –
Informace pro občany.

Ve čtvrtek 15. října 2015 od 8:00 do 18:00 proběhne svoz
nebezpečného odpadu pro občany. Na sběrné místo: LOSINÁ, SPODNÍ
CESTA U KULTURNÍHO DOMU, je možno odkládat:

• Svoz komunálního odpadu nově probíhá v pátek. Tato změna již platí od
1. 9. 2015.
• Pozor na platnost občanského průkazu - v letošním roce končí desetileté
období z hromadné výměny občanských průkazů v roce 2005. Je dobré
zkontrolovat, zda nekončí platnost právě vašeho průkazu. O vydání
nového občanského průkazu můžete požádat na Magistrátu města Plzně,
nám. Republiky 16, Plzeň, tel.: 378 032 440.
• Obec získala dotaci od Plzeňského kraje na likvidaci černých skládek.
Finanční prostředky byly použity na odstranění skládky u bývalého
kravína a prostor nyní vypadá utěšeněji, viz foto před úklidem a po.

Svoz nebezpečného odpadu

• 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!

Děti zahájily fotbalovou sezónu
Rádi bychom poděkovali obci Losiná za podporu nejmladších
losinských fotbalistů. Díky obecnímu úřadu a dotaci Plzeňského kraje
v rámci dotačního programu Bezpečné branky proběhly ve čtvrtek 3. 9. 2015
hned dvě premiéry.
Jednak losinská přípravka odehrála své první soutěžní utkání přeboru
starších přípravek Plzeň – jih a zároveň proběhl první soutěžní křest nových
bezpečných branek. Losinští fotbalisté ve svém úvodním zápase hostili hráče
z Nepomuku. Dokázali vstřelit úvodní gól zápasu, bohužel následující minuty
ukázaly, že na věkově starší a herně ostřílenější protihráče nestačí. Konečné
skóre 4:22 (2:13), tak odpovídalo dění na trávníku a rozložení sil (domácí
odehráli 50 minut zápasu jen a pouze v šesti hráčích). Branky domácích:
Jindřich Rataj, Jakub Kosťu 3x.
František Karl, sekretář TJ Sokol Losiná
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