Radoušovo Bloudění
Radoušovo Bloudění je zimní orientační závod jednotlivců na kole
s volným pořadím kontrol. Závod se pojede podle cykloturistické mapy.
Průjezdy kontrolami budete na kartu značit kleštičkami. Délka závodu se
bude pohybovat kolem 50 km, časový limit je 3,5 hodiny. Závod se jede na
vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu.
Start a cíl závodu: u Hospody Pod lesem v Losiné
Termín konání: 25. 2. 2017
Pořadatel: Radyně Bike Team
Prezentace: Hospoda Pod lesem v Losiné 9:15 - 10:15
Kategorie: M1 = muži do 39 let, M2 = muži 40 a více let, Z – ženy
Podrobnosti a přihlášky: http://www.radynebike.cz/RadousovoBloudeni

Badmintonový turnaj v Losiné
V sobotu 14. 1. 2017 se v sále restaurace Pod Lesem v Losiné
uskutečnil tradiční novoroční turnaj dvojic v badmintonu. Do turnaje se
prezentovalo sedm dvojic, které se utkali ve vzájemných zápasech hraných na
dva sety. Krátce po čtvrté hodině odpolední byl dohrán závěrečný zápas a
mohlo se přistoupit k vyhlášení výsledků turnaje. Vítězi se stali Pavla a
Vláďa Brejchovi, kteří během celého turnaje ztratili jen jediný set. Druhou
příčku obsadili Věrka a Jarda Velemanovi a na místě třetím skončila dámská
dvojice ve složení Vendula Tomrdlová, Andrea Vlažná. Ceny obdržely i
zbývající čtyři dvojice. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a
zasloužili se o příjemně strávenou sportovní sobotu.

Potřebujete pomoc nebo poradenství v sociálních záležitostech?
S žádostí o pomoc se obraťte na Městský úřad Starý Plzenec, sociální
a správní odbor Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec.
Pověřená pracovnice:
Alena Kůsová, tel: 377183643, 602113277, e-mail: kusova@staryplzenec.cz
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Informace ohledně dopravních sčítačů na silnici I/20
umístěných v naší obci.
Pro instalaci těchto zařízení v obou směrech (na Plzeň a Nepomuk) se
zastupitelstvo obce rozhodlo kvůli neúnosnému dopravnímu zatížení naší
obce a z potřeby podrobně znát počty projíždějících vozidel.
Finanční náročnost této akce je 278.300,- Kč. Z Plzeňského kraje obec
získala dotaci 224.000,- Kč a doplatila 54.300,- Kč z vlastních zdrojů.
K samotné instalaci a zajištění datového přenosu na portál Plzeňského kraje
došlo koncem října 2016. Veřejně přístupné informace z těchto sčítačů je
možné získat na webovém portálu Plzeňského kraje po zadání:
https://doprava.plzensky-kraj.cz/, Informační systém Plzeňského kraje, Města
a obce, vybrat Obec Losiná (znak obce), kde je možné získat denní i měsíční
statistiky o průjezdu a počtu vozidel a jejich rychlosti.
V návaznosti na dopravní zatížení naší obce řešíme od poloviny roku
2014 společně s ŘSD projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci
„Silnice I/20 Losiná – Průtah“. Součástí této projektové dokumentace jsou
zejména přechody, chodníky, zastávky ČSAD a veřejné osvětlení kolem
silnice I/20. Současný stav stavebně správního řízení k této stavbě: Na
projektovou dokumentaci bylo již dvakrát vydáno souhlasné územní
rozhodnutí. Bohužel v současné době se jeden z účastníků řízení proti jeho
vydání opět odvolal. S velkou pravděpodobností tím pozdrží stavbu o několik
měsíců. Dotyčný si zřejmě neuvědomuje, jaké komplikace svým postojem
přináší nám ostatním. Přejít tuto frekventovanou cestu je velmi nebezpečné
pro nás všechny, zejména však pro děti a starší spoluobčany.
Miloš Černý, starosta

Velkoobjemový kontejner na plasty
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Lednové číslo 18. ročníku vychází dne 19. ledna 2017.
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.

Velkoobjemový kontejner na plasty umístěný u kulturního domu nebude přes
zimní měsíce k dispozici kvůli přimrzání uloženého odpadu a špatné
manipulaci s ním.
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Z Mysliveckého plesu
V sobotu 14. ledna 2017 se myslivci ze Spolku Losiná - Planiny dočkali
pěkné návštěvy občanů na svém plese. Večerem provázela hudební skupina
Jenny Party Band, se kterou byli tanečníci spokojeni. V tombole bylo
množství zvěřiny, dokonce sedm kusů divočáků, kteří se letos přemnožili.

Bude Valná hromada hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Losiná Vás srdečně zve na Výroční valnou
hromadu konanou v sále Hospody Pod lesem v sobotu 21. ledna 2017 od 18
hodin. Po valné hromadě je k tanci a poslechu zajištěna hudba. K hodnocení
činnosti sboru za rok 2016 zve výbor SDH Losiná.

Na Sokolský bál!
TJ Sokol Losiná zve na Sokolský bál v pátek 27. ledna 2017 v Hospodě
Pod lesem od 20 hodin. Vstupné 120 Kč. Zahraje skupina Spirála a bude
připravena pořádná tombola.

Pozvánky na akce v kulturním domě
28. 1. 2017

Extra Band revival + Radek Zíka

18. 2. 2017

Ples Českého rybářského svazu Šťáhlavy

24. 2. 2017

Hasičský ples

3. 3. 2017

Babský bál

4. 3. 2017

Dětský maškarní bál

Hokejové zpravodajství
V minulém zápasu proti týmu HC S.O.S. Žízeň Chotěšov byla dosažena
remíza 4:4. Na další utkání proti SKP Rapid Plzeň se jede do Plzně, Home
monitoring Arény, v neděli 22. ledna od 9:45 hodin. Za týden následuje výlet
do Domažlic, kde se hraje v sobotu 28. ledna od 17:15 hodin.
2

V obcích Mikroregionu Radyně jsou opravené památky,
nový mobiliář i časově omezený internet zdarma
Hned tři společné projekty Mikroregionu Radyně byly úspěšně
ukončeny v září 2016 v jeho členských obcích. Tento skvělý „hattrick“ se
podařil i díky dotační podpoře Plzeňského kraje. Projekty pomáhají vybavit
a zkrášlit obce nejen pro své občany, ale též zatraktivnit pro návštěvníky. Při
návštěvě obcí se mohou pokochat opravenými drobnými památkami,
odpočinout v nových zastřešených sezeních a nyní i jako úplnou novinku
využít bezplatné připojení k internetu prostřednictvím tzv. free Wi-Fi bodů.
První letošní ukončenou akcí je projekt Obnova
drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu
Radyně, který byl zahájen již v roce 2015. V devíti
obcích jsou obnoveny čtyři pamětní kříže, boží muka,
dvě kapličky, památník J. Žižky, památník husitů a
pomník obětem válek. Restaurátorské a kamenické
práce na objektech provedl Milan Směšný z Dobřan.
Celá akce měla rozpočet 406 000 Kč, z toho dotace
činila 240 000 Kč. Projekt byl spolufinancován
z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2015.
Další projekt realizovaný v roce 2016 s názvem
Vybavení obcí Mikroregionu Radyně odpočinkovým
mobiliářem byl financovaný ze stejného dotačního titulu Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 částkou 230 000 Kč.
Jeho realizace byla jednodušší a sestávala z umístění jedenácti zastřešených
sezení v devíti obcích mikroregionu za celkovou cenu 414 000 Kč.
A třetí letos ukončený projekt s názvem Zřízení free Wi-Fi bodů
v obcích Mikroregionu Radyně umožňuje občanům i návštěvníkům využít
časově omezené bezplatné připojení k internetu na turisticky atraktivních
místech v devíti obcích. Zároveň byly vyměněny zastaralé venkovní mapy
a free Wi-Fi body byly označeny samolepkami. Cílem projektu je umožnit
občanům i turistům přístup k informacím zdarma. Tento projekt o celkové
hodnotě 70 000 Kč byl podpořen z dotačního programu Podpora rozvoje
venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016 částkou
50 000 Kč.
Lenka Šrámková, za Mikroregion Radyně
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