Oznámení praktické lékařky
MUDr. Petra Kynclová, praktická lékařka pro dospělé v Losiné, oznamuje
čerpání dovolené v týdnu od 14. do 18. srpna 2017. V době dovolené
zastupuje MUDr. Kulda, Šťáhlavy, Dr. Holuba 44 (budova pošty, vchod ze
dvora, I. patro). Telefon: 377 969 239. V akutních případech volejte č. 155.

měsíčník obce Losiná

7.-8. červenec - srpen 2017

zdarma

Vítání nových občánků
Skalní stezka pod Radyní
Město Starý Plzenec vybudovalo novou naučnou stezku na vrchu
Radyně. „Skalní stezka“ vede zalesněným územím s četnými skalními útvary
a uzavřenými lomy, je členitá a plná přírodních zajímavostí. Délka stezky je
3,326 km a lze ji ujít za 2 – 2,5 hodiny ve vhodné turistické obuvi. Stezka
není vhodná pro kočárky ani invalidní osoby. Je na ní sedm zastávek, mezi
třetí a čtvrtou zastávkou začínají také kreslené tabule pro děti. Více informací
v Centru služeb pro turisty na parkovišti u hradu Radyně.
Text a foto Milena Laštovková

V sobotu 17. června 2017 se
uskutečnilo tradiční vítání občánků do
života. Od posledního vítání se
narodilo 12 nových občánků a
slavnostní akce v kulturním domě se
zúčastnili všichni. Děti z mateřské
školy si připravily pásmo básniček.
Paní Libuše Vůchová představila
přítomné občánky, pan starosta pronesl projev, připil si s maminkami a
daroval jim květinu. Rodiče pak dostali pro své dítě finanční dar od obce.

Den otevřených dveří ve staré škole
Budova bývalé školy na návsi v Losiné byla v pátek 30. června 2017
otevřena pro veřejnost. Zájemců o prohlídku se dostavilo na dvě stě. Největší
nával byl u nástěnky s fotografiemi žáků. Staré školní kroniky, které starosta
vypůjčil pro tuto příležitost z archivu, byly také velkým lákadlem. Děti se
pak zajímaly hlavně o tajemné prostory jako sklep nebo půda.
Výsledek ankety na využití budovy školy zněl Dům pro seniory.

Rekonstrukce kabin
F
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Ač je ve vodní nádrži v Losiné
koupání na vlastní nebezpečí, je o využití
této možnosti poměrně velký zájem.
Zastupitelstvo obce se tedy rozhodlo
rekonstruovat stávající kabiny, které byly
značně nevyhovující. Od konce července
je proto možné využít tohoto zázemí, kde
jsou k dispozici šatny, sprchy a WC.
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Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Štěnovice

Losinský triatlon

Vážení rodiče,
v období od září do listopadu 2017 bude probíhat rekonstrukce školní
kuchyně. V této době bude omezený provoz školní jídelny.
Abychom byli schopni zařídit pro žáky teplou stravu, žádáme vás
o objednání obědů na měsíc září již v srpnu v termínu do 30. 8. 2017.
Děkujeme za pochopení!

Dovoluji si vás pozvat na neuvěřitelný čtvrtý ročník Losinského Triatlonu,
protože předchozí ročníky se vydařily nad očekávání. Letos podruhé bude
ihned po skončení hlavního závodu navazovat dětský duatlon (kolo a běh).

Mgr. Petr Liška, ředitel školy

Výsledek hodnocení hospodaření obce společností CRIF
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření
obce za rok 2016 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“. Ten vypovídá o
vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně
převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel.
Hodnocení společnosti CRIF vychází z rozpočtových a účetních výkazů
všech obcí České republiky. Tohoto výsledku dosáhly pouze další dvě obce
v Plzeňském kraji

Nová sezóna na trávníku
Losinští fotbalisté trénují před zahájením nové sezóny 2017/18.
Mistrovským utkáním „Áčka“ budou předcházet přípravné zápasy se
Spáleným Poříčím (13. 8.) a Kozolupy (20. 8.). Pozvánky na nejbližší zápasy:
A mužstvo:
Ne 27. 8. TJ Přeštice B – TJ Sokol Losiná
od 10:15
Ne 3. 9. TJ Sokol Losiná – TJ Sokol Lhota B od 17:00
Ne 10. 9. SK Klatovy 1898 B - TJ Sokol Losiná od 17:00
B mužstvo
So 26. 8. TJ Sokol Losiná B – TJ Zdemyslice
od 17:00
Ne 3. 9. TJ Sokol Dnešice – TJ Sokol Losiná B od 17:00
Ne 10. 9. TJ Sokol Losiná B – SK Letiny
od 17:00
Mladší žáci:
Pá 25. 8. TJ Sokol Losiná – FK Žákavá
od 17:00
St 30. 8. TJ Sokol Kasejovice – TJ Sokol Losiná od 16:30
Pá 8. 9. TJ Sokol Losiná – TJ Chotěšov
od 17:00
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Kdy: sobota 26. 8. 2017 v 11:00, dětské závody budou začínat po skončení
hlavního závodu cca ve 13:30. Kde: ve sportovním areálu Sokola Losiná.
Kategorie: mláďata 0-5 let
super holky 6-9 let
frajerky 10-12 let
puberťačky 13-15 let
ženy nad 15 let
ženy nad 40 let

super kluci 6-9 let
frajeři 10-12 let
puberťáci 13-15 let
muži nad 15 let
muži nad 40 let

Trasy hlavního závodu: plavání 100 metrů, kolo 13 km, běh 3 km.
Startovné: 150,- Kč, všechny dětské kategorie zdarma
Pravidla závodu: zúčastnit se může každý, kdo vyplní přihlášku a zaplatí
startovné. Přihlásit se je možné od 1. 7. 2017 v Restauraci Pod lesem nebo od
8h do 10h v den závodu. Maximální počet startujících v hlavním závodě je
100 lidí. Závod každý absolvuje na vlastní nebezpečí, což potvrdí podpisem
na přihlášce. V cyklistické části je povinná helma. Předčasné ukončení
závodu hlaste v cíli pořadateli. Osoby mladší 15 let, kteří se chtějí zúčastnit
hlavního závodu, musí mít v cyklistické části doprovod dospělé osoby.
Venca Batěk

Nohejbalový turnaj
Každoroční turnaj O pohár starosty obce Losiná v nohejbalu se
uskutečnil na stadionu v sobotu 5. srpna 2017. Zúčastnilo se šest tříčlenných
mužstev a vítězi se stali Veleman Martin, Veleman Jaroslav a Rous Jan.
Gratulujeme!

Hasičské závody
Sbor dobrovolných hasičů Losiná pořádá 11. ročník soutěže hasičských
družstev v požárním útoku. Bude se konat na tréninkovém hřišti TJ Sokol
Losiná v neděli 3. září 2017 od 13 hodin. Přijďte se podívat!
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