ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 v halách TJ
Lokomotiva v Plzni ve dnech od 21. – 23. září.
Letošní veletrh bude ve znamení baroka pojatý
zábavnou formou povzbuzující lidskou zvědavost.
Pojďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si
legraci, pohodu i trochu adrenalinu a odneste si nové informace o zajímavých
lokalitách v tuzemsku i zahraničí. Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou
možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů světa. Nenechte si ujít
vyprávění a autogramiádu protagonistů stále oblíbeného seriálu Policie
Modrava natáčeného v šumavské přírodě. Tváří ITEPu je český divadelní a
filmový herec Václav Neužil, který usedne i v Křesle pro hosta.
Bohatý program bude připraven pro malé děti i pro žáky základních
a středních škol. Každý den veletrhu si děti užijí interaktivní zábavu,
pohybová vystoupení, malování na obličej, program složený z pohádek,
soutěže, tvořivé tematické dílny a nově malování karikatur a karetní
vědomostní hru Karty hraběnky Lažanské, kde budou hrát o zajímavé ceny.
Nebude chybět nafukovací planetárium, expozice Zoo Plzeň, Národní park
Šumava, Techmánia Sciene Center, Ekologické centrum Orlov a jiné.
Gurmánské jazýčky potěší vyhlášená Salaš Zbojská s klobáskami, sýry
a haluškami, dále výtečné bavorské klobásy, regionální potraviny, moravská,
rakouská a italská vína, chybět nebudou německá a česká piva.

měsíčník obce Losiná

9.

září 2017

zdarma

Svoz nebezpečného odpadu pro občany
V úterý 17. října 2017 od 10 do 18 hodin proběhne na cestě pod
kulturním domem v Losiné svoz nebezpečného odpadu pro občany. Žádáme
občany, aby odpad neukládali na stanoviště před a po termínu svozu. Odpad
je zapotřebí ukládat odděleně na určená místa. Nelze ukládat odpady
pocházející z podnikatelské činnosti. Děkujeme za pochopení.
Občané mohou odkládat na sběrné místo:
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

Traktoriáda Losiná
Možnost zaměstnání v blízkosti Vašeho bydliště!!!
SONY DADC – provoz Štěnovice přijme do svých řad pracovnice/ky
na oddělení “Zpracování vrácených CD”. Práce ve dvousměnném provozu,
možnost práce i na zkrácené úvazky a na ranní směně.
Mzdové podmínky: Nástupní plat 21000 Kč, po zapracování až 23000
Kč v případě práce na dvou směnách. Nástupní plat 19000 Kč, po
zapracování až 21000 Kč v případě práce na ranní směně. Benefity: sezónní
příplatek, 13. plat, příspěvek na důchodové připojištění a další.
Hlavní pracovní činnosti: skenování disků do systému, třídění a
přebalování, zaskladňování. Práce v příjemném, klidném a čistém prostředí,
v dobrém kolektivu, vhodná zejména pro ženy.
Pro bližší informace a zprostředkování prohlídky volejte na tel: 724617953.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331.
Zářijové číslo 18. ročníku vychází dne 14. září 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.
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V sobotu 8. 7. 2017 se uskutečnila
4. Losinská traktoriáda. Účastnilo se 27
závodníků, z toho dvě ženy. Pořadatelé
připravili záludnou trať, na které
nechyběly dva brody plné vody. Diváci
mohli vidět průjezd bahnitým brodem i
obratnost řidičů na klikatém úseku trati.
Počasí bylo příznivé a traktoriáda se také povedla. Velké poděkování patří
všem, co se na akci podíleli.
Jiří Fiala

Losinský Triatlon 2017 - výsledky
Letošní čtvrtý ročník Losinského triatlonu, který se konal v sobotu 26. srpna,
se vskutku vydařil. Počasí nám opět přálo, nikdo se neutopil, opět rekordní
účast. Laťku jsme posunuli i ve věkové kategorii nad 75 let (díky panu
Charvátovi sen.) a v počtu těch nejmladších do 5 let. Večer bezva muzika.
Díky všem, kdo se přičinil.
Václav Batěk
1

Informace praktické lékařky

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým

MUDr. Kynclová, praktická lékařka v Losiné zahájila očkování proti chřipce.
Zájemci se mohou dostavit bez objednání. Informace na tel. 777 624 254.

V současné době došlo v lesích Plzeňského kraje k výraznému nárůstu
poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec).
Jedná se především o nižší polohy územních obvodů obcí s rozšířenou
působností Horažďovice, Sušice, Klatovy a Domažlice, kde lze stav výskytu
kůrovce v lesích označit za kalamitní.
Ani na ostatním území Plzeňského kraje však nelze jeho výskyt
podceňovat a je nutné, aby všichni vlastníci lesa vyvinuli maximální úsilí
k omezení dalšího šíření tohoto škůdce. Vzhledem k prudkému nárůstu
objemu dřevní hmoty napadené kůrovcem v krátkém časovém období lze
však důvodně očekávat problémy jak s prováděním vlastních těžebních
zásahů (nedostatek těžebních kapacit), tak s následným odvozem vytěžené
dřevní hmoty (nedostatek odbytových možností).
Přesto nelze v provádění zásahů proti kůrovci polevit. V dané situaci je
proto nutné, aby všichni vlastníci lesa přijali následující opatření:

Známe výsledky krajské soutěže obcí v třídění odpadů
Výsledky 12. ročníku soutěže obcí a měst Plzeňského kraje v třídění
odpadů byly vyhlášeny 14. září v Plasích. Soutěž vyhlásil Plzeňský kraj a
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální
rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Zúčastnilo se jí celkem 488 obcí a
měst kraje a je rozdělena do dvou kategorií – v první kategorii soutěžily obce
do 1000 obyvatel, ve druhé pak obce a města nad 1000 obyvatel.
Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů
na jednoho obyvatele dané obce či města.
Výsledky soutěže v třídění obcí v kategorii obcí nad 1000 obyvatel:
1. místo město Železná Ruda
2. místo obec Losiná
3. místo obec Štěnovice

Hasičské závody
Sbor dobrovolných hasičů Losiná pořádal 11. ročník soutěže hasičských
družstev v požárním útoku v neděli 3. září 2017 od 13 hodin. Přijelo čtrnáct
družstev mužů a čtyři družstva žen. Soutěžilo se stylem 2B, široké hadice,
nástřiky. Domácí družstvo se oproti loňsku zlepšilo a obsadilo sedmou příčku
s časem 28,59 s. Stupně vítězů:
Muži: 1. Chlum (19,8 s), 2. Nevid (20,9 s), 3. Mirošov (21,31 s)
Ženy: 1. Chlum (25,8 s), 2. Želčany (27,29 s), 3. Nevid (32,67 s).

Podzimní výlety autobusem za fotbalem
Nový ročník fotbalových soutěží již má první kola za sebou. Losinské
"A" vykročilo do náročné sezóny šťastnou remízou v Přešticích
a přesvědčivou výhrou doma s béčkem Lhoty. Všichni naši fanoušci jistě
přivítají zprávu, že jsme zajistili autobusovou dopravu na některé podzimní
zápasy I. B třídy :
sobota
23. 09. 2017
odjezd 14:30 Pačejov - Losiná
neděle
15. 10. 2017
odjezd 13:30 Hradešice - Losiná
sobota
28. 10. 2017
odjezd 12:30 Chanovice – Losiná
Čestmír Kašpar
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• Veškeré disponibilní kapacity přednostně soustředit na důsledné
vyhledávání nově napadených stromů a jejich včasnou a účinnou asanaci.
• Nemanipulovat s napadeným dřevem, pokud v něm vývoj kůrovce dosáhl
stádia kukly nebo mladého brouka, neboť je reálná hrozba odpadávání kůry a
šíření kůrovce při manipulaci a odvozu dřeva a je nutné dříví neodkladně
účinně asanovat (mechanicky, chemicky).
• Pokud nedochází k včasnému a plynulému odvozu vytěženého dřeva ke
zpracování nebo lze takový stav důvodně očekávat, je opět nutné jej
bezodkladně účinně asanovat (mechanicky, chemicky) veškeré kůrovcem
napadené dřevo.
Provádět opatření k ochraně lesa je povinností vlastníka lesa. Jejich neplnění
je přestupkem podle lesního zákona. Součinnost vlastníkům lesa (nejen) při
provádění opatření k ochraně lesa poskytne jejich odborný lesní hospodář.
Na úřední desce obce je zveřejněna veřejná vyhláška – návrh opatření
obecné povahy číslo 55197/2017-MZE-16212, která nařizuje vlastníkům lesa
v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než
nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto
opatření. Vlastníci lesa se s ní mohou podrobně seznámit, platí do 31.3.2018.

Skvělá zábava na ITEPu od baroka až po současnost
Přijďte se pobavit s dětmi, načerpat nové turistické informace,
informace z oblasti dějin a zeměpisu, a to na 13. ročníku veletrhu cestovního
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