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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 v průběhu posledních čtyř let podařilo
uskutečnit.
Hlavním úkolem zastupitelstva je sestavit vždy takové rozpočty obce,
aby byl zajištěn její řádný chod a zvážit priority, kterým je potřeba se v rámci
rozvoje obce věnovat. Za uplynulé volební období jsme vydali na investiční
akce a opravy obecního majetku 32.499.000,- Kč. Z této částky jsme získali
na dotačních titulech zpět 1.843.000,- Kč. Finanční prostředky byly použity
především na opravy a údržbu budov v majetku obce, opravu koupaliště,
vybudování zázemí pro sport na TJ Sokol, zhodnocení techniky sboru
dobrovolných hasičů, výkup pozemků, pořízení veřejného osvětlení a
kanalizace kolem silnice I/20 a opravy místních komunikací.
Dovolím si tyto hlavní výdaje vyčíslit:
- Mateřská škola
4.854.000,- Kč
- Kulturní dům
1.663.000,- Kč
- Nákup pozemků
4.321.000,- Kč
- Veřejné osvětlení
2.064.000,- Kč
- Sportovní areál a koupaliště 11.564.000,- Kč
- Kanalizace
1.593.000,- Kč
- Místní komunikace
5.661.000,- Kč
- Sbor dobrovolných hasičů
779.000,- Kč
V současné době se se značným zpožděním dokončuje akce I/20 Losiná
– průtah. Stavba zahrnuje zastávky ČSAD, parkovací místa, přechod, místo
pro přecházení atd. Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
V rámci této stavby financovala obec ze 100% pouze veřejné osvětlení podél
silnice I/20, které je již předáno do užívání.
V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že zmíněná stavba
I/20 Losiná – průtah není v kolizi s vybudováním obchvatu naší obce,
naopak projektová dokumentace pro územní řízení stavby obchvatu byla již
předána ŘSD, takže jsme opět o krok blíže k jeho realizaci.
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I přes zmíněné investice jsme se snažili s finančními prostředky
hospodařit účelně, takže je možné v následujících letech využít částku
27.000.000,- Kč, kterou se podařilo v tomto volebním období ušetřit. Věřím,
že finance budou použity s rozvahou tak, aby přispěly k rozvoji obce.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem členům současného zastupitelstva
za jejich spolupráci a rovněž tak všem členům výborů, kteří se podíleli na
chodu obce. Dále děkuji zaměstnancům obecního úřadu za zodpovědný
přístup ke své práci.
V tomto volebním období děkují za důvěru: Miloš Černý (starosta),
Alena Beránková (místostarostka), Jan Rous, Jaroslav Veleman, Jan Holub,
Pavel Liška, Robert Drahoňovský, Miloslav Turinský a Miroslava Fremrová.
Vážení občané, závěrem bych rád popřál mnoho úspěchů zastupitelstvu,
které budete mít možnost 5. a 6. října 2018 zvolit.
Miloš Černý, starosta

Chystají se volby
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
Volební místnost bude otevřena v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do
14 hodin v přízemí obecního úřadu. Je nutno si přinést platný průkaz
totožnosti. Pro občany, kteří se chtějí voleb zúčastnit, a jejich zdravotní stav
jim to nedovoluje, bude opět připravena přenosná volební schránka, se kterou
je navštíví doma členové volební komise, kontakt tel. 775 941 704.

Hasičské závody v Losiné
V neděli 2. září 2018 proběhl na tréninkovém fotbalovém hřišti Pod
Lesem 12. ročník soutěže v požárním útoku. Na start se postavilo 13 družstev
mužů a 4 družstva žen. Domácí hasiči se po chybě na rozdělovači umístili na
posledním 13. místě (čas 40,28 s). Budou mít příležitost chybu napravit,
neboť se chystají a trénují na další závody.
Rádi bychom poděkovali všem účastníkům soutěže, rozhodčím soutěže,
pořadatelům z řad pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů Losiná a také
divákům, kteří přišli podpořit sportovce nejen z Losiné, ale i z dalších obcí.
Stupně vítězů patřily:
Muži – 1. Želčany 21,49 s, 2. Letiny 22,42 s, 3. Mirošov B 22,69 s
Ženy – 1. Želčany 25,61 s, 2. Chlum 40,29 s, 3. Nezvěstice 42,33 s (první
soutěžní představení)
František Karl
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MLOK
Je Vaše! Nová, krásná, záhadná, … Někdo si je jist, že ji chce, někdo
váhá a někdo ještě při odchodu z domu netuší, že se s ní vrátí. Nová KNIHA.
Kocháte se, chlubíte se a čtete.
Za nějaký čas je dočteno. Konec. Zavřete knihu. Ale ona nikam
neodchází a stále se tu válí. Nechává se oprašovat. Vysloveně lenivě lelkuje.
My jsme řekli dost! Je tu pro Vás MLOK. Malá Losinská Knihovna
(u Konzumu).
Valešovi

V Plzni jsou nová nástupiště
Od 10. září 2018 jsou obsluhovány zastávky příměstských autobusů
na Nepomucké třídě namísto provizorních zastávek na Náměstí Milady
Horákové. Rozdělení stanovišť:
č. 1: Starý Plzenec (linka 50170, 440581, 450582, 450616, 440555)
č. 2: Losiná, Plánice (linka 433650, 440615, 440606, 450601)
č. 3: Losiná, Blovice, Únětice (linka 450590, 450591, 450556, 450551, N92)
Přikládáme upravený jízdní řád.

Oznámení
Praktická lékařka MUDr. Petra Kynclová oznamuje, že od 8. října 2018
začíná očkování proti chřipce.

Nabídka mulčovací kůry
Pila Bambousek Losiná informuje občany, že si mohou na provozovně
naložit mulčovací kůru. Hrubé kusy i drobné kusy, dle momentálního složení
na skladě. Při vlastním naložení a odvozu je kůra zdarma.
Odběr je možný v pracovních dnech od 7:00 do 15:00. Info na tel.:
p. Kašpar – 608 822 543 a 721 907 306 nebo po dohodě od 15:00 do 18:00 na
čísle 603 266 716. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Poděkování
Děkujeme všem za projevenou účast při úmrtí rodáka Josefa Štěpána,
zvláště pak Sokolu Losiná za krásný květinový dar.
Manželka a děti s rodinami
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Losinský triatlon
Letošní 5. ročník Losinského triatlonu odolal nepříznivému počasí. Za
teploty 13°C naskákalo do koupaliště 40 mužů a 15 žen a po 100 metrech
plavání odjeli 13 km na kole a uběhli 3 km kolem Losiné.
Odpoledne ještě následoval závod dětí, kterých se dostavilo 31. Jely na
kole a běžely na tréninkovém fotbalovém hřišti. Všichni se i přes lehký déšť
dobře bavili. Organizace byla jako vždy výborná.
Děkujeme Václavu Baťkovi, hlavnímu pořadateli.

Svoz nebezpečného odpadu pro občany
V úterý 16. října 2018 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

Přidejte se k nám!
Rodinná firma zabývající se výrobou voskových mezistěn pro včelaře
hledá zaměstnance na plný nebo částečný úvazek pro práci v příjemném
„voňavém“ prostředí vhodnou pro muže i ženy. Pracovní náplní je výroba
mezistěn – tavení vosku a lisování desek, příjem a výdej zakázek. Se včelami
zaměstnanci nepřijdou do styku.
Firma: Mgr. Alena Machová, Losiná 445, 332 04 Nezvěstice
tel. +420 603 426 378, e-mail: machova@softech.cz
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