Vážení přátelé,
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 vstoupil v roce 2014 do
své třetí sezóny. Na červen připravujeme novou hru s názvem Nejkrásnější
válka. Měla by to být legrace, ale zatím se bavíme jenom my při zkouškách.
Účinkuje tam asi dvacet herců, tzn. plné jeviště, vtipný text vyžaduje
srozumitelnou prezentaci divákům, zkrátka máme do června ještě co dělat.
Slibujeme, že se budeme snažit, abyste se bavili hlavně Vy, naši diváci.
Eliška Fremrová

Hokejové zápasy v únoru
Po dalších slavných výhrách nad Sokolem Vejprnice, SKP Rapid a
HC Klaus Timber se hokejisté připravují na další utkání:
pátek 14.02.2014 18:45 Losiná - TJ Zbiroh A (ZS Třemošná)
sobota 22.02.2014 08:15 Spartak Sedlec - Losiná (ZS Třemošná)
Termíny dalších zápasů zatím nejsou oznámeny.

INZERCE:
• Nabízím prodej černé kompostové zeminy pro zakládání záhonů,
skleníků atd. Cena 350 Kč/t. V lokalitě Losiná, dovoz zdarma.
Kontakt: 777 963 791.
• KOMINICTVÍ ČERMÁK informuje: V případě zájmu o čištění
komína či kontrolu spalinových cest, je možné volat na tel.:
777 758 078, Petra Novotná.

Vydává Obecní úřad Losiná. Povoleno MK ČR. Reg. číslo: E 12331. Redakce: Miroslava Fremrová,
Věra Lišková, Miloš Černý. Adresa: Losiná 11, 332 04, www.losina.cz, e-mail: losinacek@volny.cz.
Únorové číslo patnáctého ročníku vychází dne 14. února 2014.
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INFORMACE OBCE
1. Obchvat obce
Trasa navrženého obchvatu je jednoznačně dána a žádnou jinou
variantu obchvatu nežli tu, která je schválena a zanesena
v platném územním plánu obce a v platných Zásadách územního rozvoje
Plzeňského kraje, zastupitelstvo obce nebude podporovat. S naším názorem
se ztotožnily i obce sdružené v Mikroregionu Radyně. Kromě jiných
Chválenice, Nezbavětice a Město Starý Plzenec, kterých se tato přeložka
katastrálně dotýká. Svoji jasnou podporu vyjádřily dopisem zaslaným
Mikroregionem Radyně na příslušné úřady.
Do lesa pod Radyní bude zajištěn bezkolizní a bezbariérový přístup.
Stejně tak je pamatováno na komunikaci do chatové oblasti „Vinice“ a na
silnici III. třídy do Starého Plzence.
Na celou trasu obchvatu je zpracována protihluková studie. Obchvat
z části povede v zářezu do země a na dvou úsecích, kde je to nutné, jsou
navrženy protihlukové stěny. Výška těchto stěn nedosáhne ani výšky stěny,
která je v současnosti kolem silnice I/20.
Křižovatka nad naší obcí je řešena mimoúrovňově, takže nebude
potřeba dvou kruhových křižovatek. Naopak navržená křižovatka ve
tvaru písmene S umožní bezpečné najetí a sjetí z obchvatu.
Dopravní obslužnost obce autobusy ČSAD bude zachována v plné
míře po stávající silnici.
Po odvedení dopravy ze středu obce k sobě jako občané budeme mít
rozhodně blíže, neboť tato nadmíru frekventovaná mezinárodní silnice dělí
naši obec jak fakticky, tak psychologicky. S tím souvisí například
dostupnost lékaře, mateřské školy, prodejny potravin, zastávek ČSAD,
kulturního domu či sportovního areálu, neboť není dost dobře možné
vozovku bezpečně přejít, či se bezpečně zařadit do kolony jedoucích
vozidel.
(pokračování na straně 2)
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Názor zastupitelstva je využít této příležitosti k realizaci plánovaného
a schváleného řešení obchvatu východním směrem, neboť o něm bylo
v minulosti zodpovědně rozhodnuto. Se stavbou nebylo možné začít dříve,
protože nevycházela ekonomická návratnost stavby. Toto dnes již neplatí.
Ekonomická návratnost vychází velmi příznivě, proto je možné
v přípravách pokračovat. Hledání jiného řešení je podle našeho názoru
nesmyslné a jakékoli pozdržení realizace je špatné jak pro obyvatele naší
obce, tak i pro všechny ostatní účastníky silničního provozu.

2. Chodníky, přechody
Na jaře minulého roku zadala obec zpracování dokumentace pro
zajištění územního rozhodnutí na vybudování přechodů a chodníků kolem
silnice I/20. Aktuálně je projekt před dokončením. Práce na projektu nebylo
možné zadat dříve díky nevyjasněným vlastnickým vztahům k pozemkům
nutným pro tuto etapovou výstavbu.

Jak se povedl Myslivecký ples
Jako první ples v KD Losiná v letošní plesové sezoně se konal
Myslivecký ples a to v sobotu 18. 1. 2014, ke spokojenosti pořadatelů se
plesu zúčastnilo přes 150 lidí. K pěknému průběhu, k tanci a dobré náladě
přispěla i nově pozvaná hudba „Classic band“ pod vedením Vl. Neckáře.
Tahákem mysliveckého plesu je vždy bohatá, nejen zvěřinová
tombola. V každé zakoupené obálce byly dva lístky, žlutý a zelený, zelený
vyhrával jednu z vystavených cen a žlutý lístek byl slosovatelný v hlavním
tahu tomboly, kde tentokrát bylo pět kusů divočáka a z toho dva kusy
rozdělené na díly do tašek, jeden kus srnčího, dvacet bažantů a mnoho
dalších hodnotných cen. Jako poslední tři ceny v hlavním tahu tomboly
byly taženy tři kusy divočáka - výherci jsou jistě spokojeni. Myslivci už
nyní Vás zvou na příští myslivecký ples v plesové sezoně 2015, přijďte se
pobavit, zatancovat a něco pěkného vyhrát v tombole.
Václav Nekola

Za ZO Losiná M. Černý, starosta

POZVÁNKY
Životní jubileum v únoru slaví 
pan Josef Matějka, Losiná 190

Srdečně blahopřejeme!

Dětský karneval
V sobotu 8. února se v kulturním domě sešlo na 80 dětí se svými
rodiči a příbuznými. Účastnily se tradičního dětského maškarního bálu,
který pořádá Český svaz žen Losiná. Zábavu organizoval DJ Radek a
masky vesele skotačily po všech koutech kulturního domu. Každý lístek
zakoupený v tombole vyhrával a kdo měl odvahu a řekl do mikrofonu
básničku nebo zazpíval, odnesl si další dárek. Nejpovedenějších osm masek
bylo vyhlášeno v závěru karnevalu a nejvíce uchvátil porotu i moderátora
doma vyrobený budík, ve kterém se skrývala roztomilá holčička.
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Český rybářský svaz Šťáhlavy pořádá v losinském kulturním domě
Rybářský bál v sobotu 1. března 2014 od 20 hodin. Předprodej vstupenek
proběhne 19. 2. od 17:30 do 18:00 v klubovně MO Šťáhlavy, od 18:30 do
19:00 v KD Losiná a dne 22. 2. od 9:00 do 11:00 v MO Štáhlavy. Vstupné
činí 150 Kč.
Srdečně zváni jste na Sokolský bál, který proběhne v pátek 21. února
2014 od 20 hodin v sále restaurace Pod lesem na losinském stadionu.
K tanci a poslechu zahraje skupina Spirála. Připravena bude zajímavá
tombola.
Na Maškarní bál jste zváni do Restaurace Pod lesem. Koná se
v pátek 14. března od 20 hodin, zahraje skupina Hárlet. Masky budou
v průběhu večera vyhodnocovány. Vstupné činí 100 Kč, masky 50 Kč.
Každoroční Valnou hromadu pořádá TJ Sokol Losiná 22. března
2014 od 18 hodin. Přijďte si poslechnout zprávu o činnosti sdružení, o jeho
hospodaření a plánech na další období. Po oficiálním programu bude
následovat občerstvení a hudba.
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