Senzační zpráva!!!
V jednání je možnost odehrání přátelského fotbalového utkání mezi
hokejisty HC Lev Praha a fotbalisty TJ Sokol Losiná. Termín tohoto utkání
je dohodnut na 10. května 2014 od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Losiná.
V tento pátek nastupují hokejisté Lva Praha k prvnímu finálovému zápasu
KHL. Jejich soupeřem je mužstvo Metallurg Magnitogorsk. Držíme palce a
přejeme hodně štěstí.

Hokejová závěrečná

4.

duben 2014

zdarma

Přejeme všem občanům krásné velikonoční
svátky plné jarního slunce a pohody!

Hokejisté Losiné ukončili sezónu s neuvěřitelným historickým
výsledkem – viz tabulka! Slavnostní schůze proběhne na stadionu v pátek
18. dubna 2014. Gratulace patří celému týmu a poděkování fanouškům!
1. Sokol Losiná

19 0 1 132:70 38

2. Klaus Timber
3. Město Zbiroh A
4. Spartak Sedlec
5. Stříbro 06
6. Baník Líně
7. Ježovy
8. Ekonomické st.B
9. Tempo Staňkov
10. Sokol Lipnice
11. Myslinka

14 3 3
12 2 6
12 2 6
8 2 10
7 3 10
7 3 10
8 1 11
6 3 11
5 2 11
1 1 18

INZERCE:

měsíčník obce Losiná

107:77
105:79
87:61
90:98
70:76
62:71
77:111
87:95
67:90
42:108

31
26
26
18
17
17
17
15
12
3

SECOND HAND
U ŠKOLKY - LOSINÁ
nově otevřeno od dubna
ANGLICKÁ ZNAČKOVÁ MÓDA
- vyprané
- vyžehlené
- jako nové
Provozní doba: po, st, pá 12-17 hod.
AKCE DUBEN 5+1 zdarma
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Informace o obchvatu naší obce
Zastupitelstvo obce dopisem požádalo správní orgány, aby práce na
řešení přeložky silnice I/20 v naší obci pokračovaly co nejrychleji a se
stavbou samotnou bylo možné začít co možná nejdříve.
K tomuto rozhodnutí nás vedl také postoj Vás, našich spoluobčanů.
Během relativně krátké doby 14 dnů, zde podpořilo svým podpisem, tuto
jedinou platnou a odsouhlasenou severovýchodní variantu obchvatu naší
obce téměř 700 lidí. Tedy variantu mezi Radyní a obcí. Podpisy byly
získány ve všech částech naší obce. Jak v původní, tak i nové zástavbě a
rovněž i v chatových oblastech Kouty a Vinice.
Dovolte nám, poděkovat Vám za podporu v této velice zásadní věci.

Z veřejného jednání o Betonárně Losiná
V minulém vydání jsme informovali, že proběhne ve Starém Plzenci
1. 4. 2014 veřejné jednání k územnímu řízení stavby „Betonárna Losiná“.
Aby nevznikly pochybnosti ohledně postoje zastupitelstva obce k výstavbě
„Betonárny Losiná“, k tomuto sdělujeme následující:
Zastupitelstvo obce bez výjimky podporuje výsledek místního referenda
k této stavbě. Při veřejném projednání 1. 4. 2014 na odboru výstavby ve
Starém Plzenci jsme předali za Obec Losinou prostřednictvím pana JUDr.
Havla námitky účastníka do územního řízení stavby „Betonárna Losiná“.
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Sběr odpadů

Splatnost místních poplatků

• Objemný odpad
Ve dnech 19. – 20. dubna 2014 se pořádá svoz objemného odpadu, kde je
možno odložit např. starý nábytek, křesla, sedačky, židle, koberce, lina,
matrace. Kontejnery budou umístěny na obvyklých místech:

Připomínáme občanům termín úhrady pro platby místních daní –
poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem a poplatek
ze psů. Splatnost poplatků na rok 2014 je do 31. 5. 2014, poslední den pro
platbu je tedy 2. 6. 2014.
Výše poplatku v roce 2014 za komunální odpad je 570 Kč na rok za
každou trvale bydlící osobu nebo 570 Kč za nemovitost, ve které nejsou
trvale hlášeny žádné osoby. Výše poplatků ze psů je 100 Kč na rok za
prvního psa a 150 Kč za každého dalšího psa. Poplatek ze psů se platí ode
dne, kdy pes dovrší stáří tří měsíců nebo ode dne, kdy držitel nabyl psa
staršího tří měsíců. Poplatky platí držitel psa - fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná.
Poplatek můžete zaplatit hotově v kanceláři OÚ v úředních hodinách
(PO a ST 8-12 a 18-20) nebo po domluvě mimo úřední hodiny. Dále
můžete poplatek zaplatit bezhotovostně nebo na vyžádání složenkou, jako
variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo nebo na složence předtištěný
variabilní symbol.
Nezapomeňte, že pro vývoz popelnice je potřeba si v kanceláři OÚ po
zaplacení poplatku vyzvednou registrační známku, kterou nalepíte na
popelnici.

1. v horní části obce – u dětského hřiště
2. u kulturního domu na spodní cestě
3. v dolní části obce - u bývalé školy
4. v chatové osadě Kouty u kontejnerů pro komunální odpad
5. v chatové osadě Vinice – u kontejnerů pro komunální odpad u čp. 223)
Nevhazovat nebezpečný odpad (jako jsou baterie, pneumatiky, televizory,
rádia, barvy, nádoby od nebezpečného odpadu, elektrospotřebiče, lednice,
mrazáky, zářivky, rovněž nevhazovat trávu, listí, větve)!!!
Sběr a svoz nebezpečného odpadu bude koncem měsíce května, dne 21.
května 2014. V dalším čísle Losiňáčku na tento termín ještě upozorníme.
• Sběr plastů
Na parkovišti u KD je opět umístěn velkoobjemový kontejner na plasty,
které lze díky jejich rozměrům jen těžko umístit ve žlutých kontejnerech na
sběrných místech.
• Ošacení, obuv a hračky
U prodejny potravin COOP je umístěn bílý kontejner, kam je možné
vhazovat oblečení, obuv a hračky pro humanitární potřeby.

V květnu budou volby

• Železný šrot
TJ Sokol Losiná pořádá ve dnech 26. a 27. 4. 2014 sběr železného šrotu.
Určená sběrná místa: 1. dolní část obce - u bývalé školy
2. střední část obce - u garáže Sokola
3. horní část obce - Bambousek u dětského hřiště
Kontaktní osoba: p. Železný, tel. 377 916 927, Losiná 160.
TĚŽKÉ A OBJEMNÉ PŘEDMĚTY LZE NALOŽIT PŘÍMO U DOMU!!!
Dále sdělujeme spoluobčanům, kteří nechtějí čekat se šrotem na jarní a
podzimní sběry šrotu, že v garáži TJ SOKOL, je celoročně k dispozici
kontejner, po domluvě s p. Železným.

V květnu 2014 proběhnou v Evropské unii již osmé přímé volby do
Evropského parlamentu. Ty se budou vůbec poprvé řídit Lisabonskou
smlouvou, kvůli které se například sníží počet europoslanců z některých
zemí včetně České republiky. Češi budou moci zvolit svých 21 zástupců ve
dnech 23. a 24. května. Pro Losinou bude opět volební místnost v přízemí
budovy obecního úřadu.
Zájem o volby podle průzkumů není velký. Jít hlasovat je momentálně
rozhodnuto 34 procent lidí. Největší šance uspět v nadcházejících volbách
do Evropského parlamentu (EP) má hnutí ANO a ČSSD. Volební reference
komunistů na třetí pozici jsou na úrovni 11 procent a TOP 09 by dalo hlas
10 procent lidí. Nad hranicí volitelnosti se pohybuje ještě ODS se šesti
procenty a lidovci, kterým průzkum předpovídá pětiprocentní podporu.
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