Zápis do ZŠ Štěnovice
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 do ZŠ Štěnovice, do
jejíž školského obvodu spadá obec Losiná, se koná v úterý 9. dubna 2019.

měsíčník obce Losiná

Fotbalové jaro

Kruhová křižovatka opět blíže k realizaci

V sobotu 23. března 2019 se začíná hrát mistrovský fotbal po zimní
přestávce. Na hřiště Losiné zavítá mužstvo z Kasejovic.

Dne 30. 5. 2017 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „žadatel“), žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby kruhové křižovatky.
Již druhým rozhodnutím ve věci (prvé rozhodnutí bylo napadeno odvoláním) ze
4. 10. 2018 stavební úřad umístění stavby povolil a stanovil podmínky umístění.
Občanský spolek Radyně se dne 30. 10. 2018 do tohoto rozhodnutí (opět) odvolal.

V příloze najdete rozpis utkání A mužstva a Mladších žáků, který pro
vás připravil František Karl.

Plánovaná odstávka dodávky elektřiny
Dne 8. 4. 2019 bude vypnut přívod elektrické energie
od 10:30 do 12:30 hod. Odstávka se týká těchto čísel popisných:
1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 65, 71, 74, 75, 79,
81, 82, 83, 87, 91, 92, 96, 97, 100, 105, 106, 110, 125, 128, 130, 131, 133,
135, 138, 140, 142, 152, 158, 159, 160, 164, 178, 200, 201, 227, 229, 240,
246, 247, 248, 249, 253, 256, 264, 270, 271, 272, 273, 277, 280, 288, 289,
297, 298, 302, 305, 306, 307, 308, 316, 322, 329, 335, 449, 463, 480, E126,
parcelní číslo 175/5, 248/3, 274/8, 398, 723/1, 82/13, 82/14, 826/27.

Nabídka pracovní pozice - brigáda servírka/číšník
1/ Brigádně od 15,00 do 22,00 - jak v týdnu tak o víkendech
NEBO
2/ Výpomoc obědy 10,00 až 15,00 - jak v týdnu tak o víkendech NEBO
3/ Letní prázdniny - časy si osobně upřesníme - jak v týdnu tak o víkendech
Nástup možný ihned, dle domluvy. Plat 110 Kč/hod + bonusy za akce.
Jsme rodinná restaurace zaměřená hlavně na kvalitní jídla a dobré čepované
pivo. Chceš-li pracovat v příjemném kolektivu, je tu skvělá příležitost.
Těšíme se! Restaurace U Větráka, Losiná 240, 332 04, tel.: 605260727,
uvetraka@email.cz, facebook - U Větráka, www.uvetraka.cz
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3.

březen 2019

zdarma

Obec podala k odvolání odvolatele svoje vyjádření dne 3. 12. 2018.
Obec m.j. uvedla, že pokud jde o tvrzené zhoršení dopravní situace na silnici
I/20 v důsledku výstavby kruhové křižovatky, je odvolatel již zcela mimo realitu,
což je zarážející i s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni tři členové spolku bydlí
v obci a musejí znát a znají každodenní dopravní situaci na silnici I/20. Tvrzení, že
vybudování kruhové křižovatky a tím zpomalení dopravy v kritickém místě silnice
I/20 sníží bezpečnost, je absurdní. Jedním z důvodů, resp. hlavním důvodem proč
se kruhové křižovatky staví, je právě zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy.
Obec dále uvedla, že nehájí partikulární zájem několika osob, ale veřejný zájem
účastníků silničního provozu a (tedy i) svých občanů.
Odvolací orgán rozhodnutím č. j. PK-RR/288/19 ze dne 4. 3. 2019
odvolání odvolatele zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Pro posouzení
celé věci je zásadní odůvodnění tohoto rozhodnutí, v němž odvolací orgán
jednoznačně konstatuje, m.j. následující:
„……námitky odvolatele jsou pouze obstrukčního charakteru. Odvolací
orgán…… spatřuje aktivní činnost na ochranu přírody a krajiny v tom, že spolek
se v řízení seznámí s navrhovaným záměrem a prověří, zda veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá, je ochráněn, nikoliv
v tom, že bude uplatňovat obecné, ničím nepodložené námitky, a následně se
stejným způsobem odvolávat proti rozhodnutím správního orgánu.“
V podrobnostech odkazuji na rozhodnutí odvolacího orgánu zveřejněné na
webových stránkách obce.
Věřme tedy ve zdravý rozum a v respektování zájmů drtivé většiny
obyvatel obce Losiná a tedy i v to, že další řízení správních orgánů již bude
mít hladší průběh, nenarušovaný obstrukčními kroky.
Karel Havel
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Zlatovláska z Chlumu

MTBO Radoušovo Bloudění 2019

V neděli 17. března 2019 hostovalo v Losiné malé divadlo z obce
Chlum. Divadelníci z Chlumu - tak si říká soubor ochotníků, převážně dětí.
Pod vedením paní Aleny Hrabětové existují již pět let a jejich pohádky,
předělané na míru hlavně dětským hercům, jsou veselé, vtipné, plné písniček
a tanců.
V Losiné představili pohádku Zlatovláska. Bylo to velmi pěkné
ochotnické představení a musím říct, že nejen pro děti. Těším se, s jakou
pohádkou přijedou příště. Stojí to za to.
Milena Laštovková

Čtvrtý ročník orientačního závodu na horských kolech a koloběžkách se
konal v sobotu 9. 3. 2019 v Losiné. Úkolem závodníků bylo ve stanoveném
časovém limitu 3,5 hodiny nasbírat co nejvíce bodů za různě hodnocené
kontroly. Na turistické mapě, kterou závodníci obdrželi na startu, bylo
vyznačeno celkem patnáct kontrol.
Letos kontroly vedly účastníky severním směrem od Losiné. Kromě
atraktivních míst jako je vyhlídka na Radyni, Rotunda u Starého Plzence či
vyhlídka na zámku Kozel, museli závodníci zdolat i kopce Čilina, Stradiště,
Pohodnice, Vršíček, Hradiště a Čertův Kámen. Na mapě bylo vyznačeno i
pár záludností jako například dvě kontroly na obou stranách sedleckého jezu.
Kdo pomýšlel na vítězství, musel přebrodit jez, přestože voda začátkem
března není nejteplejší. Ostatní museli okolo přes skálu nad řekou,
vzdálenější lávku přes řeku v chatové osadě Háječek a zpátky po louce k
jezu. Zapeklitá 13 kontrola byla umístěna v orientačně náročném bývalém
vojenském prostoru u Svidné pod kopcem Maršál. Nejvzdálenější kontrola
byla umístěna u jezu na Berounce v Plzeňském Bukovci.
Všech 15 kontrol se ve stanoveném limitu podařilo objet pouze
Michalovi Kantnerovi (MS Bike Academy) ze Starého Plzence. Nasbíral
maximální počet 290 bodů. Ke zdolání cca 65km trati s převýšením 1500m
mu stačily 3 hodiny, 30 minut a 20 sekund. Zaslouženě se tak stal absolutním
vítězem letošního Radoušova Bloudění.
Závodu se zúčastnilo celkem 66 závodníků ve složení 54 bikerů,
5 koloběžkářů, 6 bikerek a 1 žena na koloběžce. Kompletní výsledky na
stránkách www.radynebike.cz/RadousovoBloudeni.

Valná hromada TJ Sokol Losiná
Výroční valná hromada spolku se bude konat 6. dubna od 19 hodin. Na
programu bude zpráva o činnosti TJ Sokol Losiná, zpráva o hospodaření,
revizní zpráva, diskuse, občerstvení a volná zábava.

Maškarní bál Pod Lesem
Hned po valné hromadě sokolu v pátek 29. března proběhne v sokolské
hospůdce Maškarní bál pro dospělé. Zahraje skupina ZENIT, začátek je ve
20 hodin a vstupné činí 100 Kč.
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Ordinace praktické lékařky – provoz v dubnu 2019
MUDr. Petra Kynclová oznamuje dočasné omezení provozu ordinace:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7 – 11 hodin
7 – 12 hodin
7 – 10 hodin
7 – 12 hodin
7 – 10 hodin

Losiná
Šťáhlavy
Losiná
Šťáhlavy
Losiná

15 - 18 Šťáhlavy

Ordinace ve Šťáhlavech je v budově pošty - vchod ze dvora, 1. patro, adresa
Dr. Holuba 44, Šťáhlavy, tel. č. 377 969 239, zastupuje MUDr. Kulda.
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