Sportovci vyrazili na Šumavu
Ve dnech 9. – 12. června
2016 vyrazili losinští hokejisté
a fotbalisté na letní soustředění
na Hojsovu stráž. Odtud vyráželi
na další celodenní výpravy na
vrcholy kopců Ostrý nebo
Poledník. Bohužel, počasí je,
stejně jako minulý rok, řádně
pokropilo.
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Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012

Krátce:
• 12. června 2016 začala platit změna jízdního řádu některých
autobusových linek. Týká se zejména víkendového spojení do Losiné
u linek do Plánice – přidán autobus v 11:30, změněn čas v 18:40. Tyto
změny ohlásily letáky roznesené do poštovních schránek.
• V sobotu 28. května 2016 se na hradu Radyně konaly oslavy 700.
výročí narození českého krále Karla IV. Na programu byl nejen příjezd
průvodu císaře, ale také otevření Centra služeb pro turisty v bývalé
hájovně a odhalení busty Karla IV. na nádvoří hradu. Na závěr akce byl
vidět veliký ohňostroj, který měl být také pozdravem hradu Kašperk.
• O víkendu 2. – 3. července bude v Losiné na stadionu opět probíhat
mistrovství ČR ve ultimate frisbee – hodu létajícím talířem. Ultimate je
velmi atraktivní sport kombinující různé atletické dovednosti. Dobrý
hráč musí umět rychle běhat, házet a chytat.
• V sobotu 18. 6. končí fotbalová sezóna 2015/16. Béčko zahraje od
13:30 doma se Střížovicemi a Áčko jede na derby od 16:00 do
Štěnovic. Zachrání se ještě ve skupině? Fandíme!
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Srdečně zveme všechny své diváky na novou premiéru, zpracovanou
podle operety Járy Beneše NA TÝ LOUCE ZELENÝ. Jedná se o velmi
známé dílo, které vždycky pobavilo svým humorem a hezkou hudbou.
Pozor, v letošním roce pro vás máme překvapení v podobě živé hudby!
Jednu z rolí bude hrát i náš režisér pan František Dvořák – prohlásil, že je to
naposled, tak si to nenechte ujít.
Představení předvedeme v pátek 17. června a v sobotu 18. června
2016 v kulturním domě v Losiné, od 19 hodin.
Vstupné je 120 Kč dospělý, dítě do patnácti let polovic. Určitě si
představení nenechte ujít, těšíme se na všechny diváky!
Vaši losinští ochotníci ze souboru Jirásek 2012

Děda Mráz zavítal Pod les
O dětský den, který se
konal na stadionu Pod lesem
v neděli 5. června, byl opět velký
zájem. Děti radostně obíhaly
stanoviště, na kterých je čekaly
postavy z pohádky Mrazík. A že
letos byly masky povedené!
Dětem také předvedla veselé
vystoupení šermířská skupina
Avalon.
Sbor dobrovolných hasičů měl také své
stanoviště, kde se odvážné děti vozily na laně. Na
úplný závěr dětského dne hasiči předvedli zásah při
požáru s překonáním překážek.
Všem organizátorům a zúčastněným patří velký dík!
(foto Tereza Volfová)
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Veřejné zasedání
V úterý 28. června 2016 se bude konat v salonku kulturního domu
v Losiné veřejné zasedání zastupitelstva obce. Začátek je v 19 hodin. Kdo má
zájem o dění v obci Losiná je srdečně zván!

Dovolená praktické lékařky v Losiné
−
−
−
−

V době letních měsíců dojde k dočasným změnám v ordinaci:
4. 7. – 15. 7. 2016 MUDr. Kynclová - dovolená , zastupuje MUDr.
Kulda ve Šťáhlavech od 7 – 12 hodin
18. 7. – 22. 7. 2016 MUDr. Kynclová ordinuje ve Šťáhlavech od 7 – 12
hodin, v Losiné ordinuje pouze ve čtvrtek od 13-17 hodin
1. 8. – 5. 8. 2016 MUDr. Kynclová – dovolená, zastupuje MUDr.
Kulda ve Šťáhlavech od 7 – 12 hodin
15. 8. – 19. 8. 2016 MUDr. Kynclová ordinuje ve Šťáhlavech od 7 – 12
hodin, v Losiné pouze ve čtvrtek od 13-17 hodin.

Třídíme do správných kontejnerů?
Na kontejnerech pro třídění odpadů se objevily nové samolepky, které
ukazují, co kam správně vhazovat. Proto zde připomínáme systém třídění
odpadů v obci.
SKLO se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou
k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného,
čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte
sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit!
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru
můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin a rozbité skleničky.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné
zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
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PLAST patří do žlutého kontejneru. Zabírá nejvíc místa ze všech
odpadů, proto je nejenom důležité jeho třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání
před vyhozením. Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.
PAPÍR patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě
papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.
Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně
zbavit.
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby,
ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité
dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
NÁPOJOVÝ KARTON známý jako krabice na mléko nebo víno.
Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených
oranžovou nálepkou – v Losiné se vhazují do modrých kontejnerů na
papír.
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína,
mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru
řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů
a potravin.
KOVOVÉ OBALY se nově v Losiné mohou vhazovat do žlutých
kontejnerů. Jsou to nápojové plechovky, plechovky od potravin, ostatní
kovové obaly a nádoby od kosmetiky.
Děkujeme Vám, že třídíte odpady!
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