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ÚVODNÍK
Co čeká naši obec v roce 2022
Uplynulý rok byl pro nás výjimečný především tím, že kromě
běžných hospodářských, investičních a kulturních aktivit probíhaly oslavy 670. výročí vzniku
naší obce. Naše narozeniny jsme
pojali netradičně, a to venkovní výstavou zajímavých příběhů
a fotografií z dávné i nedávné
historie. Letos bychom rádi na tuto úspěšnou akci navázali a plánujeme výstavu na téma „Lichtenštejnové
na losinském panství“, která připomene výročí 220 let
od doby, kdy Žerotínové prodali losinské panství známému rodu Lichteštejnů. Došlo také na dlouho očekávané vydání knihy „Malé příběhy z historie Velkých
Losin“, která bude již brzy k zakoupení v našem informačním centru.
Jednou z hlavních investic, které plánujeme v letošním
roce realizovat, je vybudování parkoviště u vlakového
nádraží. Tento projekt povede k navýšení kapacity parkovacích míst v centru obce a přispěje k celkové revitalizaci celého území. Dopravní situace nás všechny
dlouhodobě trápí, zejména během letní turistické sezóny. Připravujeme také rozšíření parkoviště u Areálu
zdraví v souvislosti s dalším rozvojem této lokality.
Rádi bychom také pokračovali v postupném zlepšování kvality života na sídlištích. V loňském roce jsme
opravili chodníky na sídlišti U Hřiště; na sídlišti U Papírny a 1. máje jsme zahájili kompletní obnovu odpadových stanovišť tak, aby svou kvalitou odpovídala požadavkům moderní obce. Rádi bychom v tomto směru
pokračovali i v letošním roce, a to vybudováním stanovišť pro další bytové domy a postupně dojde i na společná stanoviště. Na sídlišti 1. máje připravujeme projektovou dokumentaci pro rozšíření parkovacích míst
a opět zkusíme podat žádost o dotaci na vybudování
hřiště pro malé děti. Zde nás během loňského léta také
nemile překvapila havárie v podobě propadu vozovky
nad šachtou dešťové kanalizace, která si vyžádala nemalé mimořádné investice. Na sídlišti U Papírny máme
již v přípravě projektovou dokumentaci na opravu výjezdové komunikace, na kterou by měla navázat také
nová parkovací místa.
Po úspěšné modernizaci odborných učeben budeme
pokračovat II. etapou modernizace ZŠ Velké Losiny
v návaznosti na dotační programy IROP. Ta zahrnuje
vybudování multifunkční venkovní učebny a komplexní revitalizací nádvoří v ZŠ. Je nepochybné, že kromě výuky samotné je i investice do kvality prostředí,
jež slouží ke vzdělávání našich dětí, nedílnou součástí
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jejich přípravy na budoucí život. V loňském roce jsme
také podali žádost o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště na Národní sportovní agenturu. Výsledek
bychom měli znát v průběhu letošního roku.
V areálu TJ Sokol nás čekají také investice. Máme podány dvě žádosti o dotace, a to u NSA a Olomouckého
kraje. V průběhu tohoto roku bychom měli zahájit modernizaci tribuny, která bude důstojným místem pro
sledování všech zápasů.
Kromě pravidelné údržby budov a infrastruktury v obci
nás čekají také investice do oprav střech na bytovém
domě č. p. 501, kulturních domech Maršíkov a Žárová, na budově obecního úřadu a také na části budovy
základní školy. Připravuje se projektová dokumentace
na první fázi vybudování nového centra obce, která zahrnuje komplexně nové náměstí se zázemím pro venkovní kulturní akce, obecní úřad a knihovnu, jež bude
představovat také nové multifunkční kulturní centrum.
Starou kotelnu na sídlišti U Papírny čeká také nové využití, plánujeme zde kompletní rekonstrukci na zázemí
pro technickou četu obce. Žádost o dotaci máme podanou a čekáme, zda budeme letos „vyslyšeni“.
Na jaře dokončíme prodloužení vodovodu na ulici
Rudé armády od Sempry směrem ke hřbitovu, která
je jedním z prvních kroků položení inženýrských sítí
pro rozvojovou plochu u hřbitova. Pokročili jsme také
při projektování prodloužení vodovodu a kanalizace
do Ludvíkova, podařilo se nám vyřešit většinu majetkoprávních záležitostí a nyní čekáme na vydání stavebního povolení. Na ulici Rudé armády plánujeme na jaře
zahájit rekonstrukci chodníku v úseku od sídliště
1. máje ke křižovatce u Istrie. Další úsek od „ZDE KUPU“
ke hřbitovu připravujeme v součinnosti se společností
ČEZ, a.s., která již projektuje zabudování elektrického vedení do země, čímž dojde k přesunu veřejného
osvětlení na stranu chodníku. Další rekonstrukce chodníku nás posune již do centra obce, směrem od Kopalů
ke Gazárce, realizace by měla nastat do konce roku.
Rekonstrukci chodníků připravujeme také na hřbitově
v Maršíkově.
V neposlední řadě připravujeme dětské hřiště v místní
části Žárová a obnovu vstupního portálu do kostelíku
svatého Martina v Žárové.
Nový rok jsme zahájili s velkou vervou a pevně věříme,
že se většinu námi plánovaných projektů podaří úspěšně zrealizovat. Čeká nás spousta práce.
Jana Fialová
starostka

INFORMACE ZASTUPITELSTVA OBCE

Přehled přijatých
usnesení
z 29. zastupitelstva
obce Velké Losiny,
konaného dne
13. 12. 2021 ve Víceúčelovém zařízení
29/21 1. ZASTUPITELSTVO
OBCE SCHVALUJE:
1.1. zápis z 28. zasedání zastupitelstva
obce Velké Losiny ze dne 1. 11. 2021.
1.2. komisi pro přípravu usnesení
ve složení:
Předseda: Bohdan Dražný, členové:
Vladislav Černoch, Mgr. David Křepský
1.3. program 29. zasedání ZO ze dne
13. 12. 2021.
1.4. rozpočtové opatření č. 24/2021
v předloženém znění
1.5. rozpočet obce Velké Losiny na rok
2022 v předloženém znění:
Příjmy

50 630 tis. Kč

Financování na
straně příjmů

19 300 tis. Kč

Příjmy včetně
financování

69 930 tis. Kč

Výdaje

67 980 tis. Kč

Financování
na straně výdajů
Výdaje včetně
financování

1 950 tis. Kč
69 930 tis. Kč

1.6. obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
v předloženém znění, a výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v částce 798
Kč. Hodnota EKO bodu pro rok 2022
zůstává 8 Kč na poplatníka. Vyhláška
č. 5/2021 ruší vyhlášku č. 3/2020.
1.7. ceník pro právnické osoby nebo
fyzické osoby oprávněné k podnikání
zapojené do obecního systému odpadového hospodářství pro kalendářní
rok 2022, v předloženém znění.
1.8. dodatky Přílohy č. 2 „Cenová
ujednání a podmínky poskytování
služby“ ke Smlouvě o poskytování
služeb v oblasti životního prostředí č. 50890039 – služby č. 1 (Svoz

komunálního odpadu, separovaných, nebezpečných a objemných
odpadů), služby č. 2 (Odběr odpadů
a druhotných surovin) a služby č. 3
(Odstranění odpadů) v předloženém
znění mezi obcí Velké Losiny, Rudé
armády 321, 788 15 Velké Losiny, IČ:
00303551, DIČ: CZ00303551, zastoupenou Ing. Janou Fialovou, starostkou
obce a firmou SUEZ CZ a.s, sídlem
Španělská 10/1073, 120 00 Praha, IČ:
25638955, DIČ: CZ25638955. ZO pověřuje starostku k podpisu dodatků.
1.9. bezúplatný převod rotační sirény
umístěné na budově obecního úřadu
Velké Losiny, využívané pro účely jednotného systému varování a svolávání
JSDH Velké Losiny, z majetku Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje do majetku obce Velké Losiny. ZO
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
1.10. Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene služebnosti a dohodu o umístění stavby uložení
nového kabelového vedení NN na pozemku p.č. 1864/3 v k.ú. Velké Losiny,
v předloženém znění, mezi obcí Velké
Losiny, Rudé armády 321, Velké Losiny, zastoupenou starostkou obce
Ing. Janou Fialovou (jako budoucí
povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, DIČ: CZ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou na základě plné
moci společností ELRAM JS s.r.o., Boženy Němcové 2930/20, 787 01 Šumperk, IČ: 26813904, DIČ:CZ26813904
(jako budoucí oprávnění). ZO pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
1.11. bezúplatný převod pozemku p. č.
1003 v k. ú. Velké Losiny, zahrada o výměře 1085 m2, který je ve vlastnictví
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu má Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, do majetku obce Velké Losiny.
1.12. dodatek č. 1 na akci „Prodloužení
vodovodu na ul. Rudé armády, Velké Losiny“, uzavřený mezi objednatelem obcí
Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15
Velké Losiny, IČ: 00303551 zastoupeným Ing. Janou Fialovou, starostkou,
a zhotovitelem KZP – stavby s.r.o., Erno
Košťála 958, Studánka, 530 12 Pardubice, IČ: 04311949, zastoupeným
Mgr. Blankou Hrdličkovou, jednatelkou,
jehož předmětem je změna v čl. 3 Doba
plnění do 29. 4. 2022. ZO pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 1.

1.13. dodatek č. 1 na akci „PD – Chodník
a VO na ul. Rudé armády ve Velkých Losinách“, kterou zpracovává firma Cekr
CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČ: 27821251, jehož předmětem je
prodloužení termínu předání PD do čtyř
měsíců od obdržení podkladů ze strany
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ZO pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 1.
1.14. smlouvu o poskytování hostingových služeb, v předloženém znění
,mezi obcí Velké Losiny, zastoupenou
Ing. Janou Fialovou, starostkou obce,
IČ: 00303551, se sídlem Rudé armády
321, 788 15 Velké Losiny (jako „uživatel“) a ASI informační technologie s.r.o.,
se sídlem 1. máje 747/3, 789 85 Mohelnice, IČ: 25864394, DIČ: CZ25864394,
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kindlem,
ředitelem (jako „poskytovatel“). ZO
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
1.15. smlouvu o komplexní podpoře
provozu a užití informačního systému,
v předloženém znění, mezi Obcí Velké
Losiny, zastoupenou Ing. Janou Fialovou, starostkou obce, IČ: 00303551, se
sídlem Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny (jako „objednatel“) a GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova
4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, zastoupenou Ing. Jaromírem Řezáčem,
jednatelem a generálním ředitelem
(jako „poskytovatel“). ZO pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
1.16. Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2021 o nočním klidu s platností
od 1. 1. 2022. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu.
1.17. pasport místních komunikací
obce Velké Losiny vč. místních částí
Bukovice, Ludvíkov, Maršíkov a Žárová, v předloženém znění.
1.18. podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Národní program podpory
cestovního ruchu v regionech, Rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu na akci „Navigační
a informační systém v obci Velké Losiny“. ZO souhlasí s realizací.

29/21 2. ZASTUPITELSTVO
OBCE ZPLNOMOCŇUJE:
2.1. starostku a účetní obce k provedení rozpisu částek v příslušných paragrafech příjmů a výdajů rozpočtu
obce na rok 2022 do jednotlivých položek rozpočtové skladby.
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2.2. Radu obce Velké Losiny a starostku obce k provedení rozpočtových
opatření v závěru roku 2021 tak, aby
rozpočtová opatření odpovídala plnění
příjmů a výdajů v rozpočtu za rok 2021.

29/21 3. ZASTUPITELSTVO
OBCE UKLÁDÁ:
3.1. starostce Ing. Janě Fialové požádat
obecní úřad Velké Losiny, jako věcně
a místně příslušný správní orgán, ve věci
vydání rozhodnutí o zařazení MK obce
Velké Losiny do jednotlivých tříd.

29/21 4. ZASTUPITELSTVO
OBCE BYLO SEZNÁMENO:
4.1. se Zprávou o činnosti Rady obce
Velké Losiny za období od minulého
zasedání ZO, tj. dne 1. 11.2021.
4.2. s provozováním ČOV a kanalizace
Žárová od 1.1.2022 obcí Velké Losiny.

Přehled přijatých
usnesení z 30. zastupitelstva obce Velké
Losiny, konaného
dne 24. 1. 2022 ve Víceúčelovém zařízení
30/22 1. ZASTUPITELSTVO
OBCE SCHVALUJE:
1.1. zápis z 29. zasedání zastupitelstva
obce Velké Losiny ze dne 13. 12. 2021.
1.2. komisi pro přípravu usnesení
ve složení: předseda Mgr. Jana Kocmanová; členové Ing. Petr Rosák,
Mgr. Ivana Blažková.
1.3. program 30. zasedání ZO dne 24.
1. 2022.
1.4. rozpočtové opatření č. 1/2022
v předloženém znění.
1.5. smlouvu o bezúplatném převodu
pozemku č. 1006992163 - pozemek
p.č. 1003 v k.ú. Velké Losiny, zahrada,
o výměře 1085 m2, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, do majetku obce Velké Losiny,
v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
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1.6. podání žádostí o dotace na Olomoucký kraj z Programu podpory
kultury v Olomouckém kraji v r. 2022
na akci Velkolosinské svatojánské
slavnosti (v 1. kole) a na Velkolosinské
promenádní žádosti (ve 2. kole).
1.7. podání žádostí o dotaci na Olomoucký kraj z Programu na podporu
cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022, dotační titul č. 3 – Podpora turistických informačních center,
na pořízení propagační brožury.
1.8. podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje, Dotační program pro podporu JSDH 2022, dotační titul Dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění
akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022. Předpokládané náklady činí 267 000 Kč včetně 21 % DPH.
Možná výše získání dotace je 50 %.
1.9. podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022
z dotačního programu 07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022, dotačního titulu
07_01_01_Obnova kulturních památek na akci „Obnova zádveří kostela
sv. Martina v Žárové“, v předloženém
znění. Současně ZO souhlasí s realizací.
1.10. podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Olomouckého kraje
na rok 2022 z dotačního programu
06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení
kofinancovaných z Národní sportovní
agentury v roce 2022 na akci „Velké
Losiny – Rekonstrukce zázemí sportoviště Tribuna – technické zhodnocení“. Současně ZO deklaruje ponechání majetku pořízeného z dotace
po dobu 10 let, souhlasí se záměrem
a zavazuje se vynaložit min. 10% z celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů.
1.11. podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Olomouckého kraje na rok
2022 z dotačního programu 06_07_
Program na podporu rekonstrukcí
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022 na akci
„Rekonstrukce zázemí sportoviště
Tribuna – instalace sedaček“. Předpokládané náklady na realizaci dodávky a montáže činí 688 944 Kč včetně
21% DPH. ZO souhlasí s realizací akce.

1.12. podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Olomouckého kraje
„05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 na projekt:
„Technické vybavení knihovny obce
Velké Losiny“. ZO souhlasí s realizací. Součástí podání žádosti o dotaci je
deklarace závazku ponechání majetku
pořízeného z dotace po dobu minimálně 5 let v majetku obce.
1.13. uzavření smlouvy o dílo na
základě výsledku výběrového řízení
s názvem „Těžba a přibližování dřeva
v lesích obce Velké Losiny“ mezi obcí
Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15
Velké Losiny, IČO: 00303551, zastoupenou starostkou obce Ing. Janou Fialovou a p. Petrem Voglem, Jesenická
27, Staré Město p. Sněžníkem 788 32,
IČO: 87610591 v předloženém znění,
a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
1.14. výběr uchazeče s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, p. Musila
Jiřího, Rudé armády 682, Velké Losiny 788 15, IČO: 05894395 pro odkup
dříví v majetku obce Velké Losiny pro
rok 2022. ZO schvaluje uzavření Kupní
smlouvy mezi obcí Velké Losiny, Rudé
armády 321, 788 15 Velké Losiny, zastoupenou starostkou obce Ing. Janou Fialovou (prodávající) a p. Musilem Jiřím (kupujícím), v předloženém
znění, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy.
1.15. uzavření pracovně právního
vztahu – Dohody o provedení práce –
mezi obcí Velké Losiny a zastupitelkou
obce Mgr. Janou Kocmanovou s účinností od 25. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
1.16. zrušit výběrové řízení na stavební práce na akci „Přestavba bývalé
kotelny U Papírny a zázemí údržby
na sídlišti u papírny ve Velkých Losinách“ z důvodu neposkytnutí dotace.

30/22 2. ZASTUPITELSTVO
OBCE BYLO SEZNÁMENO:
2.1. se Zprávou o činnosti Rady obce
Velké Losiny za období od minulého
zasedání ZO, tj. ze dne 13. 12. 2021
(81. - 82. RO).
Ing. Jana Fialová
MUDr. Kateřina Bláhová

INFORMACE RADY OBCE

Stanovisko rady obce k prezentaci ZUŠ Pamfilia
Vážení spoluobčané,
možná se Vám do rukou dostal nový leták paní ředitelky ZUŠ Pamfilia, nebo jste se dočetli nové zprávy v některých
z regionálních médií. ZUŠ Pamfilia zakoupila novou budovu pro výuku svých žáků v sousední obci Rapotín a vyzývá
všechny k pomoci při opravě budovy. Svou školu staví do „zoufalé situace“, kdy zveřejňuje informaci, že „obec (Velké
Losiny) chce stávající budovu (Dům služeb) zbourat a postavit zde nový obecní úřad“.
Nyní je třeba uvést některá sdělení paní ředitelky na pravou míru. Především fakt, že stávající sídlo, Dům služeb, bylo
postaveno v roce 1987 a z dlouhodobého hlediska neodpovídá požadavkům na moderní a funkční centrum lázeňské
obce. V centru obce by měly být všem občanům, jakož i návštěvníkům, dostupné základní služby jako obecní úřad,
informační centrum, knihovna či kulturní centrum a zdravotní středisko. Zároveň by zde měly být dostupné také doplňkové služby jako kadeřník, kosmetika, pedikúra, obchůdky, kavárny či restaurace. Záměr demolice stávající budovy
Domu služeb a postupné komplexní vybudování nového centra obce je již dlouhodobě znám všem občanům a je
po celou dobu také znám paní ředitelce. Je pro nás naprosto nepřijatelné, že ve svém letáku uvádí zavádějící informace
typu „obec chce stávající budovu (tzn. naši školu) zbourat a vybudovat nový obecní úřad“.
Již od založení ZUŠ Pamfilia ve Velkých Losinách bylo její vedení seznámeno, že sídlo v centru obce je možné jen na přechodnou dobu, a paní ředitelce byly opakovaně nabídnuty prostory celého 1. patra v křídle budovy ZŠ nad tělocvičnami,
které jsou již nyní plnohodnotně využitelné pro výuku žáků ZUŠ bez nutnosti dalších nákladů na rekonstrukci.
Dále je třeba uvést, že v roce 2017, kdy zde škola vznikla, obec Velké Losiny a Základní škola Velké Losiny tento projekt
zaštítily a umožnily tím vznik nové soukromé ZUŠ a její další rozvoj. Po celou dobu využívání učeben v Domě služeb,
měla ZUŠ Pamfilia pronájem prostor poskytnut bezplatně. Obec Velké Losiny navíc tuto školu podporovala v rámci
dotačního programu obce. Paní ředitelka, která situaci nyní prezentuje jako „zoufalou“, ve skutečnosti o celé věci dlouhodobě ví. Je nám líto, že v sobě nemá ani tolik slušnosti, aby obci Velké Losiny, jako svému dlouholetému partnerovi
poděkovala za podporu, a naopak staví naši obec do pozice partnera naprosto bezohledného.
Rada obce Velké Losiny

Obec je aktivní v získávání dotací
PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2021
Poř. č.

Název projektu

Poskytovatel

Poskytnutá dotace

1.

Obnova nátěru střešní krytiny
na kostele sv. Martina v Žárové

Ministerstvo kultury ČR

2.

Odborné restaurování sousoší Kalvárie

Olomoucký kraj

70 000 Kč

3.

Velkolosinské promenádní koncerty

Olomoucký kraj

100 000 Kč

4.

Velkolosinské svatojánské slavnosti

Olomoucký kraj

60 000 Kč

5.

Hospodaření v lesích

Ministerstvo zemědělství ČR

177 120 Kč

6.

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Ministerstvo zemědělství ČR

311 242, Kč

7.

Pořízení a opravy vybavení JSDH

Olomoucký kraj

8.

Akceschopnost JSDH, I. část

Ministerstvo vnitra ČR

150 000 Kč

9.

Akceschopnost JSDH, II. část

Ministerstvo vnitra ČR

58 350 Kč

10.

Vybavení kanceláře knihovny

Olomoucký kraj

32 000 Kč

11.

Vybudování odborné učebny fyziky
a chemie - ZŠ Velké Losiny

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2 223 000 Kč

12.

Velké Losiny most č. 40C-M1 přes Losinku

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1 000 000 Kč

13.

Modernizace spolkového zařízení

Státní zemědělský intervenční fond

66 844 Kč

14.

Zkvalitnění služeb IC Velké Losiny 2021

Olomoucký kraj

20 000 Kč

15.

Veřejně prospěšné práce
-zprostředkování zaměstnání

Úřad práce

198 879 Kč

16.

Veřejně prospěšné práce
-zprostředkování zaměstnání

Akademie J. A.Komenského, Šumperk

119 331 Kč

151 000 Kč

55 800 Kč

4 793 566 Kč
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Připravované
projekty
Rádi bychom Vám představili projekty, které by měly být realizovány
v roce 2022.
První projekt, a to venkovní učebny
a revitalizace prostranství, vznikne v areálu ZŠ Velké Losiny. Objekt
specializované venkovní učebny je lichoběžníkového půdorysu zastřešen
pultovou střechou. Přístup je řešen
rampou pro bezbariérové užívání. Nosná konstrukce je dřevěná. Objekt tvoří
jedna uzamykatelná místnost určená
ke skladování předmětů a exteriérová
učebna. Projekt vybudování venkovní
učebny si klade za cíl zkvalitnění výuky
a nové možnosti pro vyučující, tak pro
žáky. Součástí projektu je komplexní
revitalizace nádvoří včetně výsadby
zeleně a umístění mobiliáře.

Druhý projekt, chodník na ulici Komenského v úseku od pana Kopala
k vile Gazárka, je ve velmi špatném
technickém stavu a je nutné provést
jeho rekonstrukci. Rekonstrukce formou udržovacích prací bude provedena tak, aby vyhovovala požadavkům na bezpečnost a bezbariérovost.
Chodník na svém začátku navazuje
na již vybudovaný chodník ze směru
od náměstí a dotvoří celistvou pěší
trasu. Současně bude provedena výsadba, která vytvoří přirozenou bezpečnostní bariéru mezi chodníkem
a místní komunikací, výstavba veřejného osvětlení a umístění laviček
a odpadkových košů.

HLEDÁME
Obec Velké Losiny
hledá na letní sezónu

brigádníky
na údržbu záhonů.
V případě zájmu prosím
kontaktujte pracovnici obecního
úřadu Moniku Semerádovu

tel.: 724 184 301,
e-mail: semeradova@losiny.cz.
Zkušenosti s péčí o kvetoucí
zahrádku jsou výhodou.

Realizace projektu bude financována
z vlastních zdrojů.
Jaroslav Nesvadba,
referent výstavby a ÚP

Realizace projektu je podmíněná získáním dotace.
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venkovní učebna

venkovní učebna

chodník Komenského

chodník Komenského
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Změny
u poplatku
ze psů
Od 1. 1. 2022 dochází k navýšení sazby
poplatku ze psů ze 100 Kč na 200 Kč
u držitelů jednoho psa v rodinném
domě ve Velkých Losinách, Bukovicích, Maršíkově, Žárové a Ludvíkově.
Ostatní sazby zůstávají nezměněné.
Sazby poplatku za kalendářní
rok činí:
VE VELKÝCH LOSINÁCH, MÍSTNÍCH
ČÁSTECH LUDVÍKOV, ŽÁROVÁ,
BUKOVICE A MARŠÍKOV:

• V rodinných domcích:

200 Kč za jednoho psa
150 Kč za druhého a každého
dalšího psa

• Na sídlišti U Hřiště a v domech
o třech a více bytech:
600 Kč za jednoho psa
900 Kč za druhého a každého
dalšího psa

• Na sídlišti U Papírny a na sídlišti
1. máje – panelové domy:
1 200 Kč za jednoho psa
1 800 Kč za druhého a každého
dalšího psa

• V ostatních případech

200 Kč za jednoho psa
150 Kč za druhého a každého
dalšího psa

• Za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let, činí poplatek za
kalendářní rok:
Na sídlišti U Hřiště a v domech
o třech a více bytech, na sídlišti
U Papírny a na sídlišti 1. máje:
200 Kč za jednoho psa
300 Kč za druhého a každého
dalšího psa

V místních částech obce zůstávají
sazby pro tyto držitele psů stejné jako
u ostatních držitelů psů.
Dále se posunuje splatnost poplatku
do 30. 6. 2022. Občané mají možnost
přihlásit se k platbě poplatku prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do
30. 4. 2022. Formuláře pro přihlášení
jsou k dispozici na OÚ nebo na www
stránkách obce.
Ing. Jana Mazánková
pokladna

Cena vodného a stočného v roce 2022
Ceny za stočné jdou dlouhodobě nahoru. Průměrná cena pro stočné v České
Republice pro rok 2022 pro domácnosti a průmysl přesáhla částku 45 Kč/m3
včetně DPH. Cenu ovlivňují zejména rostoucí provozní náklady při provozování
kanalizace a čistírny odpadních vod, potřeby tvorby zákonných prostředků na
obnovu vodovodů a kanalizací (nájemné), inflace, ale nezanedbatelný podíl má
i pandemie koronaviru, zejména v poklesu odběru fakturovaných objemů pitné
a odpadní vody v destinacích s významným podílem cestovního ruchu.
Domácnosti připojené na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu mají ve
svých rodinných domech zajištěny kvalitní dodávky pitné vody a následné odkanalizování a čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod. V obci Velké
Losiny od roku 2015 zajišťuje provozování splaškové kanalizace a ČOV společnost SmVaK Ostrava a.s., která uspěla v koncesním řízení.
Cena pro stočné pro rok 2022 byla stanovena ve výši 32,01 Kč/m3 včetně DPH, což představuje 6% nárůst oproti roku 2021, ale zároveň bylo zvýšeno nájemné z 270 tis. Kč na 340 tis. Kč, které nám hradí provozovatel pro
tvorbu prostředků na obnovu kanalizací a ČOV (nárůst 25 %). Kalkulace ceny
stočného má mnoho nákladových položek, které cenu ovlivňují. Významným faktorem se stala v posledních letech právě situace s dopadem koronavirové krize. Důvodem je pokles množství fakturované odpadní vody
o 13 % a zároveň narůst vyčištěné odpadní vody o 8 %, což má významný dopad
na zvýšené ceny elektrické energie a chemikálií.
Díky dobře vysoutěžené koncesní smlouvě na provozovatele z roku 2015 se
tak i přes útlum cestovního ruchu, který tvoří významný podíl, cena stočného
pohybuje ve Velkých Losinách hluboko pod celorepublikovým průměrem, ale
také pod cenou pro stočné okolních měst a obcí například ve městě Šumperku
je cena pro stočné pro rok 2022 50,29 Kč/m3 včetně DPH.
Ing. Jana Fialová
Společnost ŠPVS, a.s. oznamuje, že cena vodného v roce 2022 pro odběratele
ve Velkých Losinách je 43,19 Kč + 10 % DPH, tj. 47,51 Kč/m³.
Společnost SmVaK Ostrava a. s. oznamuje, že cena stočného v roce 2022
ve Velkých Losinách, Bukovicích u Velkých Losin a Maršíkově je 29,10 Kč + 10 %
DPH, tj. 32,01 Kč/m³.
Obec Velké Losiny oznamuje, že cena stočného v roce 2022 v Žárové u Velkých Losin je 29,10 Kč + 10 % DPH, tj. 32,01 Kč/m³.
Od 1. 1. 2022 je novým provozovatelem čistírny odpadních vod a kanalizační
splaškové sítě v Žárové obec Velké Losiny. Smlouvy o odvádění odpadních vod
s odběrateli se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

POPLATEK
ZA ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Základní poplatek za odpady pro
celý letošní rok činí 798 Kč na poplatníka. Průměrný poplatek je
661 Kč. Slevu z poplatku zaručí MESOH domácnostem, které třídí a zároveň jsou zapojeni do motivačního
evidenčního systému. Nejnižší možný poplatek 239 Kč zaplatí domácnosti,
které kromě třídění také předcházejí vzniku odpadu a plnou popelnici dají
vyvézt méně často. MESOH zohledňuje obsloužený objem směsného odpadu
a také celkový objem všech evidovaných odpadů.
Splatnost poplatku je pouze jednou ročně a je stanovena na 30. 6. 2022.
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Odpadové
hospodářství
HOSPODAŘENÍ OBCE
Sběr, svoz a likvidace odpadů nás v roce
2021 stála více než 2,27 milionů korun.
Oproti roku 2019 je to nárůst o téměř
půl milionu korun, a zdražování je nejvíce patrné na cenách za likvidaci nebo
využití odpadů. Pro letošní rok předpokládáme, že svozové společnosti zaplatíme 2,8 milionů korun. Množství
směsného komunálního odpadu nám
sice klesá, ale protože cena za tunu roste, v hospodaření obce se dobré výsledky neprojeví tak, jak bychom si přáli. Je
to škoda, protože i přes velmi zodpovědný přístup občanů musí obec kromě
zvýšení poplatku doplácet na odpadové
hospodářství nemalou částku ze svého
rozpočtu.

počet poplatníků (osob s trvalým
pobytem i vlastníků nemovitostí) 2764

celkem
obec v t

Papír

44,530

92 458 Kč

Plasty

51,680

343 382 Kč

Sklo

45,240

80 834 Kč

Tetrapaky (kompozitní obaly)

0,760

733 Kč

Kovy (včetně sběru šrotu na jaře)

17,32

17 541 Kč

Biologicky rozložitelný odpad

322,318

344 427 Kč

Směsný komunální odpad

372,500

1 141 913 Kč

Objemný komunální odpad

97,710

149 038 Kč

Jiný bio. nerozložitelný odpad

2,880

6 433 Kč

Nebezpečný odpad

11,304

28 780 Kč

Pneumatiky

1,710

Stavební

50,900

Jedlé oleje a tuky

0,637

0 Kč

Gastroodpad

2,983

14 310 Kč

Celkem

1 049,1

pady. Zjistíte to podle Obecně závazné
vyhlášky platné v obci, kde bydlíte.

Celé znění Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2021 je dostupné na webových
stránkách obce. Podle nových zákonných povinností se v ní objevilo několik
zásadních novinek. Poplatková povinnost vznikla od 1.1.2022 i právnických
osobám, které vlastní nemovitou věc
zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba
a která je umístěna na území obce.

CO NÁS LETOS ČEKÁ
V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ?

Vlastníky nemovitostí a bytů může zaujmout nová možnost osvobození z poplatkové povinnosti, pokud mají uzavřenou smlouvu na svoz komunálního
odpadu se svozovou společností.
Odpadový zákon umožnil obcím vybrat
si způsob stanovení poplatku za odpady. Některé odvážné obce se pustily
do místního poplatku za odkládání
komunální odpadu z nemovité věci.
Zbystřete, pokud máte trvalý pobyt
ve Velkých Losinách nebo místních
částech a bydliště máte v obci s výše
uvedeným způsobem poplatku za od-

částka

7 276 Kč
43 626 Kč

2 270 751 Kč

V nákladech jsou zahrnuty veškeré služby spojené s odpadem s výjimkou systému MESOH a nákupu nových kontejnerů a odpadových nádob. Částka výše
uvedená proto zaštiťuje svoz a sběr veškerých komunálních odpadů, přistavování kontejnerů na objemný odpad, nebezpečné odpady, odpady z veřejných
košů a likvidaci černých skládek.

NOVINKY
Z ODPADOVÉ VYHLÁŠKY

OSVOBOZENÍ A ÚLEVY
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PŘEHLED NÁKLADŮ V ROCE 2021

• Těšíme

se na kulturní akce, kdy
konečně využijeme vratné kelímky.

oplynové stanice v Rapotíně. Celkem
jsme za 31 týdnů vytřídili 2,98t gastroodpadu. Podle sdělení pana Drotára z BPS Rapotín je kvalita vytříděného
materiálu nad očekávání dobrá. Děkujeme, že třídíte!
Nová stanoviště s nádobami na svoz
gastroodpadu od začátku března:

• U Terasy
• Rozšíříme sběrnou síť kovů o nové • E-domek, sídliště U Hřiště
kontejnery, abychom více usnadnili
• DCHB, Rudé armády 322
třídění. Sběr šrotu proběhne na jaře.
• Bukovická 486, u bytovek
• Rozšíříme službu sběru gastrood- • Lázeńský dům
padu z domácností.
• Na jaře opět připravíme možnost Co můžete vhazovat do hnědých náodevzdání pneumatik do zpětného
odběru.

dob s označením GASTROODPAD?

ROZŠIŘUJEME SBĚR
GASTROODPADU

Veškeré zbytky nedojedených jídel
z domácností, prošlé potraviny, maso,
ryby, pečivo, drůbeží a rybí kosti. Prošlé i neotevřené potraviny lze vhazovat
do sběrných nádob v původních obalech. Zbytky jídla a další kuchyňský odpad lze vkládat např. zavázané v pytlíku, anebo v běžných pytlích na odpad.

Od 1. června loňského roku jsme vyzkoušeli sběr gastroodpadu z domácností na sídlišti U Papírny a sídlišti
1. máje. Prvních 6 nádob s vývozem
jednou týdně bylo vyváženo do bi-

Děkujeme občanům, kteří třídí.
A především děkujeme občanům,
kteří předcházejí vzniku svého
odpadu!

• Vyzkoušíme sběr dřeva (např. dře-

věný nábytek), které nám přidává
váhu v objemném odpadu.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

MÉNĚ SMĚSNÉHO ODPADU A VYŠŠÍ NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
S radostí Vám můžeme sdělit, že v minulém roce jsme
na skládku odpadů v Rapotíně uložili 372,5 tun směsného komunálního odpadu. To je o 124 tun méně než
v roce 2020. Meziročně to i s dalšími netříděnými komunálními odpady představuje pokles o 46kg na výsledných
184,23kg na občana za rok. To je nad očekávání skvělý
výsledek. Naše obec proto s rezervou splnila zákonem
daný limit váhy na občana, který v roce 2021 činil 200kg
na občana a který je letos stanoven na 190kg na občana.
Znamená to, že pokud budeme letos aspoň tak dobří jako
minulý rok, budeme platit snížený skládkovací poplatek.
Skladba komunálního odpadu v roce 2021

0% 0%
10 %

Papír

5% 5%
5%

Plasty a tetrapaky
(nápojové kartony)

2%

Sklo
Kovy (včetně sběru
šrotu na jaře)
Biologicky
rozložitelný odpad

39 %

Směsný komunální
odpad

34 %

Objemný komunální
odpad
Gastroodpad, jedlé
tuky a oleje
Ostatní

Demografický vývoj obce
Velké Losiny v roce 2021
Počet obyvatel

celkem

Velké Losiny
a část Ludvíkov

část
Bukovice

část Maršíkov

část Žárová

K 1.1.2021

2547

2177

81

167

122

Vývoj počtu obyvatel v průběhu roku 2021
Počet narozených

19

14

2

2

1

Počet zemřelých

31

28

1

2

0

Počet přistěhovaných

40

27

4

1

8

Počet odstěhovaných

58

44

7

5

2

Celkem se v rámci obce a jednotlivých místních částí přestěhovalo 35 občanů.
Po zaevidování těchto změn je počet obyvatel v jednotlivých částech obce následující:
K 1.1.2022

2518

V obci žije 1073 žen a 1082 mužů.
Dospělých je 2155, dětí do 15 let je
363. V roce 2021 se narodilo 5 chlapců
a 14 děvčat. Zemřelo 15 mužů a 16 žen.
Průměrný věk občana naší obce je
46 let. Z místních částí vykazuje nejnižší věkový průměr Ludvíkov (37),

2117

81

další je Maršíkov (42 let) a Žárová s Bukovicemi (45). Nejvyšší věkový průměr
má část Velké Losiny (47). V obci nyní
žije 110 občanů ve věku 80–89 let, 18
občanů je ve věkové kategorii nad 90
let. Nejstaršími občany naší obce jsou
nyní samé ženy, nejstarší je narozená

160

127

v roce 1920, další 1923 a 1925. Nejstarší muž se narodil v roce 1926.
Dle údajů Ministerstva vnitra je ve Velkých Losinách k 1. 1. 2022 přihlášeno
k trvalému pobytu 34 cizinců.
Veronika Millerová
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Blahopřejeme
Životní jubileum oslavili
v měsíci lednu tito naši spoluobčané:
PROCHÁZKA Radek

KŘUPKOVÁ Anežka

ZIFČÁKOVÁ Růžena

FRÝBORTOVÁ Marcela

JÍLEK Karel

HILBERTOVÁ Blažena

KLABANOVÁ Olga

TROJÁKOVÁ Josefa

TRUNKÁT Vladimír

Životní jubileum oslavili v měsíci únoru
tito naši spoluobčané:
PELIKÁNOVÁ Iveta

NOVOTNÁ Milena

HUJBER Günter

SEDLÁŘOVÁ Marie

PAVELKA Karel

KLIMEŠ Zdeněk

MAREŠ Ivo

HAVLÍČEK Milan

POSPÍŠILOVÁ Jana

HUFOVÁ Marie

Všem výše jmenovaným přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do dalších let.
Za komisi pro občanské záležitosti
Mgr. Jana Kocmanová

Návštěva
v mateřských
školkách
Poslední předvánoční pracovní
dny byly náročné, ale přesto jsme
si udělaly čas na návštěvu našich
mateřských školek Veverka a Sluníčko.
Hlavním důvodem bylo předání
sladké nadílky a finančního daru,
získaného ve dražbě díla řezbáře
Karla Šlofa, vytvořeného na festivalu Čokoládové Losiny.

Děti z MŠ Sluníčko

Sladkou nadílku čokoládových
pralinek dětem i všem pracovníkům školek poslala paní Jana
Kašparová z cukrárny Velkolosinské pralinky, která jim udělala
opravdu velkou radost.
Odměnou pro nás byla upřímná
radost a spokojené veselí dětí při
společném zazpívání vánočních
koled. Všichni jsme si návštěvu
krásně užili.
Ing. Jana Fialová
Děti z MŠ Veverka
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Cestování s Komisí
pro občanské
záležitosti Rady
obce Velké Losiny

budou upřesněny ve Velkolosinských
pramenech včas.

Covidu jsme se nezbavili, jak jsme
všichni doufali, přesto myslíme, že se
už život brzy vrátí k normálu. Abychom
vnesli do všedních dnů našich spoluobčanů trochu radosti, aby neklesali v tomto krizovém období na mysli,
připravili jsme pro ně několik zájezdů.

1. FLORA JARO
KROMĚŘÍŽ 2022

5. TERMÁLNÍ LÁZNĚ
MAĎARSKO – PODLE ZÁJMU

Termín: 8.–9. 7. 2022
Cena pro seniory obce: 3.500Kč
Cena pro ostatní občany: 3.950Kč
Přihlášky: na tel.: 583 248 476
Bližší informace: budou uveřejněny
v dalším čísle Velkolosinských
pramenů.

Zahradnická prodejní výstava
Termín: 3. 5. 2022
Vstupné: pro seniory je 80 Kč,
ostatní 100 Kč
Přihlášky: Informační centrum
Velké Losiny od 4. 4. 2022
Příspěvek na dopravu: 50 Kč

Termín: říjen 2022
Možnost výběru:
a) Kehidakustany s výletem
b) Sarvár

Věříme, že se nám naše naplánované
akce podaří realizovat, že covid-19 už
nám nebude otravovat život. Přejeme
příjemné zážitky ze zájezdů a věříme,
že si z naší nabídky vyberete.

4. CHORVATSKO – PODGORA – PENZION MARIO

2. JEDNODENNÍ
ZÁJEZD – ČERVEN 2022
Muzeum řemesel Letohrad, kostel
Nanebevzetí Panny Marie Neratov
Přesný termín a další informace

3. SALZBURG,
ORLÍ HNÍZDO

s polopenzí. Cena nezahrnuje
pojištění léčebných výloh (420 Kč).
Přihlášky: na tel.: 583 248 476

Termín: 28. 8.–4. 9.2022
Cena pro seniory obce: 8.000 Kč
Cena pro ostatní občany: 8.999 Kč
Cena zahrnuje dopravu, ubytování

Mgr. Jana Kocmanová

INFORMAČNÍ CENTRUM

Návštěvnost Informačního centra
Velké Losiny v období 2019–2021

Návštěvnost informačního centra
40 000
35 000

Naše obec je bezesporu jedna z nejnavštěvovanějších lokalit v šumperském regionu i v Olomouckém kraji. Každoročně nás navštíví
spousta turistů. Informační centrum si provádí monitoring návštěvnosti. Je zcela evidentní, že covidová vlna ovlivnila veškerá odvětví,
samozřejmě cestovní ruch nevyjímaje. Během 2 let došlo k významným provozním omezením, dokonce byly služby úplně uzavřené.
Za rok 2020 ten pokles ještě nebyl tolik znatelný, avšak v loňském
roce se vše projevilo naplno.

20 000

Věříme, že tento trend postupně vymizí a čekají nás dobré časy jako
v roce 2019.

0

Jana Rotterová – IC Velké Losiny

33937

30 000
23067

25 000

18790

15 000
10 000
5 000
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2021
návštěvnost
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KNIHOVNA

Činnost knihovny
za rok 2021

~
MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„Mnoho sněhů v lednu, mnoho
hřibů v srpnu.“
„Únorová voda – pro pole škoda.“

~

V roce 2021 využilo našich služeb
2846 návštěvníků. Zaregistrovalo se
266 čtenářů a z toho je 35 dětí a mládeže. Čtenáři si vypůjčili 14 341 knih,
z toho je 3291 výpůjček časopisů.
Nakoupili jsme 291 svazků nových
knih a obdrželi 29 darů. Z výměnného
fondu z Městské knihovny v Šumperku nám bylo zapůjčeno na 1 rok 266
svazků knih. Po uplynutí roční doby
budou knihy vráceny zpět do městské knihovny. Službou MVS jsme pro
čtenáře zapůjčili knihy z Městské
knihovny v Šumperku. Vyřídili jsme 26
požadavků. Odepsali jsme 359 svazků
opotřebovaných a zastaralých knih.
Během roku jsme uspořádali 14 kulturních akcí (výstavy, besedy pro MŠ
a ZŠ, soutěže, kvízy). Spousta akcí, které jsme měli naplánované, se z důvodu
covidových opatření neuskutečnila.
Např. tradiční Tvoření, besedy v březnu k Měsíci knihy. Na jaře jsme měli
výdejní okénko, knihy jsme čtenářům

vybírali dle vlastního uvážení. Proběhly čtyři výstavy, a to „Zaváto pískem“
od Mudr. H. Janíčkové, „Obrázky malované ústy“ od J. Hříbka, „Putování
po historických stavbách v Jeseníkách“ od P. Možného a výstava z MŠ
Veverka „Barvy, barvy, barvičky“. V září
a říjnu jsme připravili soutěž „Středověké hádanky“ a „Jak dobře znáte
halloweenské symboly a tradice“. Navštívily nás děti z MŠ Sluníčko, popovídali jsme si o knihovně a četli z knihy
„Bajky z farmy zvířat“. V listopadu jsme
pozvali na besedy děti z 1.–5. třídy.
Seznámili jsme je s knihovnou a četli
z knih „Babička drsňačka“ a „Draka je
lepší pozdravit aneb o etiketě“. Prvňáčci dostali registraci do knihovny
na 1 rok zdarma, již se přihlásily 4 děti.
Na „Strom splněných přání“ si mohl
každý, kdo chtěl, zavěsit své přáníčko. Tradiční akce „Česko zpívá koledy“
proběhla zpíváním koled v obecním
rozhlase. Od června do září jsme se organizačně podíleli na Promenádních
koncertech na náměstíčku. Zúčastnili
jsme se semináře v Městské knihovně
v Šumperku, kde přednášeli T. Pavelka – „Venkovská knihovna“, PhDr. S.
Morávek – „Stresy a relaxace v našem
životě“ a PhDr. M. Brožová – A pak
se rozsvítilo veliké světlo a zahnalo
mlhu distančních depresí za pomoci
O. Pavla a Procházky Šumperkem s paní
K. Lipenskou, pracovnicí Vlastivědného muzea.

Obec Velké Losiny obdržela od Olomouckého kraje dotaci z Programu
na podporu kultury v roce 2021
na vybavení kanceláře pro pracovnice knihovny.
Za poskytnutou dotaci ve výši 32 000
Kč od Olomouckého kraje jsme pořídili nový nábytek do naší kanceláře (pracovní stoly, kancelářské židle,
nástěnnou polici, odkládací stolek se
2 židlemi, policový díl s dvířky, knihovnu). Nábytek nám smontoval pracovník obecní čety pan Dolejší, kterému
tímto děkujeme.
Při organizování Promenádních koncertů nám pomáhali pracovníci obecní čety, a to rozmístěním židlí a stolů,
také s jejich úklidem, nainstalováním
bannerů s logem Olomouckého kraje
a znakem obce, dodáním občerstvení.
Všem, kteří se podíleli, moc děkujeme.
„Malá tečka ukončí i ten největší
román“.
- L. KumorH. Nyklíčková
V roce 2022 přejeme našim čtenářům
i návštěvníkům knihovny pevné zdraví, hodně štěstí, životního optimismu
a stálou náklonnost a spokojenost
s našimi službami.

Pasování prvňáčků na čtenáře
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ZUŠ PAMFILIA

Příznivci
ZUŠ Pamfilia se
dočkali po 2 letech
Vánočních koncertů
Přes složitou situaci spojenou s onemocněním Covid-19 se v prosinci 2021
uspořádaly hned dva vánoční koncerty, a to po 2leté koncertní pauze. Naštěstí nám tentokrát covidová situace
plány nenarušila a žáci a učitelé stáli
po dlouhé době opět na prknech, která znamenají svět a zahráli/zazpívali
na velkém koncertě. Počet našich řad
se opět velmi rozšířil, a tak oba večery
čítaly přes 30 čísel i navzdory mnohým
zrušeným vystoupením žáků, kteří se
ocitli často i v karanténě. Potěšil nás
plně obsazený sál, který byl rozdělen
na 2 sektory, abychom dodrželi vládní opatření. Dojaly nás krásné výkony
všech dětí, jelikož vystoupit po takové pauze v takové kvalitě není jen
tak. Oba večery uváděl p. uč. Daniel
Čtvrtlík s pomocí p. uč. Sabiny Břeské
(která je novou posilou našeho týmu
a dojíždí k nám vyučovat až z Tišnova
u Brna) a p. uč. Elišky Minářové (roz.
Hrochové). Za klavírem nově obstarávala korepetice zejména nová p. uč.
Sabina. Na druhém koncertě jsme se
sešli dokonce v plném počtu našeho
ped. týmu, což se stává opravdu jen
několikrát do roka. Závěr patřil tradičnímu překvapení, které bylo kvůli
počtu dvou koncertů na pokračování.
Jednalo se o scénku Mikuláše, který
byl vyslán andělem pro vánoční stromeček. Z obchodu mu jej ale před no-

Nejmladší zpěváčci

Společný orchestr hraje koledy

sem odnesli, a tak se vydal do lesa. Ale
ejhle, v té tmě se spletl a omylem uřízl
elektrický sloup! Vybouchla elektrika,
v nebi jim nešel internet a Mikulášovi

nezbylo nic jiného, než zajít do Obi
a koupit stromeček umělý. V závěru
obou koncertů zahrál koledy náš orchestr, což bylo jednozkouškové seskupení složené z mnoha žáků školy
včetně těch nejmenších. Těšíme se,
až i ti mladší dorostou do ročníku, kdy
pro ně bude hra v orchestru stěžejní
samostatný předmět. Takové těleso
dokáže zahrát i mnohé filmové melodie, které děti moc baví. Koledy v podání zhruba 40 muzikantů byly krásným zakončením obou našich večerů.
Nechybělo sladké odměnění losinskou pralinkou od p. Kašparové. Jsme
moc rádi, že jsme dětem vykouzlili tu
pravou vánoční atmosféru a po delší době viděli jiskřičky v jejich očích.
Všem, kteří se podíleli na přípravě
koncertů nebo podpořili naši činnost,
děkujeme!
Petra Akritidu

Závěrečné foto účinkujících
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Kouzelné Vánoce
v MŠ Sluníčko
První prosincové pondělí jsme u nás
ve školce přivítali vzácnou návštěvu,
Mikuláše a anděla. Všechny děti se
po svačince shromáždily ve třídě Včeliček a opakovaly si básničky a písničky, které se na dnešní den naučily, když
vtom jsme z chodby uslyšeli zvoneček.
Třída utichla a do třídy vešel Mikuláš
s andělem. Čert s nimi sice nepřišel, ale
půjčil Mikulášovi svou knihu hříchů,
ve které byly napsány všechny špatnosti, kterých se děti dopustily. Mikuláš si postupně všechny děti zavolal
k sobě a přečetl jim, v čem by se měly
polepšit. Nešlo ale jen o hříchy, i anděl
měl knihu a z té jsme se zase dozvěděli, v čem jsou děti šikovné. Všechny
děti byly statečné a hodné, a proto si
každý z nich zasloužil odměnu v podobě adventního kalendáře. S návštěvou jsme se rozloučili společnou básničkou a písničkou. Ujistili jsme se, že
ve školce máme hodné a šikovné děti,
protože čert si pro nikoho nepřišel.

aby upozornily Ježíška, že jsou připraveny na jeho příchod.

Vánoční nadílka u Berušek (Anna Hufová)

Pečení u Včeliček (Jarmila Mlčochová)

Ve čtvrtek 16. prosince 2021 se děti
konečně dočkaly, protože ráno při příchodu do školky zjistily, že pod stromečkem se přes noc objevily dárečky.
Po svačince se pustily do rozbalování.
V rozbalování se vystřídaly všechny
děti. Berušky se těšily například z krásných podsedáků, kuličkové dráhy
a různých stolních a manipulačních
her. Včeličkám se zase splnilo jejich
přání a dostaly obrovskou vláčkodráhu s různými doplňky, která jim ve třídě chyběla.

Poslední akcí roku byla 20. prosince
2021 návštěva vánočně vyzdobeného
kostela. U vstupu do kostela se nás ujal
pan kostelník Petr Marek a zavedl děti
k jesličkám s Ježíškem. Děti si přinesly
pro andílka drobné peníze, který se jim
za dar uklonil. Následně jsme si společně zazpívali koledu Štědrý večer
nastal a za prohlídku poděkovali.
Poslední den před vánočními prázdninami, 22. prosince 2021, nás svou
návštěvou překvapila paní starostka Ing. Jana Fialová, která nám přišla
popřát krásné Vánoce a předat dětem
jménem paní Jany Kašparové sponzorský dárek v podobě stavebnice,
krásných čokoládových lízátek a balíčky pralinek pro zaměstnance školky.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za děti a celý kolektiv a popřát
mnoho úspěchů v roce 2022.
Anna Hufová,
učitelka MŠ Sluníčko

Mikulášská nadílka (Anna Hufová)

Nastal čas, abychom se pomalu připravovali na příchod Vánoc a dostali
se do pohodové vánoční nálady. Jako
první došlo na zdobení stromečku.
Každá třída si ozdobila svůj vlastní
stromek za doprovodu českých koled.
Ve třídě Berušek jsme si takový stromeček vytvořili i na papíře a využili
jsme k tomu netradiční techniku malování vidličkou, což děti moc bavilo.
Včeličky se pustily do náročnější práce
a rozhodly se vytvořit si vlastního vánočního skřítka. V pondělí 13. prosince
2021 se školkou linula vůně vánočního cukroví. Třída Včeliček vykrajovala
různé tvary z lineckého těsta a děti ze
třídy Berušek předvedly svou zručnost
při tvoření vanilkových rohlíčků. Následující den 14. prosince 2021 dopoledne si obě třídy společně zazpívaly
vánoční koledy za doprovodu klavíru,
14

Vánoční nadílka u Berušek (Anna Hufová)

Ve vánočním kostele (Alena Srovnalová)

ZŠ | MŠ VELKÉ LOSINY

VÁNOČNÍ PROSINEC
V MŠ VEVERKA
V pátek 3. prosince 2021 k nám do školky přišla velmi vzácná návštěva, Svatý
Mikuláš s andílkem a čertem. Do třídy
přišli za zvonění zvonečku a řinčení řetězu. Některé děti už v tuto chvíli snad
ani nedýchaly. Po přečtení pochval
od andílka přišly hříchy a slzičky. Děti
slíbily Mikulášovi i nemožné, jenom
aby si je čert neodnesl. Za Mravenečky
básničku „Mik, miku“ přednesl statečný
Matýsek a Sovičky přidaly básně „Hudry, hudry“, „Přijde anděl s Mikulášem“
a zazpívaly písně o Mikuláši. Za krásné
vystoupení všechny děti dostaly balíček plný sladkostí a od nás velikou pochvalu za společnou fotečku s nadpřirozenými bytostmi. Touto cestou velmi
děkujeme rodičům Vavrysovým a panu
Krňávkovi za autentické ztvárnění této
oblíbené tradice.

Advent je období čtyř týdnů před
Vánoci a představuje dobu příprav
na samotné Vánoce. Ani Mravenečci
nezaháleli a vánoční čas si pořádně
užili. Začali tvorbou Mikulášů, andělů
a čertů a odměnou jim byla nadílka.
S vervou se také pustili do pečení vánočního cukroví, které provonělo celou mateřskou školku. Slaďoučké perníčky, vanilkové rohlíčky nebo linecké
cukroví – všechno se jim povedlo, nic
nespálili a na všem si moc celý advent
pochutnávali. Prosincem nás provázely svátky, tradice a zvyky. Do vázičky jsme si dali větvičku třešní a čekali, jestli rozkvete. Ozdobili jsme si
stromeček, pod něj postavili betlém,
rozkrojili jablíčko, vyrobili adventní
věnec a svícen, přáníčko a dáreček pro
rodiče. Z adventního kalendáře jsme
vytahovali dobroty a čekali na den nadělování. Natěšené děti se už nemohly dočkat. Cukroví na talířek, zazpívat

Čert a Mikuláš (Anna Harnová)

Ze zimních radovánek (Dana Schadová)

koledy a mohli jsme začít. Tolik dárečků, úsměvů a rozzářených očiček!
To je odměna nejen pro děti, ale i pro
paní učitelky. Radost dětem udělala panenka, magnetická tabulka, Albi
tužka, lego, autíčka nebo ortopedické
koberečky. Ježíškovi moc děkujeme.
Také Mravenečci dělali radost, a to zvířátkám. Do krmítka jsme sypali slunečnici a krájeli jablíčka, do krmelce jsme
nosili mrkev, jablíčka, kaštany a oříšky.
Předvánoční nálada zavládla také
u Soviček. Děti věšely ve třídě vánoční ozdoby, zdobily větvičky do vázy,
nacvičovaly vánoční besídku, pekly
vánoční cukroví, tvořily výrobky s vánoční tematikou, aby mohly školku
svátečně vyšperkovat, a jako dárek
pro rodiče vyráběly vánoční svícen
z přírodnin. Jelikož i letos nemohla
proběhnout vánoční besídka společně
s rodiči, pohádku plnou písniček, básní a tanečků pod názvem „Mravenečci
na zimu“ jsme opět natočili na videozáznam, který si mohou všichni společně v klidu domova užívat. Protože
se děti opravdu velmi snažily a díky
jejich šikovnosti, píli a vytrvalosti se
besídka opravdu zdařila, mohly si
za odměnu 13. prosince 2021 samy
nazdobit vánoční stromeček, aby Ježíšek věděl, kam má zamířit. A na druhý den pod ním na děti čekalo překvapení. Po zpěvu vánočních koled
děti nadšeně z pod stromečku jeden
po druhém vytahovaly spousty dárečků (písmenková a číselná razítka, Albi
tužky, logickou magnetickou hru, jazykovou hru Tik tak bum, pískovničky
s barevným pískem, různé didaktické
a stolní hry, florbalové hokejky, kriket,
tělocvičné pomůcky apod.). Ježíšek
ani letos nezapomněl dětem nadělit
jeden malý dáreček, který si děti mohly
odnést domů. Až se děti dárečků plně
nabažily, mohly si další dny připomínat vánoční tradice a zvyky. Některé
si prakticky vyzkoušely např. pouštění
lodiček, házení střevícem nebo krájení jablíčka a každý den si z adventního
kalendáře vybíraly dobroty.
V pondělí 20. prosince 2021 se Veverky vydaly letos naposledy do místního
kina, kde na nás už čekal pan Zatloukal, aby nám pustil pohádku „Ledové
království II“. Proč se Elsa narodila
s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně
volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kris15
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Poslední den před vánočními prázdninami nás navštívila paní starostka
Ing. Jana Fialová s paní Mgr. Ivanou
Blažkovou, aby nám popřály hezké
Vánoce a předaly čokoládové dárečky
od paní Jany Kašparové. Moc děkujeme za sladkou tečku na konci roku.
Přejeme Všem do nového roku vše
nejlepší a hodně zdravíčka.
Vánoce u Mravenečků (Anna Harnová)

toffem, Olafem a Svenem se královna
Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Pohádka nás všechny moc nadchla a my děkujeme panu
Zatloukalovi a jeho týmu za celoroční
spolupráci.

Vánoce u Soviček (Dana Schadová)

kolektiv MŠ Veverka.

JAK MIKULÁŠ BEZ
ČERTA PŘIŠEL…
Zní to neuvěřitelně, ale je to tak.
V dnešní době se klidně může stát, že
se i čert ocitne v karanténě. A Mikuláši
s andělem nezbývá nic jiného, než se
vydat mezi děti bez něj. A tak se i stalo. V pondělí 6. prosince 2021 k nám
do školy čert nepřišel. Ale vůbec nám to
nevadilo. Máme totiž na prvním stupni
samé hodné děti a čert by tak stejně neměl žádnou práci. Všechny děti si toto
dopoledne užily, ve třídách probíhalo
čertovsko-andělské vyučování a hodný
anděl s vlídným Mikulášem všem rozdali dobroty v pěkném balíčku.

Mikulášská nálada v 1. třídě (Iveta Kollárová)

Zásluhu na tom, že si všechny děti pochutnaly, má i paní Dana Hetmánková.
Už dlouhá léta nám ochotně vychází
vstříc a mikulášské balíčky nám nejen
zabalí, ale také je částečně sponzoruje. A za to jí patří velký dík.
Světlana Podhajská

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Tříkrálová sbírka
2022 v děkanátu
Šumperk ukončena

V letošním roce proběhla Tříkrálová
sbírka ve většině obcí klasickým způsobem, byla možnost přispět i do statických kasiček. Ke dni 24. 1. 2021 bylo
všech 183 pokladniček rozpečetěno
a spočítáno.
Děkujeme všem, kteří se i v této těžké
situaci byli ochotni podílet na organizaci Tříkrálové sbírky. Místním asistentům za organizování sbírky v jednotlivých obcích, zaměstnancům obcí
za spolupráci při pečetění pokladniček
a následném počítání peněz a v neposlední řadě děkujeme všem, kteří jakýmkoliv darem do sbírky přispěli.
Celkový výtěžek z kasiček
je 978 724 Kč.
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Výnos sbírky je rozdělen podle pevně
daného klíče takto: 65 % vybraných
prostředků se vrací charitám, které je
vykoledovaly, 15 % je určeno na velké
diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny
při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své
projekty Charita Česká republika, 5 %
tvoří zákonné režie sbírky.
Budeme tak moci opět podpořit osoby, které se ocitnou v nouzi, rozvoj
terénní paliativní péče, Centrum pro
rodinu, Poradnu ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. S dalšími záměry Vás seznámíme během
roku 2022, a to prostřednictvím našich stránek www.sumperk.charita.cz
nebo na www.trikralovasbirka.cz.
Za Charitu Šumperk děkují
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová,
koordinátorky Tříkrálové sbírky
V první polovině ledna prošli naší obcí
a místními částmi koledníci Tříkrálové
sbírky. Celkový výtěžek ze všech pokladniček je letos rekordní!

Koledníci

Po sčítání částka činí neuvěřitelných
103 976 Kč!
Všem koledníkům a štědrým dárcům,
kteří podpořili Tříkrálovou sbírku
srdečně děkujeme!

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Obec

Výtěžek

Počet kasiček

Bludov

135 339 Kč

16

Bohdíkov

38 308 Kč

13

Bohutín

25 541 Kč

4

Bratrušov

28 143 Kč

2

Bušín

12 954 Kč

2

Dolní Studénky

42 269 Kč

7

Hanušovice

72 357 Kč

9

Hraběšice

8 890 Kč

2

Jindřichov

400 Kč

3

Kopřivná

2 622 Kč

1

Loučná nad Desnou

58 124 Kč

10

Nový Malín

79 672 Kč

24

Olšany

28 473 Kč

3

Petrov nad Desnou

6 054 Kč

2

Rapotín

5 900 Kč

2

Rejchartice

5 497 Kč

1

Ruda nad Moravou

93 468 Kč

21

Sobotín

34 607 Kč

8

Staré Město

23 730 Kč

7

Šumperk

149 505 Kč

28

Velké Losiny

103 976 Kč

13

Vernířovice

6 757 Kč

1

Vikýřovice

16 138 Kč

4

978 724 Kč
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CELKEM

ZE SPORTU

Hodnocení
činnosti
TJ Sokol
Velké Losiny
za rok 2021
Rok 2021 začal tak jako každý rok zimní přípravou všech sportovců a s novým elánem do dalšího roku provázeného covidovými opatřeními.
Ve výboru a vedení nebyla provedena žádná změna a pracujeme stále
ve stejném složení:
Předseda: Karel Minařík
Členové: Radek Svedek, Milan Grézl,
Petr Pořízka, Petr Bláha, Jiří Berka
Revizní orgán: Vladimír Bureš, Milan
Havlíček, Eduard Novotný
Fotbalový oddíl TJ SOKOL Velké
Losiny:
Předseda: Radek Svedek

Sekretář: Milan Grézl
Správce areálu: Petr Hošek v letních
měsících nahrazen z důvodů pracovního přetížení osvědčenou dvojicí
bratrů Černochových.
Úklid: Martina Berková
Účetní: Bc. Květoslava Minaříková

AKCE PRO VEŘEJNOST
První plánovanou akcí TJ Sokol Velké
Losiny v roce 2021 bylo zajištění občerstvení na Obecním plese, který se
kvůli epidemiologické situaci nekonal, podobně dopadly i Šibřinky nebo
čarodějnický rej. První akcí spolku byl
tedy Masopustní pochod na běžkách
za hojné účasti masek a krásného
zimního počasí. Druhou akcí byly až
Svatojánské slavnosti, pořádané obcí
Velké Losiny, kde za přísných epidemiologických opatření našlo cestu
do areálu hodně příznivců dobré hudby a jídla. Na konci prázdnin probě-

hl v našem areálu Pohádkový les pro
děti, který se setkal s velkým zájmem.
Děti za doprovodu pohádkových postav čekaly nelehké úkoly, za jejichž
splnění byly odměněny dárkovým
balíčkem. Další velmi úspěšnou akcí
pro veřejnost byl, díky našemu trenérovi a hlavnímu organizátorovi Jirkovi
Mikovi, závod v běhu „Velkolosinská
sokolská desítka“. Na závěr roku proběhla „Domácí zabíjačka“, která probíhala současně s Rozsvícením vánočního stromu a svěcením zvoničky
na náměstíčku ve Velkých Losinách.
Přehled základní činnosti
jednotlivých oddílů
Kopaná: rok 2021 začal zimní přípravou, soustředěním hráčů a několika
přípravnými zápasy. Celkem 120 členů
+ 32 členů „starších pánů“.
Seznam oddílů
Fotbalová školička – trenéři: Glogar
Dominik, Navrátil Petr, Mika Jiří, sraz
1x týdně
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Mladší přípravka – trenéři: Hošek Petr, Bureš Vladimír st., trénink 3x týdně
Starší přípravka – trenér: Glogar Dominik, trénink 3x týdně
Starší žáci – trenér: Navrátil Petr, trénink 3x týdně
Dorost – trenéři: Václavek Luboš,
Zdenek Panáček, trénink 2x týdně
Muži – trenér: Mika Jiří, trénink 3x
týdně
Starší páni: již dlouhých 42 let se
schází každé úterý a pátek až třicet
dva bývalých fotbalistů, kteří si zahrají
fotbálek a potom spolu posedí v klubovně Sokolu. Starší kategorie šedesát plus se schází v tělocvičně ZŠ, kde
spolu hrají nohejbal.
Také díky těmto nadšencům, které
zdobí mnoho brigádnických hodin, je
sportovní zázemí areálu TJ Sokol Velké Losiny chloubou celého Olomouckého kraje.
Stolní tenis – trenér: Eduard Novotný, 24 členů.
Oddíl stolního tenisu se v loňském
roce podařilo rozšířit na čtyři družstva
A, B, C, D a velkým úspěchem bylo
angažování profesionálního trenéra
a bývalého reprezentanta Andrease
Paraskevopulose, díky kterému se podařilo zapojit i několik nadějných dětí
a mládeže.

Cvičení žen – trenérka: Marie Tonová, 24 členek. Zajišťuje 2x týdně cvičení pro ženy všech věkových kategorií
v tělocvičně ZŠ Velké Losiny.

Florbal žáci – trenér: Petr Bláha, 12
členů – z toho 5 děvčat. Tréninky probíhaly 2x týdně v AZ Velké Losiny, pokud to umožňovala protiepidemická
opatření. V Zábřežské lize se družstvo
florbalistů umístilo na krásném 2. místě s jedinou prohrou.

Soutěžní i sportovní příprava našich
sportovců byla neustále přerušována
opatřeními vlády ČR, jarní soutěžní
část byla celá zrušena. Tréninky probíhaly po dvojicích a v omezeném
počtu vždy dle nařízení vlády ČR.
Během roku proběhlo celkem 5 brigád. Bylo vybudováno vnitřní zařízení
kiosku panem Petrem Bubeníčkem.
Po úspěšném obdržení dotace z NSA
byla provedena rekonstrukce všech
šaten, sprch a rehabilitačního zázemí,
včetně masérny, které na úrovni kraje
patří ke špičce. Dále byla provedena
rekonstrukce vedlejšího hřiště a bylo
zakoupeno 20 ks nových laviček vyrobených na zakázku od pana Jakuba
Hložánky. Proběhla oprava oplocení, montáž nového zábradlí a brány
do areálu. Obec Velké Losiny zakoupila spolku z dotace IROP (prostřednictvím MAS Šumperský venkov) dvě
velké fotbalové branky.

Soft-tenis – trenér: Milan Havlíček,
6 členů. Oddíl se schází 2x týdně v tělocvičně ZŠ Velké Losiny.

Jménem všech členů děkuji obci
Velké Losiny za významnou finanční podporu, bez které by činnost

Hráči trénují 5x týdně v tělocvičně ZŠ
Velké Losiny. Tým A hraje regionální přebor a je zatím na prvním místě
tabulky, tým B hraje okresní přebor
2. třídy a je na pěkném druhém místě,
tým C a D je na prvním místě. Bohužel
stolní tenis postihl stejný osud s COVID
19 jako ostatní a soutěž byla přerušena.
Pilates – trenérka: Pavla Navaříková,
18 členek. Zajišťuje pravidelné cvičení
žen a dorostenek 1x týdně v tělocvičně ZŠ Velké Losiny. Při uzavření vnitřních prostor probíhalo cvičení na fotbalovém hřišti.
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Závěr sezony se starostkou obce

spolku nemohla fungovat. Dále patří
velké poděkování všem členům, kteří
pomáhají na akcích organizovaných
spolkem či obcí Velké Losiny a také
všem, kteří se pravidelně účastní
brigádnických hodin a pomáhají udržovat areál v kondici. Zatím si
neumíme představit, jak velké škody
byly napáchány zákazem sportu dětí
a mládeže, ale pevně věříme, že se
sport vrátí do starých kolejí a budeme se všichni společně věnovat naší
společné zálibě – což je zdravý pohyb
u sportu.
Karel Minařík
předseda
TJ Sokol Velké Losiny
ve spolupráci s oddílem
NAVASPORT Velké Losiny
zve všechny občany na

Sokolský masopustní rej
na běžkách dne 12. 2. 2022
v 10:00 v areálu TJ Sokol.
Masky jsou vítány, občerstvení zajištěno. Mimo jiné Vás čekají zabíjačkové
hody a svařené víno.
(varianta bez sněhu: pěší výšlap).
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ŠK Velké Losiny
– šachová sezona
2021/2022
Před cca třemi měsíci v roce 2021
jsme Vás informovali, že všechny šachové soutěže v ČR byly zahájeny.
Bohužel již v měsíci listopadu byly
v důsledku většího výskytu koronaviru
na území ČR všechny soutěže přerušeny a všechny šachové turnaje omezeny. Teprve v letošním roce 2022 byl
povolen restart všech soutěží a turnajů, a tak v měsíci lednu se hrálo každou neděli. Dohání se ztráta posunutých zápasů, a tak Vám tedy můžeme
sdělit postavení všech našich družstev
v jednotlivých soutěžích, kde jsou zastoupeny:
1) Krajský přebor Olomouckého kraje (13 družstev, vítěz postupuje do 2.
ligy ČR, dvě družstva sestupují do Oblastního přeboru Olomouc). Stav po 6.
kole: ŠK Velké Losiny,, A“ - 6 zápasů –
4 výhry, 0 remiz, 2 prohry – 12 bodů
a zatímní 3. místo.
Krajský přebor Olomouc vede s 15
body družstvo STAV-IZOL Olomouc,
„A“.
2) Oblastní přebor Olomouckého
kraje-sever (8 družstev, vítěz postoupí do Krajského přeboru Olomouc,
1 sestupující do Okresního přeboru

Šachový turnaj Zlosin open 2021 Areál zdraví Velké Losiny

Šumperk). Stav po 3. kole: ŠK Velké
Losiny,, B“ - 3 zápasy – 1 výhra, 2 remizy, 0 proher – 5 bodů a zatímní 4.
místo. Oblastní přebor Olomouc vede
družstvo ŠK 1921 Zábřeh, „B“ s 9 body.
3) Okresní přebor Šumperk (8 družstev, vítěz postupuje do Oblastního
přeboru Olomouc, žádné družstvo
nesestupuje). Stav po 4. kole: ŠK Velké Losiny,, C“ - 4 zápasy – 3 výhry,

1 remíza, 0 proher – 10 bodů a zatímní 2. místo. Okresní přebor Šumperk
vede družstvo ŠK 1921 Zábřeh,, C“ s 12
body.
Jak je patrno z uvedeného přehledu,
mají všechna naše družstva svá postavení v jednotlivých šachových soutěžích dobře rozehrána a mají i reálnou
možnost svá umístění ještě vylepšit,
dokonce až na první místa jednotlivých tabulek. Případné vítězství v Krajském přeboru Olomouc by nám po 5
letech vrátilo do Velkých Losin šachovou 2. ligu ČR. Bylo by to nad rámec
vytyčeného cíle pro rok 2022, ale zcela jistě víme, že by to udělalo radost
v předstihu nejen nám šachistům, ale
i sponzorům, obci, a také Vám, občanům Velkých Losin. Je to přece jenom
liga, i když ne fotbalová.
Vážení čtenáři, „Pramenů“, děkují za
Vaši přízeň 30 členů šachového klubu.
Za ŠK Velké Losiny
Klézl František
Viktorin Petr
RNDr. Vodák Rostislav Ph.D.,
předseda ŠK Velké Losiny

Vlevo: nestor losinského šachu, František Klézl
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Hasiči
informují
SHRNUTÍ ZÁSAHŮ JSDH
VELKÉ LOSINY V ROCE
2021
V roce 2021 naše jednotka zasahovala na území celkem šesti obcí, v Bělé
pod Pradědem, Loučné nad Desnou,
Petrově nad Desnou, Rapotíně, Sobotíně a ve Velkých Losinách. Jakožto
jednotka předurčená k zásahům u dopravních nehod, strávili její členové
nejvíce času právě při zásazích u dopravních nehod, a to celkem 21 hodin
a 32 minut.
Naši hasiči zasahovali dále u požárů,
úniků plynu/aerosolu, ropných látek
a ostatních nebezpečných chemických látek, poskytovali technickou
pomoc např. odstraňováním překážek
z vozovky, v neposlední řadě také poskytovali pomoc ZZS.

NÁROČNÉ JSOU
I ZAČÁTKY LETOŠNÍHO
ROKU…
Od prvního ledna doposud vyjížděla
jednotka již ke čtyřem událostem. Jednalo se o technickou pomoc – otevření uzavřených prostor 6. 1. 2022, dále
ostatní pomoc – snesení pacienta
pro zdravotnickou záchrannou službu, a to 8. 1. a 14. 1. 2022. K dopravní
nehodě jednotka vyjížděla 21. 1. 2022
ve tři hodiny ráno do Žárové.
Radek Rulíšek VJ

SOUČTOVÁ TABULKA JSDH VELKÉ LOSINY 2021
Typ události v roce 2021

Počet událostí v roce 2021

Celkový čas v roce 2021

Dopravní nehoda silniční

14

20:32:00

Ostatní pomoc (pro ZZS)

5

01:45:00

Planý poplach

3

01:41:00

Požár

8

13:23:00

Technická pomoc

10

04:55:00

Únik nebezpečné chem. látky

1

00:20:00

Únik plynu/aerosolu

2

01:41:00

Únik ropných produktů

2

02:24:00

45

46:41:00

Celkem za jednotku

20

AREÁL ZDRAVÍ
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KULTURA A INZERCE

ZUŠ PAMFILIA
uvádí

Koncert
Základní umělecké školy PAMFILIA

V režii žáků
pátek 18. 3. 2022 v 17:00 hodin
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku

vstupné dobrovolné
(-: všichni účinkující se těší na Váš povzbuzující potlesk :-)

Hlavní partneři školy:
Obec Velké Losiny

Generální partner školy:

BUĎTE S NÁMI V ÚŽASU I V LÉTĚ!
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
11. 7.-15. 7.

Vzhůru na Kouzelný strom
věk 7 - 10 let
Velké Losiny
vedoucí: Renata Čechová

18. 7.-22. 7.

Léto s hrochy aneb záhada
zmizení alchymisty
Velké Losiny
věk 8 - 12 let
vedoucí: Máňa Urbanová a hroši

8. 8.-12. 8.

Hokus Pokus

věk 7 - 11 let
Šumperk
vedoucí: Nikita Keriová

8. 8.-12. 8.

Zadními vrátky za zvířátky

15. 8.-19. 8.

Kouzlo dřeva aneb týden řezbářem

22.8.- 26.8.

věk 6 - 16 let
Šumperk a okolí
vedoucí: Marcel Minář

Loučná nad Des.
věk 6 -16 let
vedoucí: Marcel Minář

Rrr!.....doba kamenná trochu jinak
věk 7 - 11 let
Nový Malín
vedoucí: Vítek Mičkech

Bližší informace o táborech a přihlášky najdete na www.vuzasu.cz

BUĎTE S NÁMI V ÚŽASU I V LÉTĚ!
NABÍDKA POBYTOVÝCH TÁBORŮ

25. 7. - 29.7. Tábor na kolech po
Rychlebských stezkách
věk 10 -15 let

Černá Voda

vedoucí: Renata Čechová
Je určen již pro zdatné bikery, které mají vytrvalost,
odvahu a horské kolo. Letos jedeme opět na chatu
Tajemství v lesích kolem Černé Vody. Čekají nás nejen
single traky na Rychlebských stezkách, ale také
koupání v lomu a na koupališti v Černé Vodě a hlavně
parta správných kluků a holek.

14.8. - 20.8. Mafie: Využij moment
věk 9 - 15 let

Velké Losiny

vedoucí: Anička Nováková
Chceš se stát členem naší mafiánské rodiny? Myslíš, že na
to máš? Jestli ano, vydej s k nám a my si tě
prověříme! Každý den se potkáme se zástupcem váženého
mafiánského spolku, který nám zadá
nelehký úkol - a je jen na tobě, zda jej dokážeš splnit, a
prokážeš tak své mafiánské kvality, které jsou
nezbytné k přijetí. Čeká tě spousta zábavy, mafiánské
práce, kvalitní herní napětí a samozřejmě skvělá parta. Jestli
se nebojíš, tak pojď! Čekáme právě na tebe!"
Bližší informace o táborech a přihlášky najdete na www.vuzasu.cz
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VELKOLOSINSKÉ
PRAMENY
KULTURA
A INZERCE

Obec Velké Losiny pořádá

Josefovský
turnaj v malé
kopané
Kdy:
Kde:
Registrace:
Startovné:

12. března 2022
Areál zdraví Velké Losiny
od 9:30 – 10:00
800 Kč na team

(v ceně je občerstvení)
Systém soutěže bude určen dle počtu registrovaných hráčů, hrát se
bude podle pravidel malé kopané v počtu hráčů 4+1 + (náhradníci)
Rezervace posílejte na telefonní číslo 727 807 743 nebo na
mailovou adresu arealzdravi@losiny.cz do 1. 3. 2022.
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Informační centrum - 583 248 248, www.iclosiny.cz
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PRODEJ

PALIVOVÉHO DŘÍVI
Lesní školka
Velké Losiny

+420 704 178 208
Lesní školka letak A5.indd 1

18.1.2022 18:47:05

KULTURA A INZERCE
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VELKOLOSINSKÉ PRAMENY
INZERCE

KALENDÁŘ AKCÍ OD 4. LEDNA 2022
AKCE

POPIS AKCE

ÚTERÝ

SAUNOVAČKA ZA KAČKU

11.00 – 19.00

Návštěva saunové zóny za 1,- Kč

STŘEDA

SENIORSKÝ DÝCHÁNEK

11.00 – 16.00

Sleva 15% na 4hodinové vstupné do bazénů pro
seniory 62+, relaxační cvičení

ČTVRTEK

SAUNOVAČKA ZA KAČKU

11.00 – 19.00

Návštěva saunové zóny za 1,- Kč

PÁTEK

LÁZEŇSKÝ PÁTEK

10.00 – 20.00

Pro ubytované klienty – 4hodinové vstupné
do bazénů za 180,- Kč a 2hodinové vstupné
za 150,- Kč

SOBOTA

RODINNÁ SOBOTA

10.00 – 16.00

Rodinné saunování – dítě do 15 let (v doprovodu dospělého) 50% sleva na vstup do saun,
animační programy pro děti. Přednostní vstup
do bazénu pro rodiny s dětmi od 9.30

NEDĚLE

ZVÝHODNĚNÁ NEDĚLE

15.00 – 20.00

30% sleva na 4hodinové vstupné do bazénů

Kalendář akcí běží nepřetržitě mimo letní sezónu, svátky a prázdniny.
Sledujte kalendář akcí na našem webu. V průběhu roku připravujeme speciální jednodenní akce.
termaly.losiny

Termaly.Losiny

ZDRAVÁ KUCHYNĚ
Z ČERVENÉ ŘEPY
20. 1.–28. 2. 2022

*Změny akcí vyhrazeny

www.termaly-losiny.cz

Předkrm
100 g Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem
a rozpečenou bagetkou

99 Kč

Polévka
Krém z červené řepy s bylinkovými krutóny
a zakysanou smetanou

45 Kč

Hlavní chod
150 g
150 g
150 g

Wellness hotel Diana Velké Losiny
26

Pečená filátka z candáta s červenou řepou
a bylinkovým máslem, zeleninový bulgur

245 Kč

Grilované medailonky z pravé svíčkové podávané
na řepném pyré, gratinované brambory

295 Kč

Filírovaný hovězí rump-steak s restovanou červenou
řepou a karamelizovanou cibulkou, bramborové noky

265 Kč

300 g Těstoviny fusilli s ratatouille zeleninou a červenou
řepou, zapečené s mozzarellou

155 Kč

AKCE

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2022 VELKÉ LOSINY
ÚNOR

Sobota 7. 5. 2022 = Oblastní kolo Porty v Areálu zdraví
(Česká tábornická unie)

• Sobota 12. 2. 2022 = Valentýn pro děti (Areál zdraví)
• Sobota 12. 2. 2022 = Sokolský masopust na běžkách

• Sobota 28. 5. 2022 = Rallye Rejvíz v Areálu zdraví

• Úterý 15. 2. 2022 = Kroužek „Tygříci“ – začínáme

• Sobota 4. 6. 2022 = Tradiční Majáles (SDH Velké Losiny)
• Čtvrtek 9. 6. 2022 = Koncert Janka Ledeckého

ČERVEN

(TJ Sokol Velké Losiny)
(Areál zdraví)

• Čtvrtek 17. 2. 2022 = Taneční kroužky BALERÍNA II.
pololetí (Areál zdraví Velké Losiny)

na Zámku Velké Losiny

• Středa 23. 2. 2022 = Prázdninové sportovní dopoledne • Sobota 11. 6. 2022 = Velká cena Losiny (Nava sport)
• Neděle 12. 6. 2022 = Maršíkovská pouť (Obec Velké
(Areál zdraví)
Losiny, SDH Maršíkov)
• Sobota 26. 2. 2022 = Masopustní pochod Maršíkovem
• Neděle 12. 6. 2022 = Promenádní koncert – A kvartet
(Maršíkov)
Vojenské hudby Olomouc (obec Velké Losiny)
• Únorová soutěž v knihovně + Výstava (Knihovna Velké
• Sobota 18. 6. 2022 = Happening na náměstíčku Velké
Losiny)
Losiny (ZUŠ Pamfilia)
• Bruslení v Areálu zdraví 22. 2., 24. 2. 2022
• Pátek 24. 6. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních
BŘEZEN

• Sobota 12. 3. 2022 = Josefovský turnaj (Areál zdraví)
• Sobota 19. 3. 2022 = Jarní bazárek v AZ (RC Vikýrek)
• Výstava v knihovně
• Jarní velikonoční tvoření v knihovně – výzdoba

a zdobení velikonočních ozdob (Knihovna Velké Losiny)

(TL Velké Losiny)

• Pátek 24. – Sobota 25. 6. 2022 = Velkolosinské svatojánské slavnosti (Obec Velké Losiny)

• Neděle 26. 6. 2022 = Promenádní koncert – Cimball

Hell Band + mažoretky Galaxie X Šumperk (Obec Velké
Losiny)

• Šachový turnaj v Areálu zdraví

• Beseda Velikonoce, seznámení s knihovnou (Knihovna

ČERVENEC

Velké Losiny)

• Přednáška o Bioplynových stanicích (Komise životního • Pátek 1. 7. 2022 = KHS – koncert (Zámek Velké Losiny)
• Pátek 1. 7. 2022 = Bubnování s Bobinou & Káyou (Areál
prostředí)
zdraví)
• Šmoulí den (Areál zdraví)
1. 7. 2022 = Letní koncerty v Termálních Lázních
• Pátek 25. 3. 2022 = Obecní ples (AZ, Obec Velké Losiny) • Pátek
(TL Velké Losiny)
DUBEN

• Sobota 2. 7. 2022 = Večerní prohlídky při vlastní
baterce (Zámek Velké Losiny)

• Pátek 1. 4. 2022 = Otevření zámku – jarní květinová

• Neděle 3. 7. 2022 = Cesta kolem světa – odpoledne pro

• Sobota 2. 4. 2022 = Bazárek v AZ (Knihovna + Sociální

• Pátek 8. 7. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních

• Sobota 2. 4. 2022 = Ukliďme Česko (Komise životního

• Sobota 9. 7. 2022 = KHS – Maršíkov koncert

• Sobota 9. 4. 2022 = Sokolské Šibřinky (AZ, TJ Sokol

• Neděle 10. 7. 2022 = Promenádní koncert – Ozvěny

• Neděle 10. 4. 2022 = Vítání jara (Velkolosinské pralinky)
• Pátek 15. – pondělí 18. 4. 2022 = Velikonoce na zámku

• X. Olympijské hrátky Maršíkov (Hřiště Maršíkov)
• Pondělí 11. – pátek 15. 7. 2022 = Kniha v Lázni – malý

• Sobota 23. 4. 2022 = Rej Čarodějnic (Areál zdraví)
• Florbalový turnaj v AZ (Areál zdraví)

• Pátek 15. 7. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních

výzdoba (Zámek Velké Losiny)
komise Velké Losiny)
prostředí)

Velké Losiny)

(Zámek Velké Losiny)

KVĚTEN

děti (Areál zdraví)
(TL Velké Losiny)

(kostelík v Maršíkově)

Porty (Česká tábornická unie)

literární festival (čtení v zajímavých prostorách)
(TL Velké Losiny)

• Pátek 22. 7. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních
(TL Velké Losiny)

• Neděle 24. 7. 2022 = Promenádní koncert – Holátka
(Obec Velké Losiny)

• Tvoření – zdobení a malování triček (Knihovna V. Losiny) • Pátek 29. 7. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních
• Letní bazárek v Areálu zdraví (RC Vikýrek)
(TL Velké Losiny)

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

SRPEN

ŘÍJEN

• Pohádkový les – ukončení prázdnin (areál TJ Sokol,
pořadatel TJ Sokol)

• Pátek 5. 8. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních
(TL Velké Losiny)

• Sobota 6. 8. 2022 = Večerní prohlídky zámku při vlastní
baterce (Zámek Velké Losiny)

• Akce KABELKOVÝ VELETRH - ukončení = Knihovna
• Bazárek v Areálu zdraví (Sociální komise a Knihovna
Velké Losiny)

• Sobota 1. 10. 2022 = Seniorské odpoledne v Areálu
zdraví (KPOZ Velké Losiny)

• Neděle 7. 8. 2022 = Promenádní koncert – Karel Gott

• Florbalový turnaj v Areálu zdraví
• Sobota 29. 10. 2022 = Halloween pro děti (Areál zdraví)

• Pátek 12. 8. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních

LISTOPAD

Cover Morava (Obec Velké Losiny)
(TL Velké Losiny)

• Neděle 14. 8. 2022 = Promenádní koncert – Folklór

• Čtvrtek 17. 11. 2022 = II. ročník Velkolosinské sokolské

• Pátek 19. 8. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních

• Beseda – Vánoce, seznámení s knihou a předávání cer-

• Neděle 21. 8. 2022 = Promenádní koncert

• Pátek 25. 11. 2022 = Zvonkování a rozsvěcení vánoční-

Španělsko, Portugalsko, Makedonie
(TL Velké Losiny)

desítky – běh (TJ Sokol)

tifikátů novým čtenářům (Knihovna Velké Losiny)

ho stromečku na náměstíčku (Obec Velké Losiny)

– Cimbálovka Josefa Marečka (Obec Velké Losiny)

• Pátek 26. 8. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních • Zimní bazárek v Areálu zdraví (RC Vikýrek)
(TL Velké Losiny)

PROSINEC

• Sobota 27. 8. 2022 = Hradozámecká noc + jarmark

• Vánoční tvoření (Knihovna Velké Losiny)
• Neděle 4. 12. 2022 = Mikuláš v Areálu Zdraví
• Česko zpívá koledy = celorepubliková akce s Deníkem

(hrané noční prohlídky na Zámku Velké Losiny)

• Bubnování s Bobinou & Káyou (Areál zdraví)
ČERVENEC – SRPEN

(Knihovna Velké Losiny)

• Hudební večery v Termálních lázních Velké Losiny
• Losiny Fest = multižánrový festival na Zámku Velké
Losiny (pořadatel Loyal Friendly)

ZÁŘÍ

• Pátek 2. 9. 2022 = Letní koncerty v Termálních lázních
(TL Velké Losiny)

• Neděle 4. 9. 2022 = Promenádní koncert – Bludověnka (Obec Velké Losiny)

• Sobota 24. – neděle 25. 9. 2022 = Čokoládové Losiny

(Velkolosinské pralinky, pořadatel Za krásným kopcem)

• Sobota 10. 12. 2022 = Adventní koncert v kostelíku
v Maršíkově (obec Velké Losiny)

• Strom splněných přání (Knihovna Velké Losiny)
• Mikulášská besídka Maršíkov
• Středa 28. – pátek 30. 12. 2022 = Vánoční prohlídky
(Zámek Velké Losiny)

• Sobota 31. 12. 2022 = Kastelánské prohlídky (Zámek
Velké Losiny)

• Areál zdraví – pravidelné sportovní aktivity

(badminton, tenis, volejbal, minifotbal, florbal, stolní
tenis, apod.)

• Sobota 10. 9. 2022 = Dny evropského dědictví
– kastelánské prohlídky (Zámek Velké Losiny)

• Středa 28. 9. 2022 = Večerní prohlídky zámku při
vlastní baterce (Zámek Velké Losiny)

• Středa 28. 9. 2022 = Oživení řemesla výroby lidových

hudebních nástrojů v Maršíkově (Iva Smýkalová s Obcí
Velké Losiny)

• Kabelkový veletrh (Knihovna Velké Losiny)
• Podzimní bazárek v Areálu zdraví (RC Vikýrek)
• Dětská soutěž – O putovní pohár starosty obce Velké
Losiny – hasičská soutěž (SDH Velké Losiny)

Změna termínu a programu vyhrazena! Další akce, změny
a přesné termíny budou průběžně přidávány či rušeny
v závislosti na opatření vlády!
Sledujte:
www.iclosiny.cz, www.losiny.cz
Informační centrum Velké Losiny
IC Velké Losiny
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