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NASTÁVÁ
NEJKRÁSNĚJŠÍ OBDOBÍ ROKU

Co očím skryté zůstane,
to lidské srdce nikdy nezmýlí.
Do Velkých Losin vítr přivane
vánoční kouzlo na chvíli.
Ta vůně zimy, perníku a kávy
pohádku tichou večer vypráví,
co naplní dobrým lidem hlavy
a svatou nocí zazní cinkání…
(originál básně částečně převzat z krásné dětské
knihy „Soví příběh“ autorky Kamily Ulčové)

Čas plný světélek, vánočních dekorací,
vůně z pečení, čas radostí a očekávání….
Vánoce zažehávají v naších srdcích klid,
mír a pohodu. Označujeme je za svátky
světla a naděje. V tomto období trávíme
chvíle se svou rodinou a těšíme se na nej-

krásnější okamžiky v roce. Vánoční čas je
pro nás a zejména naše děti tím nejočekávanějším. Těšíme se na radost a dojemný
pohled na bezelstně se radujícího človíčka
s rozzářenýma očima nad rozbaleným vánočním dárkem. Velká radost přichází také
s obdarováním našich blízkých.
Radost a štěstí můžeme rozdávat celý rok.
Můžeme blízké potěšit něhou, udělat radost
poděkováním, pomocí nebo jen úsměvem.
Úsměvem a milým slovem potěšíme vlastně
každého okolo nás. Vánoce jsou krásným zakončením roku. Dárkem, dobrou náladou, radostí, smíchem a hlavně společně stráveným
časem můžeme poděkovat našim nejbližším
za celý uplynulý rok. Staňme se tedy alespoň
na chvíli vánočními anděly, kteří nemyslí jen
na sebe, ale hledají, komu by radost přinesli.

Nezapomeňme během následujícího období i na ty, kteří již nejsou mezi námi. Věnujme jim krátkou vzpomínku na společně
strávené chvíle a připomeňme si okamžiky,
které jsme s nimi prožili. Vždyť oni velkou
měrou přispěli k tomu, že se můžeme radovat z věcí minulých, které jsou základem
pro tvorbu naší budoucnosti.
Takže milí vánoční andělé, napište přáníčka, zabalte dárky, otevřete svá srdce
a užijte si ten pocit při rozdávání radosti
a vánoční nálady.
Jménem všech členů zastupitelstva Vám
všem přejeme krásné a klidné Vánoce, rodinnou pohodu, lásku, radost a úsměvy ve
tvářích Vašich nejbližších.
Jana Fialová – starostka,
Kateřina Bláhová - místostarostka
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MOMENTKY Z ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Foto: Jiří Ševčík

Poděkování
Jménem obce Velké Losiny patří poděkování panu Ladislavu
Lichnerovi, správci dřevěného kostela sv. Michaela v Maršíkově.
Velké poděkování si zaslouží za prezentaci této vzácné památky.
Návštěvníci si vždy pochvalovali jeho nevšední a poutavý výklad
o historii kostela. Po dlouhá léta pomáhal obci při pořádání kulturních
akcí s svateb. Aktivně se podílel na rozsáhlých rekonstrukcích, úklidu
okolí i samotného kostela.
Vážený pane Lichnere, děkujeme Vám za to, že jste byl velmi dobrým
patronem kostela sv. Michaela v Maršíkově. Děkujeme Vám, že jste
s láskou a trpělivostí ve spoluprací s naší obcí Velké Losiny pečoval
o zdárný chod kostelíku.
Poděkování patří i paní Marii Lichnerové, která se vždy pečlivě starala o úklid a výzdobu, její květinové záhony zdobí
a vítají návštěvníky kostela. Těšíme se i na krásnou vánoční výzdobu v době adventní.
Ing. Jana Fialová, starostka
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 V úterý 5. 11. 2019 byla zkolaudována
stavba s názvem „Most přes Losinku ev. č.
40C – M1“ (u Minaříků). Zatížitelnost je
stanovena na 39 t. Zakázku provedla firma
Ponvia Construct s.r.o. v celkové ceně
2 415 949,33,- Kč včetně 21% DPH.

 V měsíci listopadu byla dokončena akce
„Rekonstrukce chodníku na ul. Lázeňská“
firmou SUEZ Technický servis s.r.o., v rámci rekonstrukce došlo k výměně silničních
obrub a betonové zámkové dlažby. Rekonstrukce chodníku proběhla za celkovou
cenu 215 854,47,- Kč včetně 21% DPH.
Jaroslav Nesvadba, DiS. – referent výstavby

 Informace o změně zákona o místních
poplatcích. Koncem října byla schválena
novela zákona o místních poplatcích, na
kterou budou navazovat změny v obecně závazných vyhláškách o místních
poplatcích. Jedná se o místní poplatky
za komunální odpad, ze psů, za lázeňský
nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství. Nové vyhlášky budou po schválení
zastupitelstvem obce uveřejněny na internetových stránkách obce a v příštím
vydání Pramenů.
Upozorňujeme občany, že platby kartou budou na pokladně OÚ a v Informačním centru možné pouze do pátku
20. 12. 2019. Děkujeme za pochopení.

Most přes Losinku (foto J. Nesvadba)

Připravte se na povinné
čipování psů od roku 2020
Dovolujeme si upozornit všechny vlastníky
psů, že od 1. 1. 2020 nastává povinnost
majitelů psů nechat každého psa označit
elektronickým čipem.
Tato povinnost vyplývá z novely zákona
o veterinární péči 166/199 Sb., s účinností
právě od 1.1.2020.
Ci tac e záko n a :
Dle § 4 odst. 1 písm. f - chovatel je povinen
zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně
očkováni proti vzteklině a poté během doby
účinnosti použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu
platnosti očkování a na požádání jej předložit
úřednímu veterinárnímu lékaři.
Dále dle § 4 odst. 4 - očkování psa proti
vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze
pokud pes splňuje podmínky na označení
zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17
odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu 65), s výjimkou
psa, který byl označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit,
aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním
číslem psa se rozumí alfanumerický kód
zobrazený transpondérem, který umožňuje
zjistit totožnost konkrétního psa.
To znamená, že od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikro-

Chodník na ul. Lázeňská (foto J. Nesvadba)

Ing. Jana Mazánková - pokladna

čipem. Od tohoto data by měl být na území
České republiky označený mikročipem každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce
věku). Mikročipem nemusí být označeni
psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Za psa bez označení mikročipem bude od
1.1.2020 hrozit až dvacetitisícová pokuta
ve správním řízení, protože na psa bude
pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Dozorovým orgánem je
Státní veterinární správa.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost. Pořizovací cena mikročipu se
pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho
typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou
smluvní. Většinou se částka za aplikaci pohybuje v rozmezí 300 - 550 Kč.
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb.
(veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností
je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině
(tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno číslo mikročipu. V rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního
zákona byl v Poslanecké sněmovně v září
2019 předložen poslanecký návrh, podle
kterého by k zavedení centrální evidence
označených psů vedené státem mělo dojít
k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu se
aktuálně jedná.
Přesto je vhodné a účelné zaregistrovat
čip v Národním registru majitelů zvířat
(www.narodniregistr.cz).

Ja k z ís ka t z á pi s v reg istru :
Pokud veterinář vydá formulář (včetně kopií),
vše pečlivě vyplňte, vlepte do každého jednu
z nálepek s čárovým kódem čipu a přidejte
vaše kontaktní údaje. První kopii doručte na
místní úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii
zašlete poštou, nebo naskenovanou přes
elektronickou poštu, do Národního registru
majitelů zvířat. Třetí kopii uschovejte.
Nebo proveďte registraci on-line přímo na
stránkách Národního registru majitelů zvířat. Tato registrace je zdarma pro mikročipy
typu Datamars s českým národním kódem.
Až po provedené registraci bude plnit mikročip vašeho psa funkci prostředku k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa na
území České republiky i v zahraničí.
Zdroj SVS, NRMZ.
Mirna Sedláčková
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ŽÁDOSTI O DOTACE NA
ROK 2020 OD 15. LEDNA

Žadatelé o dotace z rozpočtu obce na
rok 2020 budou mít možnost posílat své
žádosti již od 15. ledna 2020. Dotace se
poskytují v následujících oblastech:
a) volnočasové aktivity občanů
a mládeže
b) kultura a vzdělávání
c) tělovýchova a sport - reprezentační
- rekreační
d) požární ochrana
e) sociální služby
f) památková péče - sakrální památky
- kulturní památky
Bližší informace o podmínkách přidělení dotace a procesu hodnocení žádostí
jsou uvedeny ve schváleném Programu
pro poskytování dotací na rok 2020.
Žádosti včetně všech požadovaných
příloh se podávají nejpozději do 15. února 2020 na podatelně obecního úřadu.
Program poskytování dotací, formulář
žádosti a další přílohy jsou k dispozici
ke stažení na internetových stránkách
obce www.losiny.cz.
Ing. Jana Mazánková - pokladna

UPOZORNĚNÍ – ÚHRADA
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili
místní poplatek za komunální odpad za rok
2019, aby tak neprodleně učinili. Platbu ve
výši 492 Kč na poplatníka je možné hradit
bezhotovostně na běžný účet obce u KB č.ú.
5126841/0100, v hotovosti na pokladně úřadu v úředních hodinách (Po a St 7-12 13-17)
nebo složenkou na poště. U bezhotovostní
platby vždy uvádějte variabilní a specifický
symbol, aby bylo možné platbu identifikovat. Do zprávy pro příjemce vepište jméno
a příjmení poplatníka. Variabilní a specifický symbol pro danou platbu a poplatníka
je uveden na složenkách, které jsou zasílány 1x ročně, a to začátkem března daného
roku. V případě, že u platby nebude uveden
správný variabilní a specifický symbol, nebude možné platbu identifikovat a platba
nebude přiřazena k danému poplatníkovi.
V případě neuhrazení poplatku včas a ve
správné výši zašle obecní úřad poplatníkovi
výzvu k úhradě nedoplatku. Pokud poplatník na tuto výzvu nebude reagovat, bude mu
vystaven platební výměr s náhradní lhůtou
splatnosti a s navýšením dlužné částky
o 50%. V případě nezaplacení nedoplatku
v náhradní lhůtě splatnosti přistoupí obecní
úřad k vymáhání nedoplatku daňovou exekucí, případně prostřednictvím exekutora.
Tím se dlužná částka dále navýší o exekuční
náklady, které musí hradit dlužník. Odkládání řešení vašich nedoplatků se tak prodraží.
Neváhejte přijít či zavolat a domluvit se na
postupném splácení vašich dluhů.

Vzhledem k tomu, že evidujeme i nezletilé
poplatníky, je nutné upozornit, že za zaplacení nedoplatku nezletilých dlužníků odpovídají jejich zákonní zástupci. Těm také
bude v případě nehrazení poplatků doručován platební výměr.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se
placení poplatků se obracejte osobně, telefonicky nebo emailem na paní Ing. Janu
Mazánkovou, tel. 583 248 423, email:
mazankova@losiny.cz.
Ing. Jana Mazánková - pokladna

HLÁŠENÍ PORUCH
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ.
Pro zajištění bezproblémového fungování
veřejného osvětlení ve všech částí obce si
Vás, naše občany, dovolujeme požádat o nahlášení případných poruch veřejného osvětlení, a to buď telefonicky, mailem, osobně,
na obecním úřadě a naši pracovníci zajistí
opravu. Ve většině případů dojde k opravě
osvětlení následující den po nahlášení.
Poruchy veřejného osvětlení je možno
nahlásit na tel. 583 286 077,
příp. mobil 602 556 326, nebo e-mail:
podatelna@losiny.cz, sasynova@losiny.cz
Každý sloup veřejného osvětlení má své
číslo ve tvaru např: VL 00101, pro nahlášení poruchy je ideální i nahlášení tohoto
čísla, případně bližší určení místa poruchy
(např: čísla popisného, u kterého je světlo
umístěno a pod.).
Děkujeme za spolupráci!
Marta Sasynová - místní hospodářství

FRUSACK

jako alternativa
mikrotenových pytlíků
Také vás bolí u srdce, když vidíte při každém nákupu to moře mikrotenových pytlíků, kterými jsou zaplaveny naše obchody?
A když vám paní prodavačka u pokladny
ještě další dva přihodí k nákupu, abyste
jich neměli málo? Jak se kolikrát válí po
zemi supermarketů, v koších venku před
obchody, kde je vítr rozfoukává po okolí?
Existuje alternativa.
Frusack je určen k nákupu ovoce a zeleniny. Je vyroben z pevné, kompostovatelné tkaniny na bázi polymléčné kyseliny. Jeho používáním pomůžete za sebe
snížit množství zbytečného plastového
Váš nákup bude radostí!

Báječná alternativa plastových pytlíků
odpadu až o 400 kusů ročně. Kupte si Frusack v kterémkoli internetovém obchodě
zabývajícím se prodejem ekologických
produktů a mějte z něj radost co nejdéle.
Užívejte si ho při každém nákupu a inspirujte ostatní. Až vám doslouží, vyhoďte jej
do kompostu.
Redakční rada
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přispěl na vybavení zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny - technické zhodnocení zásahového
vozidla CAS - TATRA 815
V roce 2019 došlo s využitím dotace z dotačního programu Olomouckého kraje - Program na podporu JSDH 2019 „Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019“
k technickému zhodnocení zásahového
vozidla naší Jednotky sboru dobrovolných
hasičů - CAS - Tatra 815.
Byl pořízen lanový naviják, připevněný na
čelní stranu vozidla, Come-Up, typ Rhino-15,
včetně příslušenství (lano s hákem, upevňovací rám vč. lanového oka, přítlaku lana,
elektroinstalace, spínače E-Stop, rádiové
ovládání, nepromokavý obal navijáku, montážní taška vč. příslušenství), přídavné venkovní a vnitřní osvětlení a celkové zvýraznění zásahového vozidla.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Velké Losiny je kategorie JPO II s předurčeností pro systém záchranných prací při
dopravních nehodách. Je tedy nedílnou
součástí IZS. Vzhledem ke kratší dojezdové vzdálenosti v rámci hasebního obvodu
jednotky je JPO II SDH Velké Losiny ve většině případů v pořadí příjezdu první jednot-

kou zasahující na místech událostí.
Zhodnocení vozidla bylo důležitým faktorem pro zasahující hasiče. V první řadě
se zakoupil lanový naviják pro záchranné
práce, ať už při dopravních nehodách, nebo
jiných událostech, například živelných pohromách apod. Dalším zhodnocením vozidla je světelná alej na zadní části vozidla.
Tato světelná alej upozorňuje z dálky řidiče
a ostatní účastníky silničního provozu na
místo zásahu hasičů. Díky tomu mají dostatek času zareagovat a zpomalit jízdu
nebo zastavit. Sníží se tím riziko ohrožení zasahujících hasičů a ostatních členů
IZS pohybujících se na silnici. K světelné
aleji byl doplněn zvýrazňující polep žluté
barvy, který opět zviditelňuje vozidlo, jak
za snížené viditelnosti, tak především při
slunečném počasí, kdy nejsou zcela zřetelně vidět výstražná světelná zařízení. Díky
tomu je opět vozidlo zviditelněno z větších
vzdáleností.

Led osvětlení, které bylo na vozidlo a do
vozidla naistalováno, pomáhá hasičům se
lépe orientovat při nočních zásazích, ať už
to jsou dopravní nehody, požáry, technické
pomoci atd...
Bylo pořízeno led osvětlení interiéru vozidla
(nástavba), nové led reflektory světelného
teleskopického stožáru, který je součástí
vozidla, přídavné zpáteční osvětlení pro
lepší viditelnost při couvání v noci a přídavná dálková světla, opět pro lepší viditelnost
a orientaci řidiče při noční jízdě k události.
Celková hodnota pořízeného vybavení je
145.270,- Kč, příspěvek Olomouckého kraje
činí 72.000,- Kč. Chceme touto cestou poděkovat Olomouckému kraji za poskytnutí příspěvku na vybavení naší zásahové jednotky
sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny.
Mirna Sedláčková, OÚ Velké Losiny
Radek Rulíšek, JSDH Velké Losiny
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Významné životní jubileum
v prosinci budou slavit tito naši spoluobčané:
Stratilová Helena
Černoch Vladislav
Vrážel Zdeněk
Prachař Jan
Eichler Otta
Hrbek Petr

Kaštanová Jana
Petrášová Růžena
Balcárková Marie
Fojtík Ludvík
Žáková Marie
Vičík Miroslav

Šemberová Františka
Kurková Renata
Vrabcová Otilie
Ješátková Bohumila
Němec Milan
Koutný Pavel

Všem výše jmenovaným přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do dalších let.

Vítání občánků
Stalo se již pravidlem, že nové občánky naší obce slavnostně vítáme dvakrát
do roka, na jaře a na podzim. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Podzimní termín vítání byl stanoven na čtvrtek 28. listopadu v zámeckém letohrádku zámku
Velké Losiny.

Za komisi pro občanské záležitosti:
předsedkyně komise Mgr. Jana Kocmanová
Starostka obce: Ing. Jana Fialová
Místostarostka: MUDr. Kateřina Bláhová

PROVOZ
OBECNÍHO
ÚŘADU
O VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH 2019
PONDĚLÍ
23. 12. 2019
OÚ uzavřen
PÁTEK
27. 12. 2019
OÚ uzavřen
PONDĚLÍ
30. 12. 2019

Slavnost zahájily členky komise pro občanské záležitosti paní Dana Grézlová
a Ivana Tomášková. Slova se ujala paní Mgr. Ivana Blažková. Závěrem svého
projevu rodičům k narození děťátka poblahopřála a popřála všem pevné zdraví.
Z jejích rukou pak rodiče dětí převzali finanční dar Obce Velké Losiny. Malé
občánky přivítaly pěkným kulturním programem dětí z mateřské školy Sluníčko
pod vedením paní učitelky Dany Machů.
Vítání občánků se zúčastnily tyto děti:
Vladislav a Michal Šiškovi, Jan Borek,
Max Podešva, Ema Rudolfová, Jan Rygar, Natálie Ulmanová, Tomáš Miller,
Vladimíra Cikryt.
Za komisi pro občanské záležitosti:
Ivana Tomášková

7:30 - 12:00 12.30 - 17:00

ÚTERÝ
31. 12. 2019
OÚ uzavřen
V pondělí 30. 12. 2019
bude pokladna
OÚ otevřena
pouze do
14:00 hodin.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
Podzimní dušičkové období v Areálu zdraví zahájily děti z losinských mateřských
školek. Poslední středu v říjnu dovedly
paní učitelky z MŠ Veverka děti z oddělení
Soviček, aby si vyrobily něco halloweenského a zkontrolovaly strašidla, jestli od
loňska nezapomněla strašit. Den po nich
přišly i děti z MŠ Sluníčko, kterým halloweenské tvoření zpříjemnil pan Roman
Miller dvěma ovocnými dorty. Do každé
školky si paní učitelky odnesly dýně, které
společně s dětmi vydlabaly.

Čtvrteční halloweenskou náladu umocnila
ohňová show, která zakončila akci, pořádanou losinskou základní školou, Světluškový
pochod. S ohni a laserovými efekty k nám
opět přijel pan Adámek s kolegou a kolegyní, kteří předvedli krásnou podívanou pro
malé i velké.
Ohřát se mohli účastníci akce v restauraci
Areálu zdraví, kde dobrovolníci ze Spolku
sportovců Areálu zdraví, jako každoročně,
nachystali strašidelnou halloweenskou výzdobu a punč pro děti i rodiče.
V halloweenském duchu pokračoval v Areálu zdraví i dušičkový víkend, a to akcí pro
děti. Od 15:00 si mohly děti v hale Areálu
zdraví vyrobit strašidelné lampičky, zápich
do květináče v podobě netopýra či kostičku
v podobě přívěsku. DJ Petr Kamler měl pro
děti připravenou nejen diskotéku v maskách,
ale i různé halloweenské hry a soutěže.

Třetí listopadovou sobotu v Areálu zdraví
uspořádalo Rodinné centrum Vikýrek Zimní bazárek, kde si zájemci mohli nakoupit
zimní oblečení pro děti i dospělé, hračky,
sportovní potřeby. Při bazárku pořádal
Vikýrek i 3 sbírky: plyšáci pro hasiče Šumperk, zimní oblečení pro osamělé rodiny
s dětmi a omalovánky, knížky a různé papírenské potřeby pro dětské oddělení šumperské nemocnice.
Listopad jsme v Areálu zdraví v sobotu zakončili sportovně, a to dvěma turnaji, florbalovým a ping pongovým. Přestože se florbalový
turnaj konal ve středu, sešlo se 6 týmů: Kardo
Group Rapotín, kteří turnaj pořádali, Sokol
Zábřeh, Spolek sportovců Areálu zdraví Velké
Losiny, Sokol Dubicko, městečko Trnávka
a Hrabenov. Turnaj vyhrálo městečko Trnávka, na druhém místě se umístili hráči z Kardo
Group Rapotín a na třetím místě skončil Sokol Dubicko. Další florbalový turnaj se bude
pořádat opět ve středu 8. ledna 2020.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY | 8

AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
Ping pongový turnaj se konal předposlední listopadovou sobotu a přihlásilo se 23
zájemců. V turnaji dvouher se na prvním
místě umístil Jiří Machala z Postřelmova,
na druhém místě Jan Eliáš ze Šumperka
a na třetím místě František Váňa z Velkých
Losin. Ve čtyřhrách se na prvním místě
umístili pan Eliáš a Machala, na druhém
místě pánové Mikeška a Stejskal a třetí
příčku obsadili pan Horký a Horký. Nejstaršímu účastníkovi turnaje bylo krásných 70 let a účastnici 68 let. Občerstvení na turnaji
zajišťoval Spolek sportovců Areálu zdraví, kteří tímto děkují za hojnou účast a zvou sportovce i na další turnaje. Informace o pořádání sportovních turnajů naleznete na webových
stránkách Areálu zdraví.
Lenka Krňávková, správce AZ (Foto: Petr Čech)

Připravované
akce v AREÁLU ZDRAVÍ
S blížícími se vánočními svátky se v Areálu zdraví bude 28. 12. 2019 od 9:00 hodin
opět konat Pyžamový volejbalový turnaj.
Začátek dalšího roku také již tradičně
zahájí sportovní akce, a to Volejbalový
turnaj, který se bude konat 4. ledna 2020.
Plesová sezóna bude v Areálu zdraví
zahájena III. obecním plesem, který se
bude konat 24. ledna 2020 od 20:00. Úvod
do programu bude již tradičně náležet žákům ZUŠ Pamfilia a jejich pedagogům.
Večerem bude hosty provázet mohelnická
kapela Sband, jejíž program bude zpestřen
o vystoupení flamencové tanečnice. Občerstvení připraví členové TJ Sokol Velké
Losiny a nebude chybět ani ovocná homole od firmy JASFRESH s.r.o. a čokoládová
fontána pana Romana Ťulpy.
Dalším plesem bude Školní ples v termínu
22. února 2020 a plesovou sezónu zakončí
Šibřinky TJ Sokol, a to 29. února 2020.
Lenka Krňávková, správce AZ

PLESOVÁ SEZÓNA
V AREÁLU ZDRAVÍ
24. 1. III. OBECNÍ PLES
22. 2. ŠKOLNÍ PLES
29. 2. ŠIBŘINKY

KULTURA A VOLNÝ ČAS - PROGRAM KINA
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
PROSINEC 2019
Sobota

14.12. 17:00

ALADIN

vstupné 25 Kč

USA 2019
Rodinná komedie, 128´, příst., česky
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné
a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.
Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese
svižnou a strhující akci.
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Billy
Magnussen, Nasim Pedrad, Numan Acar, Alan Tudyk, Frank Welker, Jordan A. Nash, Jamal
Sims, Nina Wadia, Stefan Kalipha

Sobota

21.12. 18:00

Úhoři mají nabito

vstupné 45 Kč

ČR 2019
Komedie, krimi, 101´, příst., česky
Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého
nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují
kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná
představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a chudým dávat. Všechno
jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam
až může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou okolností?!
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Oldřich Kaiser, Kryštof Hádek, Matěj Hádek, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář, Anna
Kameníková, Matěj Ruppert, Martin Sitta, Jiří Lábus, Pavel Slabý

Besedy v kině
Ve čtvrtek 21. listopadu proběhla v místním kině beseda a povídání o zaniklých osadách v našem okolí. Pan Pavel Mareš měl připraveny
zajímavé podrobnosti o nedalekých osadách kolem Branné a Nových Losin. O besedu byl velký zájem a účastníci se shodli, že by
takových besed mohlo být víc.
Ve čtvrtek 24. října se promítal film o putování po Alpských stezkách, který natočili členové KČT Šumperk (Klub Českých Turistů). Je jen
škoda, že podobné filmy nenatočí cestovatelé z Velkých Losin. Např. důchodci ze zájezdu do Chorvatska.
Ladislav Zatloukal, vedoucí kina

Zveme vás na

TRADIČNÍ
PUNČOVÁNÍ
v Bukovicích

V sobotu 21.12. od 17.00

kulturní dům Bukovice

Domácí punče
pro dospělé i děti

KULTURA A VOLNÝ ČAS - PROGRAM KINA
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
LEDEN 2020
Sobota

4.1.

18:00

John Wick 3

vstupné 45 Kč

USA 2019
Akční krimi, 131´, příst., česky
Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick v patách celou
armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu.
Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů
High Table se z Johna Wicka stává excommunicado – psanec, který je terčem zabijáků po
celém světě. Připravte se na válku!
Režie: Chad Stahelski
Hrají: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia
Kate Dillon, Lance Reddick, Tobias Segal, Anjelica Huston, Saïd Taghmaoui, Jerome Flynn,
Randall Duk Kim, Robin Lord Taylor

Sobota

11.1.

17:00

Psí poslání 2

vstupné 25 Kč

USA 2019
Rodinná komedie, 108´, příst., česky
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného rodinného filmu
Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života. Naváže
pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si nedokázali
ani ve snu představit. Tak začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými
láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na bříšku.
Režie: Gail Mancuso
Hrají: Josh Gad, Dennis Quaid, Kathryn Prescott, Marg Helgenberger, Betty Gilpin, Henry
Lau, Abby Ryder Fortson, Ian Chen, Emma Volk, Johnny Galecki, Jake Manley, Daniela
Barbosa, Conrad Coates, Arlene Duncan, Kevin Claydon

Sobota

18.1.

18:00

Muži v černém: Globální hrozba

vstupné 45 Kč

USA 2019
Sci-fi komedie, 115´, příst., česky
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém
dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi
v organizaci Mužů v černém.
Režie: F. Gary Gray
Hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall,
Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Stephen Wight, Anatole Taubman, Marcy Harriell,
Jess Radomska, Andy Beckwith, Ania Sowinski, Ariana Grande

Sobota

25.1.

17:00

Ugly Dolls

vstupné 25 Kč

USA 2019
Animovaná komedie, 88´, příst., česky
V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc
než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem
dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv –
na druhé straně hor. Moxy sebere partu svých nejlepších přátel a vydají se hledat, co je
na druhé straně. Objeví jiný svět – Perfection – město, ve kterém jsou podle protokolu
cvičeny dokonalé hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány do “skutečného světa”, aby
našly své milující dítě.
Režie: Kelly Asbury
Hrají: Pitbull, Ice-T, Kelly Clarkson, Blake Shelton, Leehom Wang, Wanda Sykes, Gabriel
Iglesias, Emma Roberts, Kelly Asbury, Laura Nicole Harrison, Jane Lynch, Natalie Martinez
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Pozvánka na

ADVENTNÍ
TVOŘENÍ
KNIHOVNA
úte 17. 12. 2019
úterý
od 13 do 17 hod.
o

Přijďte
P
řijď si vyrobit lucernu,
dárkovou
dárko
tašku nebo nazdobit svíčku, šišky...
Fantazii s sebou.
Vše
ostatní máme - i občerstvení
Vš
V
še o

Milé děti (i dospělí)
od 1. do 20. prosince 2019
je možno v knihovně ve V. Losinách
napsat nebo nakreslit si svůj
KnihovnaVelké losiny
s rd e č ně zve na výst avu

dopis Ježíškovi

PODZIM
- A NEJEN ON

s přáním dárků pod stromeček
a zavěsit si jej na VÁNOČNÍ STROM
splněných přání...

v kolážích
Pavly Gábové - amatérky

6. 1. - 28. 2. 2020
Přijďte - uvidíte, co jste
ještě neviděli ...

Milý Ježíšku

KULTURA A VOLNÝ ČAS

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„Jaký prosinec, takové jaro.“

Při zahájení výstavy „Enkaustika“
pana Emila Veličky se v knihovně
sešlo 15 nadšenců, kteří si mohli vyzkoušet tuto techniku na vlastní kůži.
Všichni byli moc šikovní a vytvořili si
překrásné obrázky.
Vánoční čas je tu, proto jsme pro Vás
nakoupili spoustu pěkných čtivých
knih, které si můžete přijít k nám do
knihovny vypůjčit. Určitě Vám zpříjemní chvilky v adventním čase. Na
prosinec jsme připravili, jako již každoročně „Velkou vánoční soutěž“.
I letos jsme se zapojily do celostátní
akce „Česko zpívá koledy“, která proběhne 11.12. 2019 v 18. 00 hodin na
náměstíčku. Společně si zazpíváme
5 vybraných známých koled. Občerstvení bude zajištěno. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas.
Srdečně Vás zveme na „Adventní tvoření“, které se uskuteční v úterý 17. 12.
2019 od 13-17.00 hodin. Přijďte si vyrobit lucernu, dárkovou tašku, nazdobit svíčku. Fantazii se meze nekladou.
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Novinky pro dospělé:
Dvořáková, P.: Chirurg - kariéra
špičkového odborníka na pražské
klinice předčasně skončila kvůli
jednomu karambolu s alkoholem,
následky nese nejen on, ale i celá
jeho rodina..
Backman, F.: Babička pozdravuje
a omlouvá se - zábavný a napínavý příběh plný nečekaných setkání, nepravděpodobných přátelství,
obrovské síly pohádek a fantazie..
Lagercrantz, D.: Dívka, která musí
zemřít - v jednom ze stockholmských parků se najde tělo zuboženého žebráka, vypadá to na nešťastnou smrt, avšak patoložce
Nymanové se to nezdá..
Pallavicini, Z.: Deník šílené markraběnky - dědička starých šlechtických rodů rakousko-uherské
monarchie, popisuje ve své knize
historii své české i uherské rodiny..
Szczytiel, M.: Není - kniha literárních reportáží a fejetonů na téma
pomíjení, vypráví o dramatickém
životě české básnířky V. Fischerové, o neblahém osudu majitelky
slavné pražské vily M. Müllerové..

Kdo chce napsat nebo nakreslit svůj
„Dopis Ježíškovi“ a zavěsit ho na „Vánoční strom“ splněných přání, může
přijít do knihovny od 1. - 20.12. 2019.

\/aněček, M.: Mlýn - dva bratři,
jeden mlýn, jeden slib, fascinující
příběh podle skutečné události..

Navštivte výstavu amatérky Pavly
Gábové s názvem „Podzim - a nejen
on“ v kolážích“ od 6. 1. - 28. 2. 2020.
Přijďte, uvidíte, co jste ještě neviděli.

Roche, Ch.: Holka pro všechno
- její manželství - horor, její dítě jakbysmet, její budoucnost- zářivá,
protože teď má holku pro všechno
a navíc i docela dobrý plán..

Protože je závěr roku, musíme vyhodnotit, co se nám v uplynulém roce podařilo a na co se musíme více zaměřit.

Pastorčáková, L.: Žárlivka - Renáta chorobně žárlí a je si toho dobře vědoma, zvítězit nad obsesemi,
které ovládají celý její život a rozkládají myšlení, ale nedokáže..

infekčním a tropickým nemocem,
je chirurg a má zkušenosti s úrazovou chirurgií..
Beneš, V.: Mé cesty do hlubin
mozku - strach je u chirurga přítomný po celou dobu zákroku,
musí být, kdyby ho neměl, je něco
špatně, jako kdyby umělec řekl, že
nemá trému..
Havlík, T.: Homeless Guide - jak
přežít na ulici a užít si to, život
lidí bez střechy nad hlavou vám
přiblíží naše knížka, která by se
mohla jmenovat Průvodce nejen
pražským bezdomovectvím..
Zibura, L.: Prázdniny v Evropě mladý muž se vydává projet stopem Evropu, aby poznal všechny
zvláštní lidi, co dosud berou stopaře..
Woodhead, L: Pan Selfridge - skutečný příběh zakladatele obchodního domu, který revolučním způsobem ovlivni! i naše nakupování,
byl plný přepychu, krásných žen a
hazardu..

Dětem:
Boudová, N.: Bětka a její cesta od
Chmury - Bětka je normální 10létá holčička, chodí do školy, má
svoje běžné dětské starosti, trápí
ji, že se jí děti smějí kvůli brýlím
a že se rodiče budou rozvádět..
Johnson, R.: Julinka a její zvířátka - Julinka, až bude velká, chce
být veterinářka, aby se mohla starat o zatoulaná zvířátka, třeba
o zatoulané pejsky při bouřce..

Naučná pro dospělé:

Žižková, H.: Hafík - je léto a Martin je sám doma, kde ho to nebaví,
jsou totiž prázdniny, vyběhne ven
a vtom zaslechne tenké kňučení
vycházející z kontejneru na odpadky..

Našim čtenářům a návštěvníkům
knihovny přejeme hezké, pohodové
a hlavně klidné Vánoce, prožité se
svými nejbližšími a také spokojenost v roce 2020. Věříme, že i nadále se k nám budou rádi vracet.

Honzák, R.: Všichni žijem v blázinci - tvrdí renomovaný psychiatr
a psychoterapeut, v rozhovorech
s novinářkou Červenkovou se zamýšlí nad způsobem života, který
dnes vedeme,.

Stine, R. L.: Děsivé storky Úsměv, prosím.. přichází zlo, hororový příběh, který vás zavede
do opuštěného starého domu, fotoaparát nalezený ve sklepě není
zřejmě tak úplně obyčejný..

„Co Je napsané bez trápení, čte se bez
radosti.“

Šebek, T.: Africká zima - autor knihy, se vydal v misi Lékařů bez hranic do míst, kde se až příliš daří

Verner, M.: Moje první kniha Vlaky
- v knize se dozvíte o počátcích
železnice až po nákladní vozy..

Děkujeme obecnímu úřadu za skvělou
spolupráci, celoroční podporu, kterou
nám poskytuje, jak po stránce finanční tak i lidské. Věříme, že i nadále nám
bude vycházet vstříc i v roce 2020.

S. Johnson
Hana Nyklíčková
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PROVOZ KNIHOVNY

O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2019
PÁTEK 20. 12. 2019
9 - 12 13 - 17 hod.
PONDĚLÍ 23. 12. 2019
ZAVŘENO
STŘEDA 25. 12. 2019
ZAVŘENO
PÁTEK 27. 12. 2019
ZAVŘENO
PONDĚLÍ 30. 12. 2019
ZAVŘENO
STŘEDA 1. 1. 2020
ZAVŘENO
PÁTEK 3. 1. 2020
9 - 12 13 - 17 hod.

V roce 2019
přispívá Olomoucký kraj
Turistickému informačnímu
centru Velké Losiny
na projekt
„Zkvalitnění služeb
TIC Velké Losiny“
Výše finančního příspěvku činí

30.000 Kč.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Kalendář
Velké Losiny 2020
s fotografiemi
ze šumperského archivu
v prodeji v Informačním centru,
cena 100 Kč/kus.

Kalendáč obce Velké Losiny
2020

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Obec Velké Losiny Vás zve na

iii. Obecní ples
Předprodeje vstupenek
od

2. 12. 2019

Začátek: 20.00 hod.
Areál Zdraví
ve Velkých Losinách
K tanci zahraje kapela
Sband z Mohelnice
Vstupné: 150,- Kč
PROGRAM VEČERA:
19:30 – 20:00 – příchod hostů,
uvítací přípitek
20:00 – zahájení plesu
V průběhu večera:

vystoupení
tanečnice flamenca
čokoládová fontána
fotokoutek
workshop flamenca
Bohaté občerstvení zajištěno
Atraktivní ceny v tombole
Prodej vstupenek IC Velké Losiny
Tel.: 583 248 248
Doprava plesovým autobusem na ples:
Maršíkov (19:00), Bukovice (19:10),
Velké Losiny hřbitov (19:15), AZ (19:20),
Žárová točna a zastávky (19:25), AZ (19:40)
Doprava plesovým autobusem z plesu:
do Maršíkova, Bukovic (02:05), do Žárové (02:20)
Časy odjezdů jsou informační

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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ZUŠ PAMFILIA
HUDBOBRANÍ
Akce Hudbobraní 2019 s podtitulem
„S hudbou kolem světa“ se díky podpoře
Obce Velké Losiny, Olomouckého kraje
a firmě Čerpadla Chudobovi Šumperk
úspěšně uskutečnila ve dnech 26.–
29. 10. 2019, a to již podesáté v Chrasticích
u Starého Města. Všichni účastníci, až na
jednu nemocnou žákyni, vyrazili mimo
domov za společným dobrodružstvím.
Pro mnohé to byla zkouška odvahy, která
přinesla své ovoce. Nejen, že učitelé
navázali s dětmi neformální vztahy, ale
i děti mezi sebou navázaly nová přátelství.
Jsme velmi rádi, že na chodbách naší
školy po příjezdu slýcháváme mnohem
častěji slovo „Ahoj“, jelikož při individuální
výuce se děti mezi sebou nemají jak jinak,
než společným pobytem, poznat. Akce se
zúčastnilo 31 dětí a 6 dospělých – učitelé
Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS. – 3. ročník Dílna,
Jakub Frodl, DiS. – 4. ročník Dílna, Simela
Akritidu – Hra/Zpěv v orchestru, zdravotník
zotavovacích akcí Bc. Jan Sedláček,
ředitelka školy Mgr. Petra Akritidu,
DiS. a pomocný dozor Blanka Drešrová.
Zajištěn tak byl individuální přístup, který
je jedním z našich filozofických pilířů.
Program byl opět velmi pestrý. Napínavá
společná hra byla letos věnována lidové
hudbě různých kontinentů. Jak už
vypovídá název „S hudbou kolem světa“,
bylo zařazeno několik dramatických výjevů
ztvárněných učiteli, které děti postupně
odhalovaly během cesty po mapě světa.
Setkaly se tak s africkými domorodci,
americkými indiány, asijskou gejšou
a její pentatonickou tvorbou či moravskou
lidovou hudbou a tancem v krojích.
Součástí bylo i vyrábění dopravních
prostředků určených pro přepravu na
mapě světa. Hlavní postavou letošního
ročníku byl světoznámý český dirigent
Rafael Kubelík. Ten hledal svou ztracenou
partituru, která se rozletěla do celého
světa. Každému, s kým se během scénky
děti setkaly, musely splnit přání, aby jim
byla část odvanuté partitury vydána
a posléze aby mohly získat zaslouženou
odměnu v podobě zářivých modrých triček
s potiskem daného ročníku.
Natočeny byly také hudební videoklipy,
kdy děti rozvíjely svou sluchovou fantasii
a získávaly vztah k artificiální i nonartificiální hudbě. Výběrem skladeb učitelé
poukázali především na přední české
hudební skladatele. Žáci předmětu Hra/
zpěv v orchestru v klipu zařadili i živou
interpretaci skladby a ve výuce se zabývali
kromě samotného studia skladeb také
improvizací, hrou z listu, znaky různých

epoch hudby apod. Součástí programu
byla i Talentshow, kdy se diváci nestačili
divit tomu, jak šikovné spolužáky mají.
Všechny děti si odvezly nejen vlastního
Průvodce s mnoha užitečnými informacemi
z celé akce, ale i spoustu společných
z á ž i t ků , kt eré prož i l y nejen během
společných her, ale také během naučného
programu v jednotlivých kolektivech, kdy se
naučily zábavnou a hravou formou mnohé
z hudební teorie, dějin hudby, poslechu,
forem apod. Akce byla také prevencí
rizikového chování dětí a mládeže. Děti
měly o vše opravdový zájem, což dokazuje
i zpětná vazba jejich rodičů.

VÁNOČNÍ ORCHESTR
A POZVÁNÍ NA KONCERTY
Dne 22.11. se všichni neklavíristé, kteří
se během podzimu naučili zahrát nebo
zazpívat části partu tří koled, sešli
v prostorách ZUŠ, aby připravili závěrečné
rozloučení na Vánoční koncerty ZUŠ. Každý
zúčastněný měl svou nezastupitelnou

roli – menší houslisté se snažili zapojit
hrou na prázdných strunách, ti větší za
podpory učitelů, některých rodičů, hostů
a klavíru hráli melodický part 1. a 2. hlasu.
Dále se zapojili bicisté hrou na belafon,
triangl, claves a tamburínu, kteří okusili,
že ani na tyto obecně známé nástroje není
jednoduché v takovém seskupení zahrát.
Orchestr má veliký a majestátní zvuk, a to
je pro všechny velkou zkušeností. Sektor
dechových nástrojů zastoupily dvě žákyně
hrající na altovou flétnu a celou parádu
dokreslil zpěv.
O týden později se v ZUŠ konaly první
obehrávky letošního šk. roku. Někteří žáci
mají v tomto období již své skladbičky nacvičené, a tak vzhledem k rozrůstajícímu
se počtu našich řad se v jednom dni konaly
hned tři – od 16–19 hodin a střídali se žáci
hry na klavír, housle, flétnu, lesní roh, bicí
a sólový zpěv. Tento den byl náročný nejen
pro děti, ale i pro všechny posluchače a učitele, kteří museli všechny výkony objektivně
ohodnotit. Věříme, že žáci potěšili své rodiče i posluchače z řad veřejnosti.

Vánoční orchestr

Vánoční obehrávky

KULTURA A VOLNÝ ČAS

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY | 16

ZUŠ PAMFILIA
Všichni, kteří by si rádi zpříjemnili advent
a vyslechli vystoupení žáků naší školy,
mají jedinečnou možnost dne 5. a 6. 12.
vždy v 17 hodin v Klášterním kostele
v Šumperku. Vstupné na oba koncerty je
dobrovolné, a tak srdečně zveme všechny
hudbomilné občany. Snad nemusíme
ani zmiňovat, že chybět nebude tradiční
herecké překvapení!

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ
KONZERVATOŘÍ ČR
– ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA

Seznamovací hry

Ve dnech 22.–24.11.2019 se konala
každoroční soutěžní přehlídka všech
konzervatoří v ČR. Zúčastnila se jí i naše
paní učitelka sólového zpěvu Eliška
Hrochová, která v letošním roce studuje
6. ročník Ko n ze r vato ře v K ro mě ří ž i
a zároveň 1. ročník JAMU v Brně. Do
naší ZUŠ zavítá každý pátek, aby odučila
své žáky. Je neuvěřitelné, že při takovém
velikém zápřahu se stala absolutní
vítězkou. Soutěže konzervatoří se účastní
mnoho studentů z celé republiky včetně
Prahy a Brna, o to větší úspěch to je.
Gratulujeme!

Společné foto

Petra Akritidu, ředitelka ZUŠ

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

PESTROBAREVNÝ ŘÍJEN
V MŠ SLUNÍČKO
V říjnu jsme si užívali teplého pestrobarevného podzimu. Vzhledem k neobvykle přívětivému počasí jsme při pobytech venku
mohli pozorovat, osahat si a nasbírat dary
podzimu. Tyto poklady jsme využívali zejména při smyslových a početních hrách
a výtvarných činnostech. Podzimní motivy
si děti také často připomínaly v písních, tanečcích a pohádkách.
Typické symboly podzimu děti zvěčnily
z přírodnin a barevného listí. Svými obratnými ručkami vytvořily panáčky z šišek
a žaludů, zvířátka a veselé dráčky z barevného listí, dlabaly dýni. Všechny tyto výrobky nám vyzdobily prostory mateřské školy.
Dne 21. října 2019 se vydaly děti ze třídy
Včeličky do kina na pásmo malovaných pohádek, které pro ně připravil pan Zatloukal.
Následující den 22. října 2019 starší děti
přijaly pozvání paní Hany Nyklíčkové do
místní knihovny. Po vřelém přivítání si vy-

Skládáme stupnice

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
slechly poutavé povídání o knihách. Dozvěděly se, z čeho se knížky vyrábějí a jak
s nimi máme zacházet, aby se nezničily.
Diskutovaly o tom, kde si mohou knížky
s rodiči půjčit a co pro to musí udělat. Na
závěr si děti se zájmem vyslechly pohádku,
prohlédly několik knížek a obdržely sladkost s obrázkem.

a obdivovaly krásu starých vzrostlých stromů, když někdo zvolal, že objevil poklad.
Zkoumavě okukovaly malý igelitový balíček a prozkoumávaly obsah. Hurá, máme
bonbóny, radovaly se děti. Paní učitelka
ujistila všechny přítomné, že je obdaroval
lesní skřítek za to, že se hezky chovají k přírodě a nic v parku neničí. V mateřské škole
děti využily nasbíraných přírodnin k vyrábění a rozvoji své fantazie.

Za vědomostmi v knihovně
Byl krásný podzimní slunečný den, a proto
jsme se při zpáteční cestě záměrně vydali
ještě do lázeňského parku, který zářil barvami, a my jsme si připadali jako v pohádce. Paní učitelka nepozorovaně schovala
malou odměnu do té podzimní krásy. Děti
si stavěly domečky z listí, sbíraly přírodniny

Lístečkování v lázeňském parku
Ve čtvrtek 31. října 2019 se děti ze třídy
Včeliček vydaly vlakem směrem zastávka
zámek. Cesta vedla do areálu zdraví, kam
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nás pozvala paní Lenka Krňávková. Po
vstupu do areálu děti obklopila krásná, ale
trochu strašidelná halloweenská výzdoba.
Překvapil je a přivítal maskot Dýňulák, který se o ně i s ostatním personálem pěkně
staral. Děti se zapojily do vytváření zápichu netopýra, ale také si vyzkoušely dlabat
dýni. Za snahu a zvládnuté úkoly všichni
dostali krásně nazdobené dortíky. Nejen že
dobře vypadaly, ale i výborně chutnaly. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Romanu
Millerovi za milé pohoštění a všem, kteří se
na této akci podíleli.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
hodně času jsme trávili na naší zahradě
a čerpali energii z podzimního sluníčka.
Pro zdravou energii si Sovičky chodí pravidelně i do termálního parku. Každý týden
se nedočkavě ptaly, jestli je zrovna jejich
skupina na řadě. Převlékání jde každému
čím dál rychleji, proto můžeme být v bazénu
o malinko déle a děti jsou rády za každou
minutu navíc. Nejdříve se vydovádíme v nejteplejším bazéně, kde už se někteří odváží
plavat i skákat bez kruhu či rukávků. Poté se
s velkým nadšením přesuneme do bazénu
s bublinami. A jelikož nám počasí přálo, proplavali jsme i ven podívat se na sluníčko. Na
závěr nesmíme vynechat i tobogán, o který
děti prosí už ve školce. Jsou to vodomilové
a nejraději by chodily plavat každý den!

knížky. A nejen to. Celou knihovnu zrovna
zdobily výtvarné práce našich dětí, takže
jsme si mohli připomenout tvořivé momenty, které nás provázely minulým školním
rokem. S darovanými obrázky a sladkostí
v puse jsme pyšně odcházeli.

V knihovně, foto Ivona Kolínková
V pondělí 21. října 2019 se všechny Veverky vydaly opět do kina. Tentokrát nám pan
Zatloukal pustil „Brundibáry“. Veselé příběhy o dvou čmelácích se stejnými jmény,
kteří jakoby si z oka vypadli. Brundibáři přinesli dětem zábavu, trochu napětí a hlavně
dobrý konec.

Dýňování v areálu zdraví
Ani děti ze třídy Berušky nezahálely. S pomocí paní učitelky také dlabaly dýni a využily přírodniny k její výzdobě. U vstupu do
mateřské školy vítaly obě vydlabané dýně
svým tajemným světlem všechny příchozí
a vytvářely tak vhodnou atmosféru typickou pro toto roční období.

Plavání v termálech, foto Dana Schadová
V úterý 15. října 2019 jsme přijali pozvání
od paní Hany Nyklíčkové a navštívili jsme
místní knihovnu. Paní knihovnice nás mile
přivítala a zprostředkovala vyčerpávající
přednášku o tom, k jakým účelům knihovna slouží. Vyslechli jsme si úryvek z jedné
humorné dětské knížky. Děti kniha velmi
zaujala, proto dokázaly správně odpovídat
na otázky z příběhu, které jim kladla paní
knihovnice. Za odměnu si děti mohly prohlédnout všechny nabídnuté obrázkové

V úterý 22. října 2019 nás navštívila paní
fotografka. Načesané a krásně nastrojené
děti pózovaly venku u opravdového stromečku a rozdávaly úsměvy. Jelikož módní
přehlídka probíhala hladce a přirozeně, můžeme se těšit na krásné fotečky.
Ve čtvrtek 24. října 2019 jsme se sešli ve
třídě Mravenečků na Halloweenské párty.
V převlecích roztomilých i strašidelných si
po krátkém přivítání a prohlídce masek děti
vyzkoušely své dovednosti v připravených
úkolech a hrách, jako např. Hod na pavouka, Dýňový bowling, Květinová louka, Bubák chodí okolo. Zatancovaly si a pochutnaly na dýňových dobrůtkách a nápojích.
Na památku se ještě vyfotily s dýňovým diplomem pro vzpomínku na dnešní den. Pak
už jen hurá ven, hrát si na strašidla.

Berušky a dýně
kolektiv učitelek MŠ Sluníčko

PROSLUNĚNÝ ŘÍJEN
V MŠ VEVERKA
Letos se nám houbařská sezóna opravdu
vyvedla. Hříbky nám rostly nejen v lese, ale
i ve školce. Děti je modelovaly, kreslily, malovaly, učily se je poznávat a některé si i osahaly. Vyrostly nám jedlé, ale i nejedlé. Hříbky
jsme zapojili do básniček, písniček i pohybových her. Do podzimních témat jsme zahrnuli také lístečky, plody, zvířátka i pohádky. A protože byl říjen opravdu prosluněný,

Halloween, foto Anna Harnová
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Ve středu 30. října 2019 Sovičky vyrazily
do Areálu zdraví, kde na ně čekalo Dýňování. Už jen při vstupu do místnosti plné strašidelných figurín nás přepadly obavy, zda
pokračovat nebo to vzdát. Ale protože děti
pravidelně ve školce prochází maškarními
akcemi, ví, že jim žádné nebezpečí nehrozí. Proto se po chvilce rozkoukání s chutí
pustily do vystřihování netopýřího zápichu,
který ozdobily očičkama a bílou fixou. Během tvoření se mohly občerstvit džusem
a sušenkami. Na paní učitelku tradičně
připadlo dlabání a vykrajování dýně. Tato
dekorace nám po mnoho nocí svítila před
školkou. Jelikož po práci obvykle přichází
zábava, šly se děti vydovádět do prostorné
tělocvičny, kde jim dělala společnost velká
nafouknutá dýně. Se zápichy v ruce jsme
se krásně unaveni vraceli do školky. Za zdařilou akci a bohaté občerstvení moc děkujeme Lence Krňávkové a Ivetě Vacátkové.

Dýňování v AZ, foto Ivona Kolínková
Ve čtvrtek 31. října 2019 v mateřské škole
probudili manželé Antošovi k životu vyřezávané dřevěné marionety z loutkové scény „Kašpárkův svět.“ Děti tak s nimi mohly
prožít společně nádherné chvíle u pohádky
„Kašpárek a strašidlo ze mlýna“. Celou pohádkou je provázel čiperný a veselý Kašpárek, který vytrestal chamtivého mlynáře
a jeho hodnému bratrovi ke štěstí pomohl.
A jako u každého správného mlýna, ani zde
nechyběl pořádný vodník. Dětem se příběh
provázený písničkami moc líbil a každou
scénu tak odměnily potleskem. Na závěr
nadšeně využily nabídky, kdy mohly tradiční loutky obdivovat z blízka.
Anna Harnová a kolektiv učitelek MŠ Veverka

PORADENSTVÍ
K BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ
NA ÚP V ŠUMPERKU
Dne 10. října 2019 se naše třída vypravila
na Úřad práce do Šumperka. Přivítala nás
milá paní Vladimíra Kašparová. Odvedla
nás do místnosti, kde se pořádají různé
přednášky a besedy. Místnost byla vybavena židlemi s psacím pultíkem a velkým promítacím plátnem. Stěny lemovaly skříňky
a police s plakáty, složkami různých povolání a dalšími materiály.

Na úřadu práce, foto Jiřina Vavrysová
Paní Kašparová nám rozdala dotazníky,
které jsme během přednášky museli vyplňovat. Celou dobu nás seznamovala se
středními školami a učilišti, na kterých
bychom mohli studovat, co to obnáší atd.
Mě i spolužáků se ptala, kterou školu jsme
si vybrali. Ke konci přednášky jsme si prohlédli přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou i na ostatní druhy škol. Dále
jsme se v rychlosti seznámili s přijímacími
testy z minulého školního roku. Na závěr
jsme dostali svolení prohlížet složky s různými povoláními a zapsali jsme si do dotazníku, co naše vysněné povolání obnáší,
a vlastnosti, které jsou pro toto povolání
důležité. Při této práci nám radila a rozdávala letáčky k námi vybrané škole. Například i mně předala nějaké informace k oboru grafický design na SPŠ v Šumperku.
Přednáška mě osobně velmi bavila a určitě
mi poskytla další informace o mé vysněné
škole.
Vendula Filipová, žákyně 9. třídy

KILOMETRY PUTOVÁNÍ
PO STOPÁCH KRUTÉ
I KRÁSNÉ HISTORIE

Na Pražském hradě, foto Jiřina Vavrysová
Druhý den následoval Terezín. Do města Terezín jsme se dopravili autobusem, navštívili
jsme Muzeum ghetta Terezín a Malou pevnost Terezín, která sloužila během 2. světové války jako věznice pražského gestapa.
Průvodkyně nám velmi poutavě vyprávěla
o všech hrůzách, které zde byly páchány. Působilo to na nás velmi emotivně. Nechápala
jsem, jak mohl někdo tohle utrpení přežít. Po
návratu do Prahy jsme obědvali v nákupním
centru Letňany a vrátili se na ubytovnu, abychom se připravili na večer. Chystali jsme se
do Národního divadla na hru Manon Lescaut.
Nás dívky překvapilo, že všichni kluci byli
pěkně upraveni. Hra se někomu moc líbila,
ale někteří byli nespokojení. Zpět na ubytovnu jsme se vraceli dost pozdě.
Poslední den jsme navštívili Židovské město a Staronovou synagogu, u hrobu rabína
Löwa jsme položili svá přání, která jsme si
napsali na papírek. Poslední památkou, kterou jsme navštívili, bylo opravené Národní
muzeum. Rozhodli jsme se pro výstavu Tutanchamon. Z Hlavního nádraží jsme plni
zážitků a dojmů odjížděli unaveni domů.

Jako každý rok jela i naše devátá třída na
exkurzi do Prahy. My jsme letos vyrazili
v úterý 15. října 2019 z nádraží ve Velkých
Losinách a po desáté hodině jsme dorazili
do Prahy. Cílem exkurze bylo poznat trochu
lépe naše hlavní město a poučit se o židovské kultuře, která se k Praze váže.
Hned po příjezdu na Hlavní nádraží a uložení
zavazadel jsme se vydali na prohlídku města.
Z Václavského náměstí jsme prošli na Staroměstské náměstí a sledovali postavičky poledního Staroměstského orloje, který se krásně leskne novotou. Dále jsme pokračovali
na Pražský hrad. U Matyášovy brány jsme
sledovali výměnu hradní stráže. Po osobní
prohlídce jsme vstoupili na nádvoří a následovala prohlídka Chrámu sv. Víta, Vladislavského sálu i baziliky sv. Jiří a Zlaté uličky.
Z Hradu jsme se přesunuli k Valdštejnskému
paláci a prohlédli si jeho zahradu. Po té jsme
se rozjeli na ubytovnu, zde jsme měli chvilku
na oddech a přípravu na večer, protože nás
čekala další túra po noční Praze.

Před Staronovou synagogou,
foto Jiřina Vavrysová
Myslíme si, že tato exkurze pro nás byla velice zajímavá a naučná a moc jsme si ji užili. Děkujeme vedení naší školy a obci Velké
Losiny za úhradu veškeré dopravy a paní
učitelce Jiřině Vavrysové a paní asistentce
Petře Zugarové za doprovod.
Sabina Wachholzová a Lucie Hetmánková,
žákyně 9. třídy
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PODZIMNÍ
FESTIVAL PTACTVA
Ve středu 16. října 2019 se žáci sedmé třídy vypravili na přírodopisnou exkurzi s názvem „Podzimní festival ptactva“. Ráno
jsme se vlakem přepravili do Vikýřovic, odkud jsme si udělali procházku na Třemešské rybníky. Cestou jsme společně poznávali spatřené rostliny a živočichy.
Na rybnících nás čekala ukázka odchytu
ptáků se zkušeným ornitologem. Dozvěděli jsme se základní informace a odchytu
a kroužkování ptáků. Poté jsme si mohli
odchycené ptáčky detailně prohlédnout,
a dokonce i pohladit. Následně jsme se
rozdělili na dvě skupiny a každá skupina si
vyrobila dřevěnou ptačí budku. Pro výrobu
ptačí budky jsme dostali již nařezaná prkénka, která jsme si obrousili, a pomocí hřebíků z nich stloukli budku pro ptáky. Tyto
dvě budky jsme si odnesli do školy, kde na
nich můžeme pozorovat krmící se ptáčky.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
ci, ale i poznání se navzájem. Ze začátku
jsme se soustředili na stmelení našeho
třídního kolektivu. Hry nám pomohly lépe
se navzájem poznat, dozvědět se spoustu
zajímavostí o našich spolužácích a co nejvíce si o ostatních kamarádech zapamatovat. Do všech aktivit se s námi zapojovala
i naše nová třídní učitelka Hana Hartová,
aby nás také lépe poznala.
Další aktivity vedly ke spolupráci a komunikaci. Ty byly pro naši třídu nejtěžší. Často jsme
museli komunikovat beze slov, ale i přesto si
mezi sebou domluvit určitou strategii.
Po skončení programu od Míši a Marky
jsme si s paní učitelkou ještě probrali naše
dojmy a zážitky a domluvili jsme se, že se
na naši spolupráci budeme ještě soustředit.

Porada, foto Hana Hartová
Všechny hry během tohoto dne nám toho
spoustu daly. Naučili jsme si naslouchat, nevyrušovat se a respektovat názor druhých.
Tento den se nám moc líbil, krásně jsme si
ho užili a jsme za tuto možnost velice rádi!
žáci 6. třídy

HALLOWEENSKÉ VYUČOVÁNÍ
Každý rok se děti těší na dny, kdy máme ve škole netradiční vyučování. Mezi ně patří
i Halloween. Všichni přijdou v maskách, v hodinách pracují na úkolech, které jsou na
halloweenské téma. V páté třídě se díky rodičům tento den ve čtvrtek 31. října 2019 nesl
ve zvláštním duchu. Díky manželům Veselým, kteří si ráno přivstali a pustili se do výzdoby, přišli žáci do třídy ozdobené balónky, lampičkami, dýněmi. Kromě toho připravili pro
děti občerstvení v podobě popcornu, perníčků, „useknutých“ prstů, sladkých netopýrů…
Paní Martina Nitsche zase napekla a nazdobila helloweenské muﬃny. Moc za všechny
vaše – naše děti děkuji.

Návrat z podzimního festivalu ptactva,
foto Hana Hartová
Tento den se nám moc líbil, dozvěděli jsme
se spoustu zajímavých věcí a byli jsme
rádi, že jsme si mohli vyzkoušet i zábavné
praktické činnosti.
Vanda Nováčková a Anna Rulíšková,
žákyně 7. třídy

TYMYJÁN
Ve středu 23. října 2019 se naše 6. třída
zúčastnila projektového dne Tymyján. Do
školy k nám přijely dvě pracovnice – Markéta a Míša ze Střediska výchovné péče
Dobrá vyhlídka Šumperk.
Společně jsme hráli spoustu her, které byly
zaměřeny hlavně na spolupráci, komunika-

Halloweenské vyučování, foto Světlana Podhajská
Pro nás všechny to bylo velmi příjemné překvapení a den jsme si pořádně užili a ještě
jsme si pochutnali.
Světlana Podhajská, třídní učitelka 5. třídy
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ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
SVĚTLUŠKOVÝ POCHOD
Světluškový pochod má v naší škole již
mnohaletou tradici. Tu jsme neporušili ani
letos a ve čtvrtek 31. října 2019 jsme se
opět sešli v hojném počtu. Náměstí u lázní se se soumrakem zaplnilo množstvím
velmi povedených masek. Rodičovská
porota vybrala nejhezčí masky, které byly
odměněny diplomem a čokoládou. Průvod
osvětlený světýlky z lampionů se potom
vydal k zámku. Cestou na nás na různých
místech čekala strašidla, která dokázala
mnohé „světlušky“ pěkně vyděsit. Na zámeckém nádvoří na děti čekal sladký poklad. Po skončení Světluškového pochodu jsme se přesunuli do místního Areálu
zdraví, kde jsme se zahřáli horkým punčem
a zhlédli ohňovou show v podání skupiny
Akáda & Meče blesky.

Za organizátory akce velmi děkuji kastelánce velkolosinského zámku Bc. Anetě
Surmové, DiS., za ochotu „propůjčit“ nám
zámecké nádvoří a také panu Bc. Jiřímu
Doupalovi, který nám každý rok věnuje svůj
volný čas, pomáhá nám s ukrýváním pokladu a trpělivě vyčkává, dokud nádvoří neopustí poslední masky.
Světlana Podhajská, organizátorka akce

‚‚DVAKRÁT MĚŘ
A JEDNOU KLIKNI‘‘
V úterý 5. listopadu 2019 nás navštívili ve
4. třídě pracovníci ze šumperské organizace Pontis, aby nás seznámili s plusy a mínusy internetu.
Přednáška byla zaměřena na sociální sítě:
Tik tok, Instagram, Facebook a na youtubery. Vlastně na to, co nás opravdu baví
a zajímá. Nejdřív jsme si nadšeně povídali, co sledujeme a taky jsme si říkali, kdo
už sám zkusil natočit a zveřejnit nějaké
video. Oba pracovníci nás pak upozornili na challenge a pranky, které mohou být
nebezpečné a nemáme je napodobovat.
Měli jsme si uvědomit, koho podporujeme,
co sledujeme, co si z toho videa vezmeme
a co o sobě odhalujeme.

Dvakrát měř a jednou klikni,
foto Kateřina Maturová
Přednáška se nám moc líbila, protože jsme
se něco dozvěděli a bylo to formou hry. Odnesli jsme si z toho to, že internet je plný
srandy, ale taky to, že na druhé straně skrývá různá nebezpečí.
Amálie Miková a Michaela Vírová,
žákyně 4. třídy

Světlušky, foto Šárka Svrčinová

VELKÉ ROZHODOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ
Dne 5. listopadu 2019 se naše 9. třída zúčastnila prezentace středních škol Scholaris, která se konala v tělocvičně Gymnázia
Šumperk. Akce měla pomoci žákům základních a středních škol ve volbě dalšího studia.
Své stanoviště tam měla téměř každá střední škola Olomouckého kraje. Každá škola
svou prezentaci nějak obohatila, například
střední školy gastronomie prodávaly své
pokrmy, truhláři vyřezávali ze dřeva a optici
vám vyčistili brýle. Všichni jsme si mohli vyhledat školu, o kterou máme zájem. V mém
případě šlo o samotné gymnázium, ve kterém se akce pořádala. O této škole mi hodně
řekli učitelé i samotní studenti. Celou školou
mě provedli, ukázali jídelnu a zhodnotili, jak
se tam vaří, prošli jsme jednotlivé učebny,
povídali si o učitelích, ale i o počtu přijímaných zájemců o studium. Minulý rok se na
tuto školu hlásilo 147 žáků a přijatých je 90.
Myslím si, že mám velkou šanci. Na škole se mi líbí velké tělocvičny, možnost výběru druhého cizího jazyka a příprava na vysokou školu
v dobře vybavených učebnách. Udělám vše, co budu moci, abych mohl příští rok začít studovat gymnázium. Akce Scholaris byla velice
poučná a mně se velice líbila.
Václav Beneš, žák 9. třídy
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SDH MARŠÍKOV

Ještě před zahájením příprav a pečení cukroví se náš ženský tým vydal na poslední
soutěž letošní sezóny 2019. Tak jako loni
se ženy zúčastnily jedné z největších soutěží v požárním útoků v ČR, a to Memoriálu
V. I. Lenina v Širokém Dole. Počasí i atmosféra byla více než na jedničku a k dobré
náladě přispěl i velmi povedený pokus děvčat, která se umístila na úžasném 20. místě (loni 27. místo) z 51 týmů.

Krásné Vánoce
a šťastný vstup do
nového roku
Vánoční svátky
se neskutečným tempem opět blíží
a SDH Maršíkov Vám přeje
jejich krásné prožití
a vstup pravou nohou do nového roku.

Dále bychom si Vás dovolili pozvat na
akce konané právě v období svátků. Dne
14. 12. se uskuteční Zpívání vánočních
koled u kostelíku, kde se na Vás budeme
těšit se zpěvníky a horkým svařákem. Ke
konci roku se tradičně odehraje již 17. ročník turnaje ve stolním tenise, tak se neváhejte přihlásit. Veškeré informace najdete
v plakátcích a na facebookové stránce
SDH Maršíkov.
Pokud tě požární sport zajímá a chceš se
přidat k nám, mrkni taky na instagram@
sdhmarsikovzeny a již výše zmíněné facebookové stránky. Neváhej, napiš a přidej se
k nám, protože hasiči nejsou jen zábavou,
ale také rodinou.
Za SDH Maršíkov
tisková mluvčí Barbora Vaculíková
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JSDH VELKÉ LOSINY
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Velké Losiny má za uplynulé období od
1. 1. 2019 do 1. 12. 2019 náročných 11 měsíců. Celkem nám bylo vyhlášeno 54 poplachů. Nejvíce výjezdů měla jednotka k tak
zvaným technickým pomocím, tyto výjezdy jsou především k odstranění stromů po
nárazovém větru, odčerpávání vody po vydatných deštích atd... Těchto výjezdů bylo
25 a celkový strávený čas u těchto událostí
činí 26 hodin a 42 minut.
Další číslo 16 jsou dopravní nehody, ať už
motorek nebo osobních a nákladních vozidel. Při těchto dopravních nehodách bylo zraněno několik osob, při některých nehodách
byla zranění osob neslučitelná se životem.
Časově je to podobné předcházejícím případům, tady 26 hodin a 13 minut.

Třetí položkou ze statistik jsou požáry, těch
jsme měli 9. Byly to požáry automobilů, komínů, výrobních hal, bytů, rodinných domů
atd... Tady celkový čas u požárů je 15 hodin a 57 minut. Ostatní pomoc, to je další
činnost hasičů, která je nedílnou součástí
naší práce. Je to pomoc zdravotnické záchranné službě se snesením nebo vynesením pacienta, tyto výjezdy jsme absolvovaly třikrát. Celkový čas je 49 minut.
Poslední položkou je únik ropných produktů.
K takové události jsme vyjížděli 1krát, ale
časově to byl hodně náročný zásah, 5 hodin a 10 minut.
I v letošním roce jednotka zasahovala
mimo katastr obce, vyjela i do Kolšova,
Dolních Studének, Nového Malína, Rapotína, Petrova nad Desnou, Loučné nad
Desnou.

Zásahová technika prošla v tomto roce
řadou změn a úprav. Především naše
cisterna CASka. Byl na ní nalepen zvýrazňující žlutý polep, byl namontován
lanový naviják a zadní světelná álej, bylo
zakoupeno nové vybavení v desítkách tisíc. Na toto vybavení a zhodnocení vozidla přispěl i Olomoucký kraj, ale největší
podíl na tom všem má obec Velké Losiny, která ze svého rozpočtu vynaložila
nemalou částku a za tuto podporu patří veliké poděkování. Poděkování patří
také hasičům, kteří vyjíždějí k zásahům
a opouštějí své rodiny, a to ráno, v poledne, večer, kdykoliv, když jim přijde do
telefonu výjezdová zpráva. Děkuji!
Všem přeji krásné a klidné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2020.
VJ Radek Rulíšek

Dodržujte základní pravidla:
svíčky na vánoční stromeček
» Elektrické
kupujte pouze jako certifikované výrobky
opatřené českým návodem na použití.

Pokud si stromeček ozdobíte prskavkami,
» pamatujte,
že jde o otevřený oheň,
který nesmíte nechat bez dozoru.

na adventním věnci nebo ve vánočním
» Svíčky
svícnu nikdy nenechávejte hořet bez dozoru.

Pečlivě volte místo, kam zapálenou svíčku postavíte.

vánočním pečení a vaření nikdy nenechávejte
» Při
bez dozoru otevřený plamen plynového hořáku.
olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny
» Horký
se nesmí hasit vodou, jinak může dojít
k popálení nebo k výbuchu.

se na pánvi vznítí potraviny, nejlepší je zakrýt ji
» Pokud
pokličkou a oheň tak udusit, popřípadě použít hasící
přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý olej.

začnete požár hasit, vypněte přívod energie
» Než
(elektřinu, plyn).

Zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou
» opatřenou
českým návodem na použití.
skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí
» Pyrotechniku
a na místech, kde může dojít k její iniciaci.
odpalujte podle návodu na použití,
» Pyrotechniku
zásadně venku na volném prostranství.
balonky štěstí nepouštějte v obytných zónách,
» zaLétající
větrného počasí a v blízkosti skladů sena, slámy,
hořlavin nebo výbušnin.

je to možné, vybavte svůj byt či dům
» Pokud
detektory kouře.
mějte na paměti, že život a zdraví je cennější
» Vždy
než majetek.
Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace
» vymkne
kontrole, volejte hasiče 150 nebo 112.

SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
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ŠK VELKÉ LOSINY – ŠACHOVÉ AKTUALITY
Vážení čtenáři Velkolosinských pramenů,
spoluobčané. Dovolte, abychom Vám podali informativní zprávu o činnosti našeho
šachového klubu od června 2019 po dnešní listopadové dny.
I v době tzv. ,,okurkové sezony“ se naši
šachisté účastnili řady šachových turnajů, které právě v daném období probíhaly.
Asi největší přesun našich hráčů v počtu
šesti se uskutečnil v měsíci červnu do
slovenské Levice na mezinárodní turnaj ,,O pohár primátora Levice“. Úspěšnost na tomto šachovém turnaji čtyř zemí
byla pro nás až překvapující. Z celkového
počtu 88 hráčů se stal vítězem velmistr
Žilka Štěpán z 1. Novoborského ŠK, hrající kromě extraligy i za náš klub jako hostující hráč. V první desítce se na pěkném
5. a 7. místě umístili losinští hráči Malý
M., Vaculík J., Bureš V. byl pak dvanáctý.
O dalších letních a podzimních turnajích
jen krátce:
Turnaj Mohelnice Open - 70 hráčů, z V. Losin 1 účastník, FM Valenta V. - 8. místo.
Turnaj Bohuňovice - 50 hráčů, z V. Losin
1 hostující hráč GM Žilka Š. - velmi pěkné
2. místo.
Naše hlavní zaměření šachové činnosti je
na mistrovská utkání v rámci jednotlivých
soutěží pořádaných v rámci České republiky. Ne všechna naše družstva mají své
rozehrané soutěže dle předpokladů a jsou
za svým výkonnostním zenitem. Vůbec se
nedaří našemu ,,A“ družstvu v Krajském
přeboru Olomouckého kraje, nečekané porážky s ŠK Olomouc 6:2, s Agenturou 64
Grygov 41/2:31/2 a chatrná remiza s ŠK Prostějov 4:4, odsouvají naše družstvo s 1 bodem na zatímní 10. místo z 12-ti účastníků.
Oproti tomuto nezdaru má naše ,,B“ družstvo v Oblastním přeboru Olomouckého
kraje čistý štít a po dvou vítězstvích nad
Zábřeh ,,B“ 51/2:21/2 a nad ŠK Bohuňovice
41/2:31/2 je po dvou kolech s počtem 6-ti bodů
na zatímním 4. místě z 12 účastníků.
Naše ,,C“ družstvo v Okresním přeboru
Šumperk (8 družstev) odehrálo zatím jedno
utkání s Hrabišínem ,,B“, a to vítězně 3:2.
Co k tomu dodat? Mistrovská utkání ve
všech soutěžích jsou teprve na začátku,
a jelikož budou končit až v měsíci dubnu
2020, je tedy dost času, aby se jejich vý-

konnost, hlavně u ,,A“ družstva, vylepšila.
Ale o tom všem až po Vánocích. Věříme, že
další naše zprávy budou jen pozitivní.
Vážení spoluobčané, musíme a hlavně
chceme Vás znovu upozornit na výjimečný
mezinárodní šachový turnaj ,,O losinského kapra“ v Koutech nad Desnou dne 14.
12. 2019 - viz. přiložený plakát akce. Turnaj, který je sponzorován firmou Energotis
s.r.o., hotely Dlouhé Stráně s.r.o. a s nemalou podporou Obce Velké Losiny, je k dnešnímu dni obsazen 8 velmistry, hráči ze 7
zemí. V současnosti přihlášeno 75 hráčů,

což tři týdny před turnajem odpovídá předpokladu 130 hráčů.
Náš informativní článek ukončíme krátkým, ale srdečným přáním. Krásné, veselé a požehnané svátky vánoční a úspěšný
vstup do nového roku 2020 Vám všem losinským spoluobčanům a všem čtenářům
Pramenů přeje šachový klub Velké Losiny.

Za ŠK Velké Losiny
Viktorin Petr - předseda
Klézl František
Bureš Vladimír
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TJ SOKOL
Fotbalový podzim nám skončil, je čas
zhodnocení, co se nám povedlo nebo nepovedlo. Rádi můžeme konstatovat, že toho
lepšího bylo více. Když to vezmu od těch
nejmenších, kde výsledky v soutěži nejsou
to nejdůležitější, tam je potřeba získat u dětí
zájem o hru a pokud se to daří, dostaví se
i výsledky. Mladší přípravka hrála poprvé
netradičním systémem turnajů, nejdříve
regionálně rozdělených soupeřů, dále byla
družstva dělena již podle výkonnosti. Naši
si vedli vcelku dobře, ani v jednom turnaji
nezklamali herně, ani výsledkově. U starší
přípravky jsme se potýkali s malým počtem
hráčů, muselo se mnohdy doplňovat z mladší přípravky a tak i výsledky nemohly být
o moc lepší, než nakonec byly. Přesto je potřeba hráče obou kategorií pochválit, dělají
velké pokroky ve své výkonnosti, což je také
zásluha i jejich trenérů Petra Navrátila a Dominika Glogara, kteří se navíc ještě starají
o nově zavedenou „školičku“. U mladších
žáků jsme využili nové možnosti Soutěžního řádu, který umožňuje utvořit společné
družstvo z hráčů dvou klubů, které nemají
dostatek svých kmenových hráčů k vytvoření samostatného družstva. Tím se utvořilo
ve spolupráci se Spartakem Loučná nej-

početnější družstvo, výsledky ovšem byly
jako na houpačce, umístění ve spodní části
tabulky soutěže je toho vyústěním. Přesto
máme i v této kategorii dost perspektivních
hráčů, kteří mají předpoklady k výkonnostnímu růstu. Další postupnou kategorií jsou
starší žáci. Ti dlouho drželi neporazitelnost
společně se silnými Štíty, bohužel jen ale do
vzájemného zápasu, který prohráli na hřišti
soupeře. Pak ještě zaznamenali druhou porážku s Novým Malínem a právě za těmito
svými přemožiteli si drží 3. místo v soutěži.
Před jarní částí je to dobrá výchozí pozice
k tomu, aby se pokusili o útok na příčku
nejvyšší. To samé platí i o našem dorostu.
Bilance naprosto shodná se staršími žáky,
3. místo a na kontě dvě porážky. Na rozdíl
od žáků hrají Krajskou soutěž (žáci Okresní
přebor), kde je konkurence o poznání větší
a kvalitnější. Trenér mužů Martin Kupčík
i před ním Jiří Mika jim dávají občas příležitost si zahrát za muže, kde sbírají zkušenosti do budoucna a snad jim to umožní
i plynulejší přechod do kategorie dospělých
v budoucnu. Právě muži těží z dobré práce
trenérů dorostu v minulých letech, dnes hraje v Krajském přeboru mužů hned několik
našich nedávných dorostenců, Hilbert, Bu-

reš, Kobza, Žák, Kubíček, Hegner Lucas, jeho
bratr by taky hrál, kdyby neodešel studovat
do Anglie. Když k tomu přičteme i ty „starší“
odchovance Maňku, Kocourka, Lineta a Žídka, dá nám hned dvě třetiny mužstva, které
patří ke špičce v našem okrese, hned za většími městy Šumperk, Zábřeh a Mohelnice.
K tomu můžeme přičíst další mladé hráče
hrající v Loučné, kteří jí výraznou měrou pomohli k postupu z okresu do I. B třídy kraje.
To ještě zdůrazním, že se na jejich výchově
trenérsky podílel další náš odchovanec Jiří
Mika, který několik let muže trénoval. Kdo se
tím může na této úrovni pochlubit? Zrovna
ale letošní podzim mužů nedopadl nejlépe, herně to bylo ještě dobré, ale dopláceli
na neproměňování šancí. Chybělo i trochu
toho nezbytného štěstí, zvláště v penaltových rozstřelech jsme body ztráceli, sedm
zápasů skončilo remízou, z toho jen jeden
jsme vyhráli po penaltách. Mužstvo má na
víc než 11. místo, musíme se tedy dobře
připravit na jarní boje a vrátit se na pozice,
které nám patřily v minulých letech. Teď nás
všechny čeká klidné období, ve kterém si
všichni mohou od fotbalu odpočinout, nabrat síly před začátkem zimní přípravy.

FLORBALOVÝ ODDÍL
TJ SOKOL VELKÉ LOSINY

V současné době máme za sebou čtyři listopadové zápasy. Naším prvním soupeřem
byl tým z Kostelce na Hané, který jsme porazili 3:1. Ve druhém utkání jsme narazili
na tým starších žákyň Základní školy Údolí
Desné. I když děvčata byla o hlavu větší
než ta naše, tak jsme bojovným výkonem
vydřeli výhru 2:1. Naším třetím soupeřem
byl chlapecký oddíl Základní školy Údolí
Desné, velmi silný soupeř, kterého se také
podařilo porazit se skóre 3:1. Poslední tým,
se kterým jsme se doposud utkali, byl TJ
Sokol Zábřeh na Moravě. V tomto zápase
jsme podali zatím náš nejlepší výkon
a soupeře jsme porazili 7:3.

Touto cestou bych chtěl pogratulovat prvním statečným našeho týmu: brankáři
a kapitánovi týmu Ondřeji Ščuglíkovi, druhému brankáři Maximu Horákovi, obráncům Danielu Minaříkovi, Matěji Lesniakovi,
Vandě Nováčkové, Michalu Kauerovi, Michalu Polončíkovi, útočníkům Janu Bláhovi, Matěji Filipovi, Aničce Rulíškové, Dominiku Kašparovi, Jakubu Vírovi.

Po vzájemné dohodě s učiteli tělesné výchovy v Základní škole Velké Losiny se
zrodil nápad přivést více dětí ke sportu, aby
netrávili svůj volný čas častým vysedáváním u počítače nebo s mobilem v ruce.
Pro dosažení maximální efektivity se Tělovýchovná jednota Sokol Velké Losiny domluvila s vedením základní školy na přihlášení do soutěže školské florbalové ligy pod
hlavičkou tělovýchovné jednoty, která tým
materiálně a tréninkově zajistí, a základní
škola pomůže s propagací a přidáním tréninkových dávek v hodinách tělesné výchovy. Musím uznat, že jsme po ukončení
náboru nových žáků na sebe s panem ředitelem chvíli rozpačitě koukali, jestli to byl
dobrý nápad, neboť se přihlásilo osm žáků.
Nehodili jsme však flintu do žita a pustili
jsme se do práce. V tělovýchovné jednotě
se trénování zhostili Petr Bláha a Petr Černohous, za školu vede tréninky pan učitel Václav Machaň a pan učitel Tomáš Skoumal.
Po dvou měsících se k nám pomalu začínají přidávat další žáci a my máme všichni
dobrý pocit, že naše úsilí přece jen má smysl. Vybudovali jsme smíšený tým složený
jak z chlapců, tak z děvčat.

Myslím, že nás tyto prvotní úspěchy pozitivně nastartovaly k další
práci tak, abychom dosáhli hráčského zlepšení, uspěli i v dalších
zápasech a byli tak
hrdými reprezentanty
obce Velké Losiny.
V současné době se dělíme o 1. místo v soutěži
společně s Troubelicemi, s nimiž se utkáme
v příštím kole 14. prosince 2019. Držte nám
palce.

Milan Grézl – sekretář FO TJ Sokol

Chcete-li se přidat do naší nové florbalové
party, jste srdečně vítáni.
Petr Bláha-trenér

SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
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Podzimní brigáda na hřišti
I v letošním roce se nám dařilo čerpání dotací na částečnou údržbu našeho sportovního areálu. Podařilo se nám získat příspěvek z České unie sportu ve výši
80 000,- Kč. Nakoupili jsme veškerý potřebný materiál a vrhli jsme se na opravu
jedné části odvodného kanálu kolem hřiště. Původní odvodný kanál byl již nefunkční a docházelo k opakovanému podmáčení hřiště, což vedlo ke zhoršené
kvalitě trávníku. Sešli jsme se celkem třikrát, vždy v sobotu, během měsíců srpna
a září. A dílo se podařilo! Chtěl bych osobně poděkovat všem zúčastněným členům TJ Sokol – jmenovitě: Radek Svedek, Karel Minařík, Milan Grézl, Pavel Žídek,
Zdeněk Smékal, Vladimír Bureš ml., Jiří Berka, Josef Haizner, Petr Hošek, Antonín
Frýbort, Vlastimil Liďák, Miloš Malý, Jan Kolář. Poděkování patří i Pavlu Třískovi,
který se svou technikou nám hodně pomohl s těmi nejtěžšími pracemi. Myslím,
že všichni tito členové mohou být na sebe právem pyšní, neboť věnovali svůj volný čas dobré věci a společným úsilím se podařilo
odvést kus dobré práce.
Karel Minařík – předseda TJ Sokol
Foto – odvodný kanál

Tabulka – krajský přebor mužů – 2019/2020
Um.

Družstvo

Tabulka – krajská soutěž dorostu, skup. „A“ – 2019/2020

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Body

Um.

16

15

0

0

1

53:15

45

1

Družstvo

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Body

SK Haňovice

9

7

0

0

2

37:17

21

1

FK ŠTERNBERK

2

FK Medlov

16

11

1

1

3

42:22

36

2

FC Dolany

9

7

0

0

2

32:16

21

3

Sokol Ústí

16

10

1

1

4

42:25

33

3

Sokol Velké Losiny

9

5

2

0

2

20:11

19

4

SK Lipová

16

8

3

1

4

30:24

31

4

FK Slavonín

9

6

0

0

3

39:22

18

5

TJ Sokol Bohuňovice

16

8

3

0

5

36:24

30

5

FC Kostelec na Hané

9

5

0

1

3

26:13

16

6

SULKO-Zábřeh

16

8

2

1

5

32:23

29

6

SK Šumvald

9

4

0

0

5

17:22

12

7

TATRAN LITOVEL

16

8

1

3

4

26:24

29

7

SK Loštice 1923

9

3

1

0

5

19:30

11

8

FK MOHELNICE

16

8

1

2

5

35:27

28

8

Jiskra Rapotín

9

3

0

1

5

26:30

10

9

TJ Sigma Lutín

16

8

1

0

7

35:27

26

9

9

1

0

1

7

12:38

4

10

FK Jeseník

16

7

0

1

8

33:30

22

Protivanov
- Brodek u Konice

11

Velké Losiny

16

3

1

6

6

25:27

17

10

Sokol Olšany

9

1

0

0

7

13:42

3

12

FC Želatovice

16

3

4

0

9

26:35

17

13

FC Kralice na Hané

16

4

1

1

10

22:37

15

14

TJ Slovan Černovír

16

2

2

1

11

20:52

11

15

SOKOL Opatovice

16

2

1

1

12

18:50

9

16

FC Dolany

16

1

0

3

12

6:39

6

Tabulka – okresní přebor starší žáci – 2019/2020
Um.

Družstvo

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Body

Tabulka – okresní přebor mladší žáci, skup. „A“ – 2019/2020
Um.

Družstvo

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1

SK Bludov

9

8

0

0

1

51:11

24

2

Sokol Nový Malín „B“

9

6

1

1

1

62:25

21

3

TJ Libina

9

6

1

0

2

46:22

20

4

FK Hanušovice

8

3

0

1

4

41:19

10

5

SD Loučná - V. Losiny

8

2

2

0

4

39:33

10

6

Jiskra Rapotín

9

1

0

0

8

15:113

3

7

Sokol Vikýřovice

8

0

0

2

6

19:50

2

1

SOKOL ŠTÍTY

10

10

0

0

0

55:5

30

2

Sokol Nový Malín

10

8

1

0

1

71:19

26

3

Velké Losiny

10

8

0

0

2

45:23

24

Um.

4

Sokol Lesnice

10

5

2

0

3

32:22

19

1

5

SULKO Zábřeh „B“

10

5

0

1

4

56:29

16

Tabulka – okresní přebor starší přípravka, skup. „A“ – 2019/2020
Družstvo

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Body

SK PETROV - SOBOTÍN

9

8

0

0

1

140:24

24

2

FK MOHELNICE „B“

9

8

0

0

1

107:47

24

9

6

0

0

3

103:44

18

6

TJ Libina

10

4

0

3

3

18:17

15

3

Sokol Lesnice „A“

7

Sokol Leština

10

4

1

0

5

19:38

14

4

Baník Staré Město „A“

9

6

0

0

3

90:61

18

8

FC Dubicko

10

3

0

0

7

19:51

9

5

Sokol Velké Losiny

9

6

0

0

3

79:58

18

9

Baník Staré Město

10

2

0

0

8

20:66

6

6

Sokol Vikýřovice „A“

9

5

0

0

4

68:52

15

10

Sokol Vikýřovice

10

1

1

0

8

14:40

5

7

Sokol Sudkov

9

3

0

0

6

45:53

9

11

TJ Postřelmov

10

0

0

1

9

4:43

1

8

FK Šumperk „C“

9

2

0

0

7

69:110

6

9

SK Bludov

9

1

0

0

8

55:112

3

10

Baník Staré Město „B“

9

0

0

0

9

18:213

0
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1. turnaj – okresní přebor mladší přípravka – 2019/2020
Um.
1

Družstvo
Jiskra Rapotín

3. turnaj – okresní přebor mladší přípravka – 2019/2020

Z

V

R

P

Skóre

Body

Um.

6

3

1

2

30:24

10

1

2

Sokol Vikýřovice

6

2

2

2

22:22

8

2

3

Sokol Velké Losiny

6

2

1

3

30:36

7

3

2. turnaj – okresní přebor mladší přípravka – 2019/2020
Um.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

FK Šumperk B.

6

4

0

2

54:40

12

2

SOKOL ŠTÍTY

6

3

0

3

36:46

9

3

Sokol Velké Losiny

6

2

0

4

37:41

6

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

Sokol Velké Losiny

4

4

0

Libina

4

2

0

0

27:6

12

2

24:13

6

ROVENSKO

4

0

0

4

3:35

0

Dohrávat se bude na jaře na hřišti ve Velkých Losinách.

Nabídka sportovních oddílů TJ Sokol
KOPANÁ

Fotbalová školička

Mladší přípravka - trenéři Glogar Dominik, Bureš Vladimír
st., okresní přebor
Tréninky 3x týdně pondělí, středa, pátek
od 17:00 – kategorie ročníky 2011 - 2014

Všeobecná sportovní průprava zábavnou formou pro děti
3 – 6 let každé pondělí v 16:00, v létě na hřišti, v zimě
v tělocvičně ZŠ. Trenéři: Navrátil Petr, Glogar Dominik

Starší přípravka - trenéři Glogar Dominik, Navrátil Petr,
okresní přebor
Tréninky 3x týdně pondělí, středa, pátek
od 16:00 – kategorie ročníky 2009 - 2012

Stolní tenis Sokol Velké Losiny A: regionální přebor
Stolní tenis Sokol Velké Losiny B: okresní přebor
Stolní tenis Sokol Velké Losiny C: okresní přebor
Tréninky 2x týdně úterý, čtvrtek tělocvična ZŠ od 16:00 hod.
Kategorie: děti od 10 let až do dospělosti.
Trenér: Novotný Eduard

Mladší žáci - trenéři Navrátil Petr, Kopecký Milan,
okresní přebor
Tréninky 3x týdně pondělí, středa, pátek
od 16:30 – kategorie ročníky 2007 - 2009
Starší žáci - trenéři Ševčík Miroslav, Panáček Zdeněk,
okresní přebor
Tréninky 2x týdně úterý, čtvrtek
od 17:00 – kategorie ročníky 2006 - 2004
Dorost - trenéři Václavek Luboš, Haizner Josef,
krajská soutěž
Tréninky 3x týdně pondělí, středa, pátek
od 17:00 – kategorie ročníky 2003 - 2001
Muži - trenéři Kupčík Martin, Žídek Marek,
krajský přebor
Tréninky 3x týdně úterý, čtvrtek, pátek
od 17:00 – kategorie ročníky 2001 a starší

Kopaná - staří páni:
Tréninky: úterý, pátek
od 18:00 v létě na hřišti, v zimě v tělocvičně ZŠ

STOLNÍ TENIS

SOFT-TENIS
Tréninky: středa, neděle v tělocvičně ZŠ v 19:00 hod.
Trenér Havlíček Milan – věková kategorie bez omezení

PILATES
Cvičení žen a dorostenek, každé pondělí v tělocvičně ZŠ
v 18:00 hod. Trenérka: Navaříková Pavla

CVIČENÍ ŽENY
Cvičení žen v tělocvičně ZŠ každou středu v 18:00
a čtvrtek v 17:00 hod. Trenérka: Tonová Jarmila

BOJOVÉ UMĚNÍ
Bojové sporty, trenér Galkaniewicz Boleslav.
Pondělí, tělocvična ZŠ 19:00 hod., od 15 let dovršení věku

FLORBAL
Mladší žáci - Zábřežská školní liga, trenéři Bláha Petr,
Černohous Petr – kategorie ročník 2007 – 2012.
Tréninky 2x týdně: úterý Areál zdraví 16:00,
čtvrtek tělocvična ZŠ 12:30

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY

Neděle 29. 12. 2019 SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Kostel sv. Jana Křtitele
Úterý 24. 12. 2019 ŠTĚDRÝ DEN
14:00 - 16:00 hod. otevřený kostel sv. Jana Křtitele
- možnost si odnést Betlémské světlo
23:00 hod. Půlnoční mše svatá
16:00 hod. mše svatá pro rodiny s dětmi v kapli
sv. Cyrila a Metoděje v Loučné nad Desnou

Středa 25. 12. 2019 SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ, zasvěcený svátek

8:15 hod. mše svatá, obnova manželských slibů

Úterý 31. 12. 2019 DĚKOVNÁ
BOHOSLUŽBA NA ZÁVĚR ROKU
18:00 hod. mše svatá

Středa 1. 1. 2020
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8:15 hod. mše svatá

8:15 hod. mše svatá
14:00 - 16:00 hod. otevřený kostel
- možnost prohlídky Betléma

Pondělí 6. 1. 2020
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
17:00 hod. mše svatá žehnání vody, křídy a kadidla

Čtvrtek 26. 12. 2019 SVÁTEK SVATÉHO
ŠTĚPÁNA, prvomučedníka

Neděle 12. 1. 2020 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
8:15 hod. mše svatá

8:15 hod. mše svatá

Konec vánoční doby

Pátek 27. 12. 2019 SVÁTEK SV. JANA,
apoštola a evangelisty
17:00 hod. bohoslužba slova

Kostel sv. Martina ŽÁROVÁ

Sobota 28. 12. 2019
SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, mučedníků

14:30 hod. mše svatá

7:30 hod. mše svatá

Středa 25. 12. 2019
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
V Žárové od Vánoc do Velikonoc bohoslužby nebudou.

Tříkrálová sbírka ve Velkých Losinách

Koledování Tří králů spojené s Tříkrálovou sbírkou 2020 se uskuteční ve Velkých Losinách, Maršíkově
a Žárové v sobotu 11. 1. 2020. Žehnání koledníků Tříkrálové sbírky 2020 bude po mši svaté v pátek 10. 1. 2020.

....................................................................................................
Ranní rorátní mše

Po celou dobu adventní se budou v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách konat vždy
v sobotu (7. 12., 14. 12, a 21. 12.) v 7:00 hodin Ranní rorátní mše.

....................................................................................................

JMÉNEM LOSINSKÉ FARNOSTI VYPROŠUJI VŠEM ČTENÁŘŮM A OBYVATELŮM VELKÝCH LOSIN POŽEHNANÉ A POKOJNÉ PROŽITÍ
NAROZENIN BOŽÍHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA A ZVU VŠECHNY K ÚČASTI NA SLAVNOSTNÍ MŠI SVATÉ NAROZENÍ PÁNĚ
24. 12. VE 23:00 HODIN. ZÁROVEŇ VŠEM PŘEJI POŽEHNANÝ ROK 2020.
P. Milan Palkovič
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V lednu 2020 Vás opět
navštíví tříkráloví koledníci
V Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2020. V lednu se
vydají desítky koledníků do ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu
Krista na svět. Sbírka bude probíhat mezi 1. a 12. lednem 2020.
Posláním Tří králů je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou
zvěst o narození Ježíška, především v našich srdcích, a poprosit o pomoc
pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, lidem v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijících na Šumpersku. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
V roce 2019 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 871 402 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv darem. V roce 2020 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku, ONŽ – pomoc
a poradenství pro ženy a dívky z.s.. Část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc
pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Informace o dalších záměrech najdete na www.
trikralovasbirka.cz
Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět tak těm, kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová - koordinátorky Tříkrálové sbírky

setkání s inspirativními lidmi a jejich cestách po světě

Haiti – země protikladů

MUDr. Josef Marada se narodil v Kyjově na Slovácku, základní školu absolvoval v rodných Svatobořicích, poté pokračoval
ve studiu na gymnáziu v Kyjově a následně na Lékařské fakultě univerzity Masarykovy v Brně. Po promoci a absolvování
základní vojenské služby nastoupil na chirurgické oddělení v nemocnici v Šumperku. Později se specializoval na obor urologie. V šumperské nemocnici pracuje až do současnosti. Je ženatý, má osm dětí. Žije v Jestřebí u Zábřeha. Od roku 2008
se účastnil několika misijních pobytů v zemích třetího světa. Působil zde jako lékař téměř dva roky svého života. Ve svých
misích navštívil Haiti (5x), Burundi (3x) a Rwandu. Nyní spolupracuje s Olomouckou charitou v projektech pomoci lidem na
Haiti. Poslední misi absolvoval v roce 2018.

Farnost ve Velkých Losinách zve na cyklus VEČERY NA CESTÁCH – setkání s inspirativními lidmi a jejich cestách po světě.
Zábřežský lékař Josef Marada opakovaně pomáhal na Haiti. O své cenné zkušenosti nejen s péčí o nemocné v jedné z nejchudších zemí světa se podělí v neděli 19. ledna 2020.
O návštěvě klášterů, do kterých se někdy dá dostat jen díky horolezeckým lanům (či lanu z oslí kůže) nebo možnosti prohlížet si ručně opisované, více jak tisíc let staré části Bible psané na kůži i o světově unikátních chrámech vytesaných do
skal v Lalibele. Nejen o těchto místech v Etiopii, ale i o tom, co ho nejvíce na této cestě vnitřně obohatilo, bude vyprávět
Vítězslav Vurst v neděli 23. února 2020.
Velká část péče o ty nejubožejší lidi v indické Kalkatě, o které se ve svých domech starají Misionářky lásky – setry Matky
Terezy, je svěřována dobrovolníkům z celého světa. Nemocniční kaplanka ve Fakultní nemocnici Olomouc Jana Březinová
bude o své cestě a práci dobrovolnice v Indii povídat 8. března 2020.
Začátek vždy v 17:00 hodin na faře ve Velkých Losinách.
Vstupné dobrovolné.

VEČERY NA CESTÁCH

VEČERY NA CESTÁCH
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INZERCE A UPOZORNĚNÍ
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Střední zdravotnická škola v Šumperku
zve všechny občany
Malý úvod k velkému tématu. Přednášky, ukázky,
praktické nácviky poskytování první pomoci.

LIDÉ POSKYTUJÍ
ZDRAVOTNICKOU POMOC
13. února | 20. února | 27. února
16:00 – 18:00 hod.
vstup zdarma

INZERCE A UPOZORNĚNÍ
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STUDUJ S NÁMI
A BUĎ NEZÁVISLÝ
NA RODIČÍCH.
OBOR:
ELEKTROMECHANIK
MECHANIK OPRAVÁŘ
STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ,
TECHNICKÁ A SLUŽEB, ŠUMPERK

ZAPLATÍME TI KAPESNÉ,
UBYTOVÁNÍ A STRAVU.

Pars nova a.s. Šumperk
www.parsnova.cz
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Přejeme Vám harmonii a zdraví v novém roce 2020
Vážení příznivci termálního parku TERMÁLY LOSINY, rádi bychom
Vám popřáli krásné Vánoce a nový rok 2020 naplněný zdravím, štěstím, porozuměním a úspěchy v osobním i profesním životě. K přání
příjemného prožití vánočních svátků v kruhu rodinném připojujeme
srdečné poděkování za Vaši přízeň v letošním roce 2019. Hluboce si
jí vážíme, neboť dobře víme, že bez stálých a věrných klientů bychom
nemohli existovat.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK – věnujte zdraví i zážitek
Přemýšlíte, čím podarujete rodinu a přátele o Vánocích? Dárkové
poukazy a šeky jsou skvělá volba. Věnovat svým blízkým zdraví, to je
ta nejlepší investice. Pobyt v termálním parku je krásným a originálním
zážitkem. Poukazy je možné využít například na vstupné, masáže, saunu,
konzumaci v restauraci nebo pronájem denních letních apartmánů
v termálním parku.

Co Vás čeká v Termálech do konce roku 2019?
Zkrácené koupání na Štědrý den
24. 12. 2019
Užijte si s námi tu správnou vánoční atmosféru a načerpejte na svátky
potřebnou energii. Pokud je pro Vás návštěva termálního parku TERMÁLY LOSINY na 3 hodiny příliš dlouhá, v úterý 24. prosince se můžete těšit na zkrácené koupání 1,5 hodiny za cenu 200 Kč/os. (jednotná
cena pro všechny návštěvníky, dítě do 100 cm ZDARMA).

Prodloužené večerní koupání
28. 12. 2019
Nenechte si ujít poslední prodloužené večerní koupání v roce 2019.
Užijte si báječný večer se svými blízkými v sobotu 28. prosince 2019
a relaxujte až do 22.30 hodin.

Provozní doba přes vánoční svátky a Silvestra 2019
TERMÁLY LOSINY

21. - 23. 12. 2019

10.00 - 20.00 hod.

24. 12. 2019

9.00 - 14.00 hod.

25. - 27. 12. 2019

9.00 - 21.00 hod.

28. 12. 2019

9.00 - 22.30 hod.

29. - 30. 12. 2019

9.00 - 21.00 hod.

31. 12. 2019

9.00 - 19.00 hod.

1. - 6. 1. 2020

10.00 - 20.00 hod.

Termální park TERMÁLY LOSINY bude uzavřen od 9. - 18. 12. 2019.
Wellness hotel DIANA bude uzavřen od 15. - 25. 12. 2019.
TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny budou uzavřeny od 16. – 21. 12. 2019.

www.termaly-losiny.cz

www.diana-losiny.cz

www.lazne-losiny.cz
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