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DĚTI? JSOU U BABIČKY. TELEFON? VYPNUTÝ.
V HLAVNÍ ROLI? MY SAMI. PROGRAM?

2. OBECNÍ PLES
Zimní období je časem plesové sezóny
a ve Velkých Losinách tomu není jinak.
Samozřejmě každá party, ples nevyjímaje,
začíná v koupelně, přičemž obvykle neváháme obětovat klidně několik hodin a užít
si s hudbou a drinkem proces, po kterém
vykročí z koupelny zcela nová, tajemná
královna večírků…a můžeme vyrazit směr
Areál zdraví.
2. Obecní ples zahájila paní starostka,
Ing. Jana Fialová, která pozdravila hosty,
a krátce všechny seznámila s programem.
Všichni příchozí byli nejprve uvítáni welcome drinkem v čokoládovém „frťánku“
naší Pralinky - paní Jany Kašparové. V úvodu se nám představili žáci ZUŠ Pamfilia
velmi pěkným vystoupením. K tanci a po-

VE VELKÝCH LOSINÁCH!
slechu nám hrála kapela Duo Tylšar, a jak
bylo vidět, sklízela úspěch, protože taneční
parket byl neustále plný. Hosté ocenili i fotokoutek, kde si na památku pořídili spoustu společných fotografií.
Výdej energie jsme doplnili ovocem omočeným v největší čokoládové fontáně v České
republice, která měla neuvěřitelných sedm
pater. Čokoláda voněla po celém sále, a dokonce i Veronika Lálová se u této fontány
s velkým uznáním zastavila. Tuto parádu
pro náš obecní ples připravil pan Roman
Ťulpa. Chuťové pohárky jsme dále uspokojili výbornými pokrmy z kuchyně pana

Skvělá zábava

Veronika Lálová v rytmu samby

Čokoládová fontána
od p. Romana Ťulpy

Hlavní cenu - televizor Toshiba věnovala
senátorka MUDr. Jitka Chalánková

Karla Kašpara. Bohatá tombola lákala
hosty spoustou zajímavých cen (seznam
sponzorů tomboly 2. Obecního plesu je na
straně 2).
Veronika Lálová se svým partnerem z Rio
de Janeira roztančila parket v rytmu samby a pak jsme přišly na řadu my - losinské
dámy se svými partnery, a všichni jsme
tančili až do rána…
Ples byl krásný, a ty drobné chybky, které
se přihodily, do příštího roku vychytáme.
Nezapomeňte si v lednu opět koupit lístky!
Ing. Jana Fialová – starostka,
MUDr. Kateřina Bláhová - místostarostka

Veronika Lálová s partnerem

Poděkování všem sponzorům 2. Obecního plesu
SPONZOŘI PLESU NA STR. 2
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Významné životní jubileum
v měsíci březen

v měsíci duben

Jarmila Křepská
Anežka Cikrytová
Marie Švestáková
Hana Hluší
Marie Grézlová
Miroslav Horák
Jan Cikryt
Antonia Fialová
Anna Jugová
Marie Šíblová
Miloš Háza
Marie Kapplová
Miroslava Florová
Zdeněk Martišek
Martina Černá

Božena Jeřábková
Bohumila Grmelová
Miroslava Navrátilová
Jiří Žák
Miroslava Rýznarová
Milan Dudkovič
Jindra Zemaníková
Jan Rozsypal
Anna Příkopová
František Hošek
Júlia Suličová
Jaroslav Mádr
Jaromír Starý
Petr Vacátko
Zdeněk Keclík

Zdeněk Pavlica
Anna Házová
Lenka Valová
Marie Vallová
Jana Cillová
Jaroslav Ton
Marta Holubová
Milada Jabůrková
Vladimír Šmehlík
Bohuslav Klimeš
Waltraud Bebčáková
Miroslav Žák
Antonie Koutná
Pravoslav Milde

Věra Žídková
Ludmila Dvořáková
Alois Kunčar
Ján Svedek
Eva Hošková
Karel Balcárek
Antonín Hamala
Ján Hajduk
Milada Kouglová
Jindřiška Pastvová

Za komisi pro občanské záležitosti:
předsedkyně komise Mgr. Jana Kocmanová

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

starostka obce: Ing. Jana Fialová
místostarostka: MUDr. Kateřina Bláhová

INFORMACE Z ÚSEKU VÝSTAVBY
Stavba Velké Losiny - most e.č. 9C-M1 Žárová - byla na začátku letošního roku konečně zkolaudována. Po zlepšení počasí
budou dokončeny i terénní úpravy a odvodnění - tyto nedodělky však nebrání užívání
mostu a budou odstraněny do konce dubna 2019.
V letošním roce plánujeme realizaci těchto
projektů:
Rozšíření kamerového systému o kamerový bod v Maršíkově. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci z Olomouckého kraje.
Tento kamerový bod bude střežit naši památku – kostel sv. Michaela. Na tomto kostele proběhne také oprava střechy, která je
nutná pro zachování památky. Opravu provede firma Jaroslav Lakomý – truhlářství

za cenu 299.560,-Kč Na tuto akci budeme
žádat o dotaci z Ministerstva kultury.
Dále na jaře začneme s opravou mostu
u Minaříků. Zhotovitel je již vybrán, bude
jím firma Ponvia construct s.r.o., cena opravy je 2.317.674,-Kč. Také na tuto akci se
budeme ucházet o dotaci, tentokrát z MMR
(ministerstvo pro místní rozvoj).
Bude zahájena oprava Kanalizační čerpací
stanice U Losinky firmou FORTEX - AGS,
a.s., za cenu 2.288. 410,-Kč. Na tuto akci
bohužel nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul, oprava bude realizována plně
z obecního rozpočtu.
František Tůma – referent výstavby

SPONZOŘI 2. OBECNÍHO PLESU
Agel a. s.
Astra Oﬃce Šumperk
Bílý králíček Šumperk
Cekr.cz
Cukrárna Opatia, Umran Redjepi
ČEZ, a.s.
Divadlo Šumperk s. r. o.
Domácí sýry Rudoltice
Eltodo a. s. osvětlení
Equilibrio vlasové studio Šumperk, Soňa Jazsková
Fit life studio Šumperk
Fitness Korzo
Hodinářství Maixner
Hudebniny Nový Malín, Alois Pospíšil
Informační centrum Velké Losiny
Ing. Miroslav Kopřiva, Csc.
Jana Plášková, masáže
Jasfresh s. r. o. Rapotín
Jaroslav Lakomý, pokrývačství
Jídelna Škorpilovi Velké Losiny
Jiří Frys s. r. o.
Kadeřnictví Dana Kobylková
Kadeřnictví Glamour, Jitka Mikšíková
Kadeřnictví Zdenka Strnadová
Kamna, krby Jiří Urbánek
Kosmetické studio La Femme
Kosmetický salon La Dea
Kubíček VHS, s.r.o.
Květiny Lenka Velké Losiny
Lady Studio PhDr. Martina Zaorálková
Lázeňská kavárna Velké Losiny, Roman Miller
Los Karlos s. r. o. Šumperk
Mario Kavan
Martin Večeř elektro
Masážní a kosmetické studio Zuzana Keclíková
MUDr. Jitka Chalánková, Medihope
MUDr. Kateřina Bláhová
Myslivecké sdružení Velké Losiny
Nákupní centrum, Dana Hetmánková
Nákupní centrum, Lukáš Hetmánek
Nava sport
New taste s. r. o. provozovna Velké Losiny
OC SAN s. r. o.
Obec Velké Losiny
Obec Velké Losiny - Areál zdraví
Obec Velké Losiny - místní knihovna
Obec Velké Losiny, úsek místního hodpodářství
Obec Velké Losiny, výstavba, bytové hospodářství
Okay elektro, Tomáš Vavrys
Olga Veselá, masáže, Velké Losiny
OTTLENS optik, manželé Ottovi
Patrik Hartl
Pavel Lesniak
Pedikúra Renata Plášková
Penzion Fialka
Petr Bláha
Pilates Pavla Navaříková
Pink coffee, Šumperk
Pivovar Hanušovice
Pivovar Zlosin
Pizzeria Istria Velké Losiny
Policie ČR, OO Velké Losiny
Pomněnka, chráněná šicí dílna
Ponvia s. r. o.
Prodej skla p. Hufová
Progast s. r. o.
Ranch Viktorie
Rehabilitace Mgr. Jana Kubelková
Restaurace & Pizzerie Dům kultury, Jakub Gál
Restaurace Losín
Restaurace u Mrázků
Royal Spa, Lázně Velké Losiny
Ruční papírna Velké Losiny
SHM, s.r.o.
Státní zámek Velké Losiny
SUEZ s. r. o.
ŠPVS, a.s.
UPOL,filosofická fakulta, katedra psychologie
Vaše pražírna, Petrov nad Desnou
Velkolosinské pralinky, Jana Kašparová
Wellness penzion u Jirsáka, Ladislav Hampl
ZdeKup, Bohdan Dražný
Zdenka Strnadová kadeřnictví
Živa, Klášterec nad Orlicí
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OZNÁMENÍ

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
24. A 25. KVĚTNA 2019
Starostka obce Velké Losiny podle § 16 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne 24. a 25. května 2019

2. Místa konání voleb:
Volební okrsek č. 1: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách : 1. Máje, U Losinky, Švermova, Zámecká, Pekařská, Žárovská, Rudé armády, Komenského a v místní části Ludvíkov
Volební okrsek č. 2: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády
322, po voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách:
Sídliště. U Papírny, ul. U Papírny, Bukovická, Zadní, Lázeňská, Kosmonautů, Zahradní, Příčná, Dukelská, Osvobození, Revoluční, Spor-

SLOŽENKY – MÍSTNÍ POPLATKY
V průběhu měsíce března budou rozesílány složenky na platbu
místních poplatků za komunální odpad, za psy a za stočné v místní části Žárová. Na složenkách bude uvedena výše poplatku, jeho
splatnost a další údaje k platbě. Poplatky je možné hradit hotově
na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách (Po a St 7-12 1317), na poště nebo bezhotovostním převodem na běžný účet obce
u KB č. ú. 5126841/0100. U bezhotovostní platby vždy uvádějte
variabilní a specifický symbol, aby bylo možné platbu identifikovat.
Do zprávy pro příjemce vepište jméno a příjmení poplatníka. V případě, že u platby nebude uveden správný variabilní a specifický
symbol, nebude možné platbu identifikovat a nebude přiřazena
k danému poplatníkovi.
Ing. Jana Mazánková - pokladna

tovní, B. Němcové, Žižkova, U Hřiště, K Vyhlídce, Maršíkovská.
Volební okrsek č. 3: Kulturní dům v místní části Žárová
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Žárová
Volební okrsek č. 4: Kulturní dům v místní části Bukovice
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Bukovice
Volební okrsek č. 5: Společenský dům v místní části Maršíkov
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Maršíkov
Ing. Jana Fialová
starostka obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2019
VÝBĚROVÉ ANONYMNÍ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad informuje, že během roku 2019 bude provádět v souladu se zákonem č. 89/1995, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření v domácnostech, pod názvem „Životní podmínky 2019“, a to v době od 2.2. do
26.5.2019. Šetření proběhne prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní praocvníci se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením, a občanským průkazem. Případné dotazy mohou občané adresovat na pracovníka Krajské správy
ČSÚ- paní Janu Matouškovou, tel. 736 509 056.

PLÁNOVANÁ VÝLUKA NA TRATI

PLATBA ZA PRONÁJEM ZAHRÁDEK

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře informuje o omezení provozování dráhy na trati Šumperk-Kouty nad Desnou, v tomto rozsahu:

Upozorňujeme občany, že na úhradu nájemného za pronájem
zahrádky nebudou zasílány složenky. Povinnost úhrady vychází z uzavřené smlouvy, kde jsou také uvedeny údaje k platbě.
Platit je možné bezhotovostně na běžný účet obce u KB č. ú.
5126841/0100 nebo v hotovosti na pokladně úřadu v úředních hodinách (Po a St 7-12 13-17). U bezhotovostní platby vždy uvádějte
variabilní a specifický symbol, aby bylo možné platbu identifikovat. Do zprávy pro příjemce vepište jméno a příjmení poplatníka.
V případě, že u platby nebude uveden správný variabilní a specifický symbol, nebude možné platbu identifikovat a nebude přiřazena
k danému poplatníkovi.

Velké Losiny - Loučná nad Desnou 8.4.-12.4.2019 a 27.5.–7.6.2018
Petrov nad Desnou – Velké Losiny 2.9.-13.9.2019

Splatnost nájemného za pozemek je vždy k 31. 3. daného roku.
V případě neuhrazení nájemného bude nájemci zaslána upomínka. Dalším krokem je výpověď z nájmu.

Společnost ŠPVS, a.s. oznamuje, že cena vodného v roce 2019
pro odběratele ve Velkých Losinách je 39,98 Kč + 15% DPH, tj.
45,98 Kč/m³.
Společnost SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že cena stočného
v roce 2019 ve Velkých Losinách, Bukovicích u Velkých Losin
a Maršíkově je 26,66 Kč + 15% DPH, tj. 30,66 Kč/m³.
Obec Velké Losiny oznamuje, že cena stočného v roce 2019 v Žárové u Velkých Losin je 26,66 Kč + 15% DPH, tj. 30,66 Kč/m³.
Ing. Jana Mazánková, pokladna

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se placení nájemného se
obracejte osobně, telefonicky nebo emailem na paní Ing. Janu
Mazánkovou, tel. 583 248 423, email: mazankova@losiny.cz.
Ing. Jana Mazánková - pokladna

Důvodem budou probíhající opravy na trati: výměna kolejnic a pražců.
Jízdní řády na rok 2019 -Kartičkové skládací vlakové jízdní řády na rok
2019 jsou k dispozici zdarma na Informačním centru Velké Losiny.
MUDr. Kateřina Bláhová

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
V ROCE 2019
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SBĚR POUŽITÉHO POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE A TUKU
S tuky a oleji po
smažení se již dnes
nakládá jako s obnovitelným zdrojem,
v žádném případě nepatří do kanalizace!!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu
a postupně k jejímu zanesení, respektive
zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel,
a to z důvodu obalení spínacích plováků
tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně
rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny,
a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody
z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry
apod.), pracího procesu ( prací prostředky
) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.
Pokud tento odpad končí tím, že vysmažený olej a tuk je vyléván do WC, výlevek
a dřezů v domácnostech, je nanejvýš prav-

děpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
V jarních měsících tedy bude v naší obci
zaveden systém sběru použitých potravinářských rostlinných olejů a jedlých tuků.
Na vybraných místech se separačními nádobami budou umístěny zelené popelnice
o objemu 120 l s oranžovým víkem a s vhozovým otvorem. Do těchto popelnic bude
možné odkládat oleje a tuky v použitých
uzavřených plastových nádobách (PET
lahve atd.). Je důležité, aby to byly plastové nádoby s funkčním uzávěrem, aby nedocházelo k vytékání olejů do popelnice. Oleje
prosíme nedávat do nádob skleněných, ty
by se mohly při manipulaci rozbít, znesnadnit tak následné zpracování oleje a ohrozit
obsluhu. Do popelnic v žádném případě
nepatří žádné průmyslové oleje, tzn. motorové, převodové, hydraulické, minerální ani
syntetické. Všechny tyto oleje odevzdávejte při pravidelných jarních a podzimních
svozech nebezpečných odpadů.
Pro začátek budou separační nádoby na
oleje a tuky umístěny na stanovištích pro
tříděný odpad na sídlišti 1. máje, u Papírny, u E-domku, u Kulturního domu v Buko-

vicích, u bývalého obchodu v Maršíkově,
u váhy na Ludvíkově, u zastávky BUS Žárová, kostel.
Mirna Sedláčková, referent
místního hospodářství

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE VELKÉ LOSINY V ROCE 2018
K 1.1.2019 žije v obci Velké Losiny celkem
2612 občanů přihlášených k trvalému pobytu.
Z toho je 1331 žen a 1281 mužů. Dospělých je 2294, dětí do 15 let je 318.
V produktivním věku je 62 procent občanů,
12 procent je v předproduktivním věku a 25
procent v poproduktivním věku (nad 65 let).
V roce 2018 se narodilo 9 chlapců a 11
děvčat. Zemřelo 13 mužů a 14 žen. Odstěhovalo se více občanů, než se přistěhovalo.
Naposledy jsme mírný nárůst počtu občanů zaznamenali v roce 2015. V letech 2016,
Počet obyvatel
K 1.1.2018

2017 a 2018 počet obyvatelstva klesá.
Průměrný věk občana naší obce je 45 let.
Z místních částí vykazuje nejlepší věkový
průměr Maršíkov (40 let ) a Bukovice (44),
následuje Žárová (45) a část Velké Losiny
(46). Nejvyšší věkový průměr má Ludvíkov
(49).
V obci nyní žijí 104 občané ve věku 80 –
89 let, 15 občanů je ve věkové kategorii
nad 90 let. Nejstaršími občany naší obce
jsou nyní samé ženy, nejstarší je narozená
v roce 1920, další 1921 a 1923. Nejstarší
muž se narodil v roce 1926.

Občané Velkých Losin uzavřeli v rámci našeho matričního obvodu 11 sňatků, z toho
ve 4 případech byli oba snoubenci z naší
obce, u 7 sňatků jen jeden ze snoubenců.
Současná legislativa nám neumožňuje získat informace o občanech, kteří uzavřeli
manželství u jiného matričního úřadu.
Dle údajů ministerstva vnitra je ve Velkých
Losinách k 1.1.2019 přihlášeno k trvalému
pobytu 31 cizinců.
Ve Velkých Losinách dne 24.01.2019
Ivana Tomášková, DiS
evidence obyvatel

celkem

Velké Losiny a část Ludvíkov

část Bukovice

část Maršíkov

část Žárová

2632

2249

79

171

133

Vývoj počtu obyvatel v průběhu roku 2018
Počet narozených

20

15

1

4

0

Počet zemřelých

27

23

0

1

3

Počet přistěhovaných

53

46

3

3

1

Počet odstěhovaných

66

62

4

0

0

Ke stěhování občanů došlo i mezi jednotlivými částmi obce. Celkem se v rámci obce a jednotlivých místních částí přestěhovalo 34
občanů. Po zaevidování těchto změn je počet obyvatel v jednotlivých částech obce následující:
K 1.1.2019

2612

2224

80

177

131
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu dne 13. dubna 2019 bude proveden jednorázový svoz
nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty,
olejové a papírové filtry, průmyslové oleje a tuky, lepidla, zaschlé
plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické
články, léky, pneumatiky osobních vozů a pod. Střešní krytiny, či
jiné materiály obsahující azbest musí být v uzavřených pytlích
Rozpis stanovišť:
Žárová – aut. zastávka Horní Bohdíkov
Žárová – bývalý obchod
Žárová – (u Klimeše) č.p. 46
Ludvíkov – váha
Maršíkov – bývalý obchod
Bukovice – (autobus. zastávka – točna)
Bukovice – křižovatka Bukovická – Zadní
Velké Losiny – Zadní 167
Velké Losiny – základní škola
Velké Losiny – Terasa
Velké Losiny – parkoviště u pošty

9:00 - 9:10
9:20 - 9:30
9:35 - 9:45
10:00 - 10:10
10:25 - 10:35
10:45 - 10:55
11:00 - 11:10
11:20 - 11:30
11:40 - 12:00
12:05 - 12:20
12:30 - 12:40

Žádáme občany, aby NENAVÁŽELI NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA UVEDENÁ STANOVIŠTĚ DEN PŘEDEM
A HLAVNĚ NE PO TERMÍNU SVOZU (hrozí nebezpečí úrazu dětí,
příp. ohrožení životního prostředí) a aby dodržovali uvedené časy
na jednotlivých stanovištích (svoz zajišťují vozidla SUEZ Rapotín).
ŽÁDÁME TAKÉ OBČANY ABY NENAVÁŽELI ŽÁDNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ K JEDNORÁZOVÉMU SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
ANI DO KONTEJNERŮ PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD.
Upozorňujeme, že pro veškeré elektrozařízení (televizory, rozhlasové přijímače, PC a monitory, fény, vrtačky, mikrovlnky, elektrické sporáky, ledničky, mrazáky, zářivkové trubice, úsporné žárovky, baterie atd.) slouží ke zpětnému odběru E-DOMEK, který je
umístěn v zadní části areálu Základní školy Velké Losiny u točny
autobusu (otevírací doba e-domku: úterý a čtvrtek 15:00 – 17:00
hod., sobota 9:00 – 11:00 hod.).
ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
URČENÝCH PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Pondělí 8. dubna – úterý 9. dubna 2019
Velké Losiny – Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)
Velké Losiny – sídliště 1. máje (za kotelnou)
Žárová – bývalá prodejna potravin
Bukovice – odstavná plocha u kulturního domu
Maršíkov – bývalá prodejna potravin
Středa 10. dubna – čtvrtek 11. dubna 2018
Velké Losiny – sídliště U Papírny (za kotelnou)
Velké Losiny – Rudé armády (odstavná plocha u bytovek)
Velké Losiny – Terasa
Velké Losiny – sídliště U Hřiště
Velké Losiny – Zadní 665 (v prostoru u Lounů)
Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.).
Do kontejnerů nepatří hlína, stavební suť, eternitová krytina, nebezpečné odpady, kovový odpad, veškerá elektro zařízení a pod.
Děkujeme, že budete respektovat a dodržovat systém svozu, vyvarujete se třídění odpadu nevhodným způsobem.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu probíhá, stejně
jako v minulých letech, jednou za 14 dní, každý lichý týden ve čtvrtek.
SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
Plasy – svoz probíhá jednou týdně, každé úterý
Papír – svoz probíhá jednou za 14 dní, každý sudý týden úterý
nebo středa
Barevné sklo – svoz probíhá jednou měsíčně, v prvním celém týdnu v měsíci v úterý
SVOZ BIO ODPADU
Vážení spoluobčané, v letošním roce opět umožní Obec Velké Losiny občanům třídit bioodpad.
BIOODPAD TVOŘÍ - listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad NEPATŘÍ zbytky jídel (tzv. gastro odpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
UPOZORŇUJEME OBČANY, že nádoba na bioodpad musí být
HNĚDÁ a musí obsahovat bioodpad, který nesmí být V PYTLÍCH !
V případě, že v nádobách na bio bude směsný nebo jakýkoliv jiný
odpad, nebo bude bioodpad v pytli, pracovníky svozové služby
nebude vyvezen.
Občané tedy mohou v den svozu bioodpadu – každý sudý týden
v úterý – od 1. dubna do 12. listopadu přistavit ke svému domu
HNĚDOU NÁDOBU NA BIOODPAD, a pracovníci firmy SUEZ Rapotín tyto nádoby vyvezou.
Na separačních místech, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný
odpad, budou doplněny hnědé nádoby na bioodpad s předpokládaným vývozem od 2. dubna.
ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERU OZNAČENÉHO NÁPISEM VĚTVE
Do těchto kontejnerů se mohou ukládat pouze větve !
Rozpis umístění kontejneru:
1. 4. – 7. 4. Velké Losiny – Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)
8. 4. – 14. 4. Velké Losiny – sídliště 1. máje (za kotelnou )
15. 4. – 21. 4. Velké Losiny – sídliště u Papíry
22. 4. – 28. 4. Velké Losiny – Rudé armády (odstavná plocha u řadovek)
29. 4. – 5. 5. Velké Losiny – Terasa
6. 5. – 12. 5. Velké Losiny – sídliště U Hřiště
13. 5. – 19. 5. Velké Losiny – Zadní 665 (v prostoru u Lounů)
20. 5. – 26. 5. Žárová
– bývalá prodejna potravin
27. 5. – 2. 6. Bukovice
– odstavná plocha u kulturního domu
3. 6. – 9. 6. Maršíkov
– bývalá prodejna potravin
10. 6. – 16. 6. Velké Losiny
17. 6. – 23. 6. Velké Losiny
24. 6. – 30. 6. Velké Losiny
1. 7. – 7. 7. Velké Losiny
8. 7. – 14. 7. Velké Losiny
15. 7. – 21. 7. Velké Losiny
22. 7. – 28. 7. Velké Losiny
29. 7. – 4. 8. Žárová
5. 8. – 11. 8. Bukovice
12. 8. – 18. 8. Maršíkov

– Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)
– sídliště 1. máje (za kotelnou )
– sídliště u Papíry
– Rudé armády (odstavná plocha u řadovek)
– Terasa
– sídliště U Hřiště
– Bukovická 102 (u Nyklíčků)
– bývalá prodejna potravin
– odstavná plocha u kulturního domu
– bývalá prodejna potravin
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19. 8. – 25. 8. Velké Losiny – Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)
26. 8. – 1. 9. Velké Losiny – sídliště 1. máje (za kotelnou )
2. 9. – 8. 9. Velké Losiny – sídliště u Papíry
9. 9. – 15. 8. Velké Losiny – Rudé armády (odstavná plocha u řadovek)
16. 9. – 22. 9. Velké Losiny – Terasa
23. 9. – 29. 9. Velké Losiny – sídliště U Hřiště
30. 9. – 6.10. Velké Losiny – Zadní 665 (v prostoru u Lounů)
7.10.– 13.10. Žárová
– bývalá prodejna potravin
14.10.– 20.10. Bukovice – odstavná plocha u kulturního domu

KULTURA A VOLNÝ ČAS

21.10.– 27.10. Maršíkov

– bývalá prodejna potravin

28.10.– 3.11. Velké Losiny – sídliště 1. máje (za kotelnou )
4.11.– 10.11. Velké Losiny – sídliště u Papíry
11.11.– 17.11. Velké Losiny – Rudé armády (odstavná plocha u řadovek)
18.11.– 24.11. Velké Losiny – Terasa
25.11.– 1.12. Velké Losiny – sídliště U Hřiště
Mirna Sedláčková úsek MH

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

AKCE A POZVÁNKY
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÚŽASU o letních prázdninách najdete již na stránkách www.vuzasu.cz/tabory
Přihlašování dětí bylo zahájeno již 9.2.2019, omlouváme se pokud již bude obsazeno.

„VÍKEND PLNÝ ÉČEK“ – 5.- 7. DUBNA 2019

Pojeďte s námi na víkend do ekologického střediska Palety Pardubice v Oucmanicích. Poznáte zajímavé a inspirativní místo pro
pobyt rodin s dětmi, poznáte nové přátele a my Vám nabídneme ochutnávku některých méně známých metod „vzdělávání“ jako
je eurytmie se Zdenkou Zbořilovou, enkaustiku – výtvarnou voskovou techniku s Adélou Nevrlou, pootevřeme dveře do oblasti
ekologie v domácnosti s Renčou Čechovou. V sobotu odpoledne si poslechneme odborníka na slovo vzatého Víta Syrového o éčkách v potravinách a přichystáme dětem večerní stezku do Čertovy rokle. V neděli se naladíme na Velikonoce – o jejich významu
pro děti bude povídat Lenča Krahulcová a nebude chybět rukodělná dílna s Marcelem Minářem. V době sobotních dílen se Vám
postaráme o děti, nabídneme jim zajímavé hry a dílničky.
Přihlašování je přes http://www.vuzasu.cz/akce/. Tato akce je podporována Olomouckým krajem.
Pozvánka na besedu do kina Velké Losiny:
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 SKONČILA … OHLÉDNUTÍ ZA NÍ
V období 1. – 13. ledna 2019 jsme se
mohli již po dvacáté setkat s koledníky, kteří věnovali svůj čas a síly k potěšení druhých svým zpěvem, dobrým slovem a také
k následné pomoci potřebným v našem
děkanátu. V letošním roce se zúčastnily
koledování celkem 202 skupinky, kterým
se podařilo vykoledovat opět rekordní částku, a to 871 402,- Kč (nárůst o 37 950,- Kč
oproti roku 2018). V našem děkanátu se do
sbírky zapojilo přes 800 aktivních koledníků, ale i desítky dalších dobrovolníků na
obcích a městech, bez jejichž pomoci by
sbírka nemohla proběhnout. Proto velké
díky všem, kteří se aktivně zapojili do průběhu sbírky, ale i dárcům, kteří přispěli na
dobrou věc.
Podrobnější informace o plánovaném
využití vytěžené částky najdete na našich
stránkách www.sumperk.charita.cz. Ke
změně či upřesnění těchto záměrů může
v průběhu roku dojít na základě nově vzniklých projektů či potřeb regionu.
Charita Šumperk každoročně podporuje
Poradnu pro ženy a dívky, Centrum pro rodinu a tzv. Přímou pomoc. S Poradnou a Centrem Charita Šumperk dlouhodobě spolupracuje. V loňském roce Charita podpořila
také nově vzniklý spolek – Společenství
vdov, který sdružuje ženy v tíživé životní siNázev obce

Částka
(Kč)

Pokladničky (ks)

Bludov

93 320 Kč

12

Bohdíkov

34 184 Kč

12

Bohutín

17 137 Kč

4

Bratrušov

24 438 Kč

3

Bušín

15 289 Kč

5

Dolní Studénky

31 550 Kč

8

Hanušovice

66 899 Kč

12

Hraběšice

7 047 Kč

2

Jindřichov

9 612,00

2

Kopřivná

8 322 Kč

1

40 714 Kč

4

Loučná nad Desnou
Malá Morava

3 504 Kč

1

Nový Malín

71 605 Kč

21

Olšany

18 943 Kč

3

4 249 Kč

2

47 233 Kč

14

Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice

3 780 Kč

1

Ruda nad Moravou

68 338 Kč

26

Sobotín

22 113 Kč

7

Staré Město

36 343 Kč

8

124 385 Kč

29

77 503 Kč

13

1 445 Kč

1

Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem

43 449 Kč
871 402 Kč

11
202

tuaci a nabízí jim aktivity a společné sdílení
a který do té doby v našem regionu chyběl.
U Přímé pomoci se jedná o finanční podporu lidí, kteří se ocitli v hmotné nouzi (velice
často ne vlastní vinou – např. díky nevyléčitelné nemoci, úrazu apod.). Nejedná se
však o nějaké „nahodilé“ rozdávání financí.
Vždy proběhne nejdříve sociální šetření,
projednání dané situace a teprve potom
k přidělení podpory.
Letos plánujeme ve větší míře podpořit
rozvoj mobilní hospicové péče v našem regionu. Již od podzimu 2018 spolupracujeme
na tomto projektu se společností Senzion,
s.r.o., Městskou knihovnou T. G. Masaryka
Šumperk a dalšími dobrovolníky. Naším
společným cílem je rozšíření péče o nevyléčitelně nemocné a umírající dospělé
i děti v domácím prostředí, aby nezůstali
osamoceni v neosobních nemocničních
zařízeních. Součástí je i podpora jejich
blízkým, neboť téma závěru života nepatří mezi snadná témata. Smrt je součástí
života a je velmi důležité, aby byla klidná
a důstojná. „To, jak lidé umírají, zůstává
ve vzpomínkách těch, co žijí dál.“ (C.Saundersová – zakladatelka hospicového hnutí
a průkopnice paliativní péče).
Jana Bieliková,
ředitelka Charity Šumperk

Letošní Tříkrálová sbírka ve Velkých Losinách byla naprosto výjimečná. Otec
Milan nechal totiž našim koledníkům ušít
nové oblečky, které sklidily opravdu velký
úspěch. Podívejte se, jak nám to slušelo.
MUDr. Kateřina Bláhová
Foto – Koledníci v nových
tříkrálových oblečcích

Vysoké Tatry
Dobrořečte Hospodinu hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky.

Duchovně rekreační pobyt
v Charitním domě v Dolném Smokovci 19, Vysoké Tatry

Termín: neděle 14. 7. – sobota 20. 7. 2019

3 800,- Kč

Cena:
Děti od 3 do 10 let 3200,- Kč/ lůžko
(děti do 3 let zdarma)
Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená P. Milanem Palkovičem
a nabídka duchovních rozhovorů.
Dolný Smokovec - městečko je považováno za největší tatranské středisko pro léčbu onemocnění
dýchacích cest a plic u dětí. Smokovec je městskou částí města Vysoké Tatry a je to turisticky výchozí bod do všech okolních středisek a dolin v centrální části Vysokých Tater. Městem projíždí Tatranská
železnice z nádraží Poprad Tatry do Tatranské Lomnice a Štrbského Plesa. Charitní dům se nachází
400 metrů od zastávky Pod lesom.
V ceně je započítáno:
- 6x ubytování ve dvou až trojlůžkových pokojích,
- polopenze,
- lázeňský poplatek obci 1,- Euro/den

V ceně není započítáno:
- doprava vlastní,
- cestovní a zdravotní pojištění

Přihlašujte se u P. Milana Palkoviče | m.palkovic@seznam.cz | mob. +420737467733

KULTURA A VOLNÝ ČAS

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„Březnové slunce má krátké ruce“.
„Duben hojný vodou – říjen vínem“.

Navštivte výstavku prací dětí z MŠ Sluníčko s názvem „Koukej, co už umíme“.
Jsou zde krásné práce dětí, které vytvořily s pomocí paní učitelek. Na leden jsme
připravili „Psí test“ a „Čertí křížovku“, na
únor „Valentýnský kvíz“ a „Sportovní
křížovku“. Děti, které se zúčastnily, dostaly odměnu. V březnu si dětí vyzkouší,
jak znají „Zvyky a tradice“ a v dubnu prokáží své schopnosti v „Národních specialitách“.
Nainstalovali jsme výstavu „Zaniklé osady“ od pana Víta Lucuka, potrvá do konce
března 2019. Tímto vás srdečně zveme
na její zhlédnutí. Společně se Senzionem
jsme domluvili besedu s panem Mgr. Drahomírem Poláchem ke knize „Historické
toulky Šumperskem III.“. Těšíme se na
Vaši účast v tomto zařízení.
V dubnu nás již tradičně čeká „Jarní tvoření“. Přijďte si nazdobit perník, kamínek,
vajíčko nebo vyrobit přání, zápich do květináče, dekoraci..
Protože je „Březen – měsíc knihy“, pozveme děti z MŠ a ze základní školy na
besedy. Seznámíme je s knihovnou, to
bude informační lekce a také si popovídáme o knize „Gorilí táta“.
Provozní doba knihovny:
PO, ST, PÁ 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin

Kopírka: 3,- Kč/A4, oboustranně 4,- Kč

„Co je napsané bez trápení, čte se bez radosti“.
-Samuel Johnson-Nyklíčková Hana-
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Babinská,K.K.:
Za sny – příběh Maxe a Marly, muže,
kterého způsob života dohnal až na
samé dno, ženy která překypuje
energií a radostí ze života, ale ukrývá osudové tajemství.
Borowitzová,A.:
Rodina a jiné katastrofy – vtipný
a osvěžující příběh o rodinných
poutech a pohromách, ke kterým
dojde, když se jedné chaotičce vymkne její chaos z rukou.
Pekárková,I.:
Třísky – román podle skutečného
příběhu statečné ženy Šárky, která
ve 22 letech po nehodě ochrnula,
manžel ji opustí, sama vychová
syna, internetově se zamiluje do
Pákistánce.
Suchý,J.:
Klaun si povídá s Bohem – je to
knížka, určená k tomu, aby vás pobavila pošetilostí kabaretiéra, který
si občas „zapřemejšlí“ a nechá se
okolím přemluvit k jejímu vydání.
Macek,M.:
Ona, oni a já aneb Vychovatelem
snadno a rychle – úsměvné příhody ze života mladého gentlemana
na poklidném venkově.
Gilerová,K.:
Kroky v dešti – láska v nelehké
době socialismu, utajený sňatek,
manželova zrada, středoškolačka
Jolana se s tím vším musí smířit
ještě před maturitou.
Vondruška,V.:
Husitská epopej VII. – poslední
díl ságy představuje léta, kdy se
českým králem stal Vladislav Jagellonský.
Clarkeová,L.:
Stíny nad zálivem – před 7 lety
unese dva desetileté chlapce
proud příliš daleko od břehu, na
pevninu se vrátí jen jeden.

Novinky pro dospělé:
Walsh,R.:
Muž, který už nezavolal – sedm
nádherných, dokonalých dní, pak
zmizel... co ho k tomu přimělo?
Mornštajnová,A.:
Slepá mapa – Anna, Alžběta, Anežka – tři ženy, tři generace, jedna
rodina a mnoho životních zvratů,
traumat a tajemství.

Hall,K.M.:
Dívky beze jména – životní osudy
tří žen během druhé světové války,
které názorně ukazují odvahu, zbabělost i krutost této doby.
Bryndza,R.:
Chladnokrevně – detektiv šéfinspektor Erika Fosterová čelí brutální vraždě, kufr s rozřezaným tělem
mladého muže vyplavený na břeh
Temže ji šokuje.

Naučná pro dospělé:
Jarmarová,H.:
Bojovali v legiích – legionáři okresu
Šumperk 1914 – 1920
Benešová,M.:
Moje pacifická hřebenovka – více
než 4300 km sama americkou divočinou, příběh holky z Vysočiny, která
zdolala jednu z nejtěžších pěších
tras na světě.
Polách,D.:
Historické toulky Šumperskem III –
v knize jsou 4 kapitoly věnovány historickým toulkám z Velkých Losin.
Czendlik,Z.:
Uchem jehly – kniha rozhovorů kněze Z. Czendlika vychází z oblíbeného pořadu ČT, netradiční moderátor
si zve na lanškrounskou faru hosty,
kteří dosáhli významných úspěchů.
Kovářová,D.:
Jak chovat muže aneb manuál pro
otrlé – brutálně nekorektní zpráva
o chovu mužů v Čechách, kterou by
si měla vzít k srdci každá žena, jež si
chce udržet muže.
Pro děti:
Walliams,D.:
Babička drsňačka – je jako každá
jiná, má bílé vlasy a silné brýle, nosí
zubní protézu a naslouchátko, ráda
hraje scrabble..až na to, že je mezinárodní lupičkou klenotů.
Webbová,H.:
Magická zvířata – Kočičí čáry – od
léta stráveného u strýčka Lotka příliš nečekala, když ale zjistí, že jeho
obchůdek je plný zvířátek a chovatelských potřeb, začne tam trávit
všechen čas.
Sypal,J.:
Ptačí pohádky – oblíbený autor pohádek tentokrát vypráví dětem neobyčejné příběhy obyčejných ptáčků,
o špačkovi Pepíkovi, vlaštovce Pepičce, skřivánkovi Pepánkovi.
Bynghall,S.:
Auta obrazový průvodce – kniha
pro malé chlapce
Martin,D.R.:
Nick a Dusty – Nick je pes a jako
správný šerif dbá na dodržování pořádku, jednoho dne se objeví tajemná tulačka Dusty s batohem plným
plánů podivného zařízení.
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ZUŠ PAMFILIA

První obehrávka (besídka) žáků v roce
2019 se z důvodu odstěhování klavírního
křídla z lázeňského sálu konala v prostorách ZUŠ. Naštěstí je učebna č. 1 s klavírním křídlem prostornější třídou, a tak se
jí mohlo zúčastnit kromě žáků i několik
posluchačů zejména z řad rodičů. Zahráli žáci zaměření na hru na bicí nástroje
a dále žáci vybraní na zahájení II. Obecního plesu, kteří si své vystoupení vyzkoušeli „nanečisto“.
Obehrávky slouží i jako část povinné
zkoušky, kterou žáci na ZUŠ absolvují.
Učitelé při nich sledují vývoj žáků z odborného hlediska. Věříme, že atmosféra
byla pro žáky příjemná. Odměnou jim
byl potlesk fanoušků, který všemu dodal
slavnostní a koncertní ráz. Zároveň se
žáci mohli inspirovat hrou svých spolužáků. To je pro nás smysluplnější, než
hra žáků jen před učiteli. Pro děti je to
způsob zahrát si bez zbytečného „zkouškového“ stresu, který bývá při zkouškách
ve školách běžný.
Těšíme se na další obehrávku, která
se uskuteční 222. 3. 2019 v ZUŠ a bude
tréninkem na novou akci naší školy s názvem „V režii žáků“. Ta se bude konat ve
čtvrtek 28. 3. 2019 v 17 hodin v Klášterním kostele v Šumperku. Uvidíte naše
žáky a učitele v neobvyklých rolích a určitě to bude stát za to! Přijďte jim fandit
– vstupné dobrovolné!
Zahájení plesu obce a přijetí žákyně
na státní konzervatoř v Kroměříži
Již druhým rokem žáci ZUŠ PAMFILIA
zahajovali ples obce Velké Losiny. Tentokrát na přání pořadatelů nezazněly skladby orchestrální, nýbrž sólové. Jako první
se představil žák II. stupně hry na klavír
Matěj Schwab, který zahrál filmovou melodii Návrat na Zem z filmu Transformers.
Druhé číslo bylo rodinné – Natálie Ramešová, sólový zpěv, Gabriel Rameš, housle
a za klavírem jejich tatínek. Taktéž jsme
se s nimi vydali za filmem Coco - píseň
Vzpomínka. Posledním číslem vystoupení ZUŠ byla žákyně Julie Kubíčková s

hrou na housle. Ta se s diváky rozloučila
jednou z nejvirtuóznějších houslových
skladeb – Čardášem od skladatele V.
Montiho. Touto taneční skladbou jsme
chtěli všem přítomným popřát vydařený
taneční večer.
Na žákyni Julii Kubíčkovou prozradíme, že se 2 dny před tímto vystoupením
úspěšně zúčastnila talentových zkoušek na Konzervatoř v Kroměříži ve hře
na housle! Gratulujeme jí a také její paní
učitelce Simele Akritidu, která ji v Pamfilii vyučuje už od malička! Doufáme, že na
naši ZUŠ nezapomene a přejeme jí mnoho dalších životních úspěchů při studiu
mezi budoucími profesionálními hudebníky!
Intenzivní víkendová Hudební dílna
9. - 10. 2. 2019
V letošním školním roce jsme se jako
ZUŠ rozhodli nabídnout žákům vyšších
ročníků netradiční řešení výuky teorie.
Spočívá v tom, že žáci nedochází každý
týden na 1 hodinu povinného předmětu
Hudební dílna, nýbrž tyto hodiny absolvují v intenzivní formě. Vzhledem k problematice rozvrhu hodin na základních
školách, dopravních spojů či hodin hry na
nástroj/zpěv a dalších zájmových krouž-

ků žáků, byl o tuto formu velký zájem.
Čtyřdenní pobyt v Chrasticích je již za
námi a nyní nastal čas na tzv. víkendovky.
Ty už byly organizačně daleko snazší, jelikož nebylo zapotřebí děti hlídat 24 hodin
denně a zajišťovat dozor a zdravotníka.
Partu děti rychle oživily stejně jako nabyté vědomosti, na které se nyní navazovalo. Učitelé pro ně měli nachystané další
nové aktivity, a tak se neustále pracovalo
s různými kartami, stopkami, hlasovátky
či hrami. Od tvoření půltónů se žáci dopracovali k tvorbě různých druhů stupnic
či intervalů, zpívalo se, hrálo na nástroje,
vymýšlely se vlastní skladby v hudebních
formách. Došlo také na rytmické dvojhlasy či poslechový kvíz s promítáním.
Pohrávali jsme si s enharmonickými záměnami či životopisy významných skladatelů, noty se během maratonu naučili
i bicisté, kteří je v budoucnu využijí např.
při hře na melodické bicí nástroje. Všichni nám dělali samou radost a my doufáme, že se podařilo obecně zafixovaný
názor o „neoblíbené hudební teorii“ opět
více zatraktivnit. Zápal dětí při teoretických hrách i jiných aktivitách nás o tom
přesvědčuje.
autor článku:
Petra Akritidu, ředitelka školy
autor fotografií: Jan Sedláček
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KALENDÁŘ AKCÍ

VE VELKÝCH LOSINÁCH 2019
BŘEZEN
Výstava = Vít Lucuk „Zaniklé osady“
(knihovna)
Sobota 2. 3. 2019 = Masopustní pochod Maršíkovem – FAŠANKY
(Maršíkov, pořadatel KK Maršíkov)
Sobota 2. 3. 2019 = Šibřinky, sportovní ples
(Areál zdraví, pořadatel TJ)
Čtvrtek 7. 3. 2019 = Potoky a řeky….beseda s Martinem Rulíkem
o významu potoků
(kino, pořadatel vÚžasu)
Sobota 9. 3. 2019 = Maškarní hrátky
(Areál zdraví, pořadatel Obec)
Florbalový turnaj
(Areál zdraví, pořadatel SSAZ)
Josefovský turnaj
(Areál zdraví, pořadatel SSAZ)
Úterý 19. 3. 2019 = Historické toulky Šumperskem III,
beseda s historikem Drahomírem Poláchem
(Senzion, pořadatel Knihovna + Senzion)
Čtvrtek 28. 3. 2019 = Koncert ZUŠ Pamfilia „V režii žáků“
(Klášterní kostel Šumperk, pořadatel ZUŠ Pamfilia)
Pátek – sobota 29. – 30. 3. 2019 = Jarní bazárek
(Areál zdraví, pořadatel Obec)
Sobota 30. 3. 2019 = Zahájení návštěvnické sezóny
(zámek, pořadatel Zámek)

DUBEN
Sobota 6. 4. 2019 = Bazárek RC Vikýrek
(Areál zdraví, pořadatel RC Vikýrek)
Neděle 7. 4. 2019 = Velkolosinské vítání jara
(náměstí, pořadatel Jana Kašparová, Velkolosinská cukrárna
Čtvrtek 11. 4. 2019 = Jarní tvoření
(knihovna, pořadatel Knihovna)
Čtvrtek 11. 4. 2019 = Dešťovka není žížala
a Zelená úsporám, se SFŽP
(kino, pořadatel vÚžasu)
Výstava
(knihovna)
Pátek – pondělí 19. – 22. 4. 2019 = Velikonoce na zámku
(zámek, pořadatel Zámek)
Sobota 20. 4. 2019 = Ping pongový turnaj
(Areál zdraví, pořadatel SSAZ)
Sobota, neděle 20. – 21. 4. 2019 = Velikonoce v papírně
(ruční papírna, pořadatel Ruční papírna)
Sobota 20. 4. 2019 = Velikonoční pochod Maršíkovem
(KD Maršíkov, pořadatel KKSM)
Sobota 20. 4. 2019 = Rocková besídka
(Areál zdraví, pořadatel Obec)
Sobota 27. 4. 2019 = Čarodějnice
(Areál zdraví, pořadatel Obec + Zámek, SDH VL)
Sobota 27. 4. 2019 = Velká cena Losiny, závody horských kol
(hřiště TJ, pořadatel NAVA SPORT)

KVĚTEN
Čtvrtek 2. 5. 2019 = Floria Kroměříž, zájezd na zahradnickou výstavu
(pořadatel Obec)
Sobota 25. 5. 2019 = Pivní slavnosti
(Areál zdraví, pořadatel SSAZ)
Pátek 31. 5. 2019 = Dětský den na zámku
(zámek, pořadatel Zámek)
Pátek 31. 5. 2019 = závěrečný koncert ZUŠ Pamfilia
(Klášterní kostel Šumperk, pořadatel ZUŠ Pamfilia)

ČERVEN
Výstava v zámeckém letohrádku
(zámek)
Za květenou do Velké Kotliny, výprava s pracovníky CHKO Jeseníky
(pořadatel vÚžasu)
Výstava
(knihovna)
Sobota 1. 6. 2019 = Den dětí + Majáles
(hřiště u ZŠ, SDH Velké Losiny)
Neděle 2. 6. 2019 = Velkolosinský promenádní koncert
(náměstí, pořadatel Obec)
Tvoření před prázdninami
(knihovna)
Úterý 11. 6. 2019 = Moravský kras, zájezd pro seniory
(pořadatel Obec)
Sobota 15. 6. 2019 = koncert Michala Davida
(zámek)
Sobota 15. 6. 2019 = Happening ZUŠ Pamfilia
(náměstí, pořadatel ZUŠ Pamfilia)
Neděle 16. 6. 2019 = Maršíkovská pouť
(Maršíkov – hřiště, pořadatel Obec + SDH Maršíkov)
Neděle16. 6. 2019 = Velkolosinský promenádní koncert
(náměstí, pořadatel Obec)
Pátek -sobota 21. – 22. 6. 2019 = Velkolosinské
svatojánské slavnosti
(pořadatel Obec VL)
Čtvrtek 27. 6. 2019 = vystoupení šumperského sboru Motýli,
Kláštěrní hudební slavnosti
(zámek, pořadatel Roman Janků)
Pátek 28. 6. 2019 = Bubnování s Bobinou
(Areál zdraví, pořadatel Obec)
Neděle 30. 6. 2019 = Velkolosinský promenádní koncert
(náměstí, pořadatel Obec kulturní komise)

ČERVENEC
Sportovně-zábavné odpoledne - VII. Olympijské hrátky v Maršíkově
(hřiště Maršíkov, pořadatel KKSM)
Výstava = Jakub Hříbek
(knihovna)
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Čtvrtek 4. 7. 2019 = Tradiční večerní prohlídky zámku
(zámek, pořadatel Zámek VL)
Středa 10. 7. 2019 = Kladivo na čarodějnice, promítání filmu
(zámek, pořadatel Zámek)
Neděle 14. 7. 2019 = Velkolosinský promenádní koncert
(náměstí, pořadatel Obec)
Sobota 27. 7. 2019 = Renesanční zámecké slavnosti
(pořadatel Zámek VL)

SRPEN
Výstava dětí z MŠ Veverka
(knihovna)
Kabelkový veletrh = sběr nepotřebných kabelek
(Knihovna, až do října)
Neděle11. 8. 2019 = Velkolosinský promenádní koncert
(náměstí, pořadatel Obec)
Sobota- Neděle 10. – 11. 8. 2019 = Víkend v papírně
(ruční papírna, pořadatel Ruční papírna)
Úterý – středa 13. – 14. 8. 2019 = Panna a Netvor, pohádka,
divadelní představení v interiéru
(zámek, pořadatel Zámek)
Čtvrtek 22. 8. 2019 = Tradiční večerní prohlídky zámku
(zámek, pořadatel Zámek)
Neděle 25. 8. 2019 = Velkolosinský promenádní koncert
(náměstí, pořadatel Obec VL)
Sobota 31. 8. 2019 = Hradozámecká noc a rozloučení
s prázdninami – soutěže pro děti, dobový tábor, řemeslné dílničky
(zámek, pořadatel Zámek)

ZÁŘÍ
Pondělí 2. – 11. 9. 2019 = Pobytový zájezd do Chorvatska
(pořadatel Obec)
Mezinárodní noc s netopýry
(zámek, pořadatel vÚžasu)
Neděle 8. 9. 2019 = Velkolosinský promenádní koncert
(náměstí, pořadatel Obec)
Sobota 14. 9. 2019 = Den otevřených dveří v Areálu zdraví
(Areál zdraví, pořadatel Obec)
Neděle 22. 9. 2019 = Velkolosinský promenádní koncert
(náměstí, pořadatel Obec)
Sobota 28. 9. 2019 = Oživení řemesla – ukázka a výroba lidových
hudebních nástrojů, dílničky
(KD Maršíkov, pořadatel I. Smýkalová + IC VL)
Sobota - Neděle 28. – 29. 9. 2019 = Čokoládové lázně,
festival čokolády
(náměstí, lázně, pořadatel Spolek za krásným kopcem)
Sobota 28. 9. 2019 = Tradiční večerní prohlídky zámku
(zámek, pořadatel Zámek)

ŘÍJEN
Beseda s Ing. Syrovým = Jak se vyhnout chemii ve stravě
(kino, pořadatel vÚžasu)
Podzimní tvoření
(knihovna)
Výstava
(Knihovna)
Sobota 5. 10. 2019 = Společenské odpoledne seniorů
(Areál zdraví, pořadatel Obec)
Sobota 12. 10. 2019 = Drakiáda
(Areál zdraví, pořadatel Obec)
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LISTOPAD
Beseda Zapadlé osady v Jeseníkách
(kino, pořadatel vÚžasu)
Sobota 2. 11. 2019 = Halloween
(Areál zdraví, pořadatel SSAZ)
Zájezd - exkurze do výroby svíček + Svět kamenů, Rožnov p. Radh.
(pořadatel Obec)
Sobota 23. 11. 2019 = Florbalový turnaj
(Areál zdraví, pořadatel SSAZ)
Sobota 30. 11. 2019 = Balónkové odpoledne
a rozsvěcení vánočního stromečku
(náměstí, pořadatel Obec)

PROSINEC
Vánoční tvoření
(knihovna)
Strom splněných přání
(Knihovna)
Česko zpívá koledy
(náměstí, pořadatel Knihovna VL)
Pátek – sobota 6. – 8. 12. 2019 = Vánoční prohlídky
zámku s ochutnávkou jídla
(zámek, pořadatel Zámek)
Pátek 6. 12. 2019 = Mikuláš pro děti
(Areál zdraví, pořadatel Obec)
Sobota 7. 12. 2019 = S čerty nejsou žerty a vánoční dílna
(KD Maršíkov, pořadatel KKSM)
Sobota 7. 12. 2019 = Adventní koncert v Maršíkově
(kostel v Maršíkově, pořadatel Obec)
Vánoční koncert ZUŠ Pamfilia
(pořadatel ZUŠ Pamfilia)
Pátek - sobota = Zabíjačkové hody
(náměstí, pořadatel Spolek za krásným kopcem)
Sobota – neděle 14. – 15. 12. 2019 = Vánoce v Ruční papírně
(ruční papírna, pořadatel Ruční papírna)
Sobota 14. 12. 2019 = Ping pongový turnaj
(Areál zdraví, pořadatel SSAZ)
Čtvrtek 26. 12. 2019 = Štěpánská párty
(Areál zdraví, pořadatel SSAZ)
Sobota 28. 12. 2019 = Pyžamový turnaj ve volejbale
(Areál zdraví, pořadatel SSAZ)
Sobota – úterý 28. – 31. 12. 2019 = Vánoční prohlídky
zámku s ochutnávkou jídla
(zámek, pořadatel Zámek)
Kino - pravidelné promítání (Kino Velké Losiny, celoročně každou
sobotu, pořadatel Obec)
Kulturní akce Lázně Velké Losiny - hudební produkce (sál/kavárna/
nádvoří), pátek nebo sobota nepravidelně od června do října
17:30 – 21:00 hod.
VYSVĚTLIVKY:
vÚžasu -Vzdělávací ústav živých alternativních směrů, Velké Losiny
SSAZ – Spolek sportovců Areálu zdraví Velké Losiny
KKSM – Komise pro kulturní a společenský život v Maršíkově
ZUŠ Pamfilia – Základní umělecká škola Pamfilia

Informace: Informační centrum Velké Losiny, www. iclosiny.cz,
583 248 248, 602 561 738
Program bude postupně upřesňován a doplňován,
změna programu vyhrazena.
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AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
Jak jinak by měl být rok 2019 v Areálu zdraví zahájen, než sportovně. První lednovou sobotu se konal již tradiční Novoroční volejbalový turnaj. Akce se zúčastnilo celkem šest družstev: družstvo
Sobotín, Loučná, Desná, Olomoučák, SSAZ 1 a SSAZ 2. Napínavé
volejbalové klání nakonec vyhrálo družstvo s názvem Olomoučák.
V měsíci březnu si pro sportovce připlavil Spolek sportovců Areálu zdraví ve spolupráci s Obcí Velké Losiny Florbalový turnaj, který se bude konat 16. 3. a Josefovský turnaj v malé kopané, který se
bude konat 23. 3. Přihlášky na tyto turnaje posílejte formou sms
na telefonní číslo: 702 185 120.
Pro děti a rodiče bude druhou sobotu v březnu, tj. 9. 3. od 15:00
hodin, nachystán Maškarní karneval s programem. Děti i rodiče
v maskách jsou vítáni.
Poslední březnový víkend se bude konat již tradiční Jarní bazárek, který pořádá Sociální komise obce Velké Losiny. Stoly si můžete rezervovat u paní Müllerové v knihovně.
Lenka Krňávková

Foto Jindřich Bláha
Sociální komise spolu s Obcí Velké Losiny srdečně zve všechny na

Jarní bazárek
aneb KRÁSNÉ VĚCI za PÁR KAČEK

oblečení, boty, sportovní a školní potřeby, hračky …
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ….

Obec Velké Losiny
Komise pro občanské záležitosti RO
pořádá zájezd pro občany obce

FLORIA KROMĚŘÍŽ – JARO 2019
Prodejní zahrádkářská výstava

TERMÍN: 2. 5. 2019
Přihlášky: Informační centrum obce od 1. dubna 2019
TEL: 583 248 248 | Cena: 50,-Kč (doprava)
Vstupenky na výstavu si hradí každý sám.
Odjezd autobusu:
v 7.00 hod. od základní školy
v 7.05 hod. z parkoviště u hotelu Istria.
Jana Kocmanová,
Předsedkyně KPOZ

PÁTEK a SOBOTA
29.- 30. března 2018 13 – 18 h.

Cena za 1 prodej.stůl=50 Kč
(nutná účast prodávajícího)
výtěžek půjde pro MŠ V.Losiny

Rezervace stolů: mirka.mullerova@seznam.cz nebo tel.605807227
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – PŘIJĎTE nakoupit i s DĚTMI
POSEZENÍ na sluníčku - KAFíČKO, PIVKO, NĚCO DOBRÉHO NA ZUB
a nechte děti vyřádit na super HŘIŠTI …
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
BŘEZEN 2019
Sobota

2.3.

18:00

Půlnoční láska

vstupné 45 Kč

USA 2018
Drama, romantický, 91´, příst.od 12, česky
Sedmnáctiletá Katie trpí přecitlivělostí na denní světlo, vzácnou život ohrožující chorobou.
Od dětství je celé dny zavřená ve svém domě a ven může vyjít jedině v noci. Její život se
změní, když jedné letní noci potká Charlieho, svou platonickou lásku, se kterým začne
prožívat neobyčejný vztah.
Režie: Scott Speer
Hrají: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Paul McGillion, Quinn Shephard,
Tiera Skovbye, Jenn Griﬃn, Jacqueline King, Jaeda Lily Miller, Allyson Grant, Michelle
Choi-Lee, Kiefer O‘Reilly, Dean Petriw,

Sobota

9.3.

18:00

Zrodila se hvězda

vstupné 45 Kč

USA 2018
Romantický, hudební, 136´, příst.od 12, česky
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda hrají Bradley Cooper
a Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem
jako hudební superstar Lady Gaga. Cooper ve filmu zároveň hraje hvězdu country Jacksona
Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga). Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále
obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to více se potýká se svými vnitřními démony.
Režie: Bradley Cooper
Hrají: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Dave Chappelle, Alec Baldwin, Ron Rifkin, Michael Harney, Barry Shabaka Henley, Michael D. Roberts, Rebecca Field,

Sobota

16.3.

18:00

Špion, který mi dal kopačky

vstupné 45 Kč

USA, Česko 2018
Akční komedie, 117´, příst.od 12, česky
Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou nejlepší přítelkyně, které se nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí poté, kdy jedna z žen zjistí, že její bývalý přítel byl
ve skutečnosti špión. Svět špiónů ale není úplně připravený na dvě všehoschopné ženské.
Režie: Susanna Fogel
Hrají: Mila Kunis, Kate McKinnon, Sam Heughan, Justin Theroux, Ivanna Sachno, Hasan
Minhaj, Gillian Anderson, Ólafur Darri Ólafsson, Fred Melamed, Justine Wachsberger, Kev
Adams, Ruby Kammer, Ernst-Marcus Thomas, Paul Reiser, Regina Řandová,

Sobota

23.3.

18:00

Sicario 2 : Soldado

vstupné 45 Kč

USA, Italie 2018
Akční drama,122´, příst. od 12 let, česky
V drogové válce neplatí žádná pravidla – a když kartely začaly převádět teroristy přes
americké hranice, federální agent Matt Graver) vyzve tajemného Alejandra, kterému hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných, válku eskaloval. Aby rozpoutal válku, unese Alejandro hlavounovu dceru – ale když se z dívky stane
vedlejší oběť konfliktu, její osud tyto dva muže rozdělí, protože zpochybní vše, za co bojují.
Režie: Stefano Sollima
Hrají: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Catherine Keener,
Manuel Garcia-Rulfo, Matthew Modine, Shea Whigham, David Castañeda, Raoul Trujillo,
Bruno Bichir, Jake Picking, Jon Kristian Moore, Rob Franco

Pondělí

25.3.

9:30 MŠ Král a skřítek

vstupné 20 Kč

Sobota

30.3.

17:00

vstupné 25 Kč

Yeti : Ledové dobrodružství

USA 2018
Animovaný, rodinný, 96´, příst., česky
Animovaný dobrodružný film pro diváky všech věkových kategorií. Je opakem legendy
o yettim, protože v našem filmu mladý bystrý yeti Migo objevuje svět pidinožek = lidí (yeti
s malou nohou). Veselý příběh o přátelství, odvaze a radosti z objevování nových věcí.
Režie: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig
Hrají: Zendaya, Channing Tatum, Danny DeVito, Gina Rodriguez, James Corden, Common,
Jimmy Tatro, Yara Shahidi,
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
DUBEN 2019
Sobota

6.4.

18:00

Chvilky

vstupné 45 Kč

ČR, SK
Drama, 93´, příst.od 12, česky
Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery
byl dobrý a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným
nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před
bouří, která musí dříve či později přijít. Film Chvilky vypráví příběh o základních situacích,
vztazích a emocích, které potkávají každého člověka, jsou mu důvěrně blízké a známé.
Vyprávějí o lásce, bolesti, oddanosti, ale také o naději, že člověk dokáže svá zranění přeměnit v sílu.
Režie: Beata Parkanová
Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger,
Lenka Vlasáková, Marek Geišberg

Sobota

13.4.

18:00

Balón

vstupné 45 Kč
Něm 2018
Drama, 120´, příst., česky
Rok 1979. Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války. Dvě východoněmecké rodiny
touží po normálním životě ve svobodné zemi a v utajení připravují velký plán útěku na západ.
Jejich hlavními zbraněmi jsou odvaha a vynalézavost, díky nimž postaví horkovzdušný balón, s kterým se všech osm členů obou rodin pokusí přeletět do Západního Německa. Balón
však těsně před hranicí havaruje a východoněmecká tajná policie Stasi nalezne stopy po
tomto jejich nezdařeném pokusu o útěk. Okamžitě se rozeběhne vyšetřování a pátrání. Obě
rodiny pod velkým časovým tlakem shání materiál a vyrábí nový balón, ale každým dnem se
okruh policejního pátrání kolem nich zužuje, hrozí jim odhalení a zatčení.
Režie: Michael Herbig
Hrají: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, Alicia von Rittberg, David Kross, Thomas Kretschmann, Jonas Holdenrieder, Tilman Döbler, Ronald Kukulies, Emily Kusche, Christian
Näthe, Sebastian Hülk, Ulrich Brandhoff, Peter Trabner, Bernd Michael Lade, Kai Ivo Baulitz,
Bernd Stegemann, Antje Traue,

Sobota

20.4.

17:00

Úžasňákovi 2

vstupné 25 Kč

USA 2018
Animovaný, 118´, příst., česky
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní
hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že
si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový
padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun musí
najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko udělá,
i když jsou všichni doslova úžasní.
Režie: Brad Bird
Hrají: dabing

Sobota

27.4.

17:00

Sněhová královna : V zemi zrcadel

vstupné 25 Kč

Ru 2018
Animov. komedie, 87´, příst., česky
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne
hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit
všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit, osvobodit zajatce
a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda. Její největší silou totiž není magie,
ale víra v sílu přátelství.
Režie: Robert Lence, Aleksey Tsisilin
Hrají: dabing, Marta Sovová, Tereza Bebarová, Ondřej Rychlý, Martin Písařík, Jan Vondráček

Pondělí

29.4.

9:30 MŠ Kytice pohádek I.

vstupné 20 Kč

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
SPORTEM KU ZDRAVÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
SLUNÍČKO
Toto motto si vzaly naše pilné včeličky
k srdci a hned druhý lednový týden od 7.
do 11. ledna 2019 zkoušely poměřit své
síly při lyžařském výcviku ve Ski areálu
Kareš. Jako každý rok se nám na kopci dostalo vřelého přivítání, pohádkově
zasněžený svah lákal svým popraškem
a děti se nadšeně pustily do seznamování s lyžařskou školičkou. Ideální sněhové podmínky nám dovolily se ihned
pustit do práce. A že jí nebylo málo. Malí
lyžaři si trénovali svou samostatnost
a pozornost v terénu. Museli se postarat o své věci, poznat a zkompletovat
svou lyžařskou výstroj, upevnit helmu
na hlavu, najít své lyžáky a lyže a vše si
připravit. Po řádné rozcvičce si děti vyzkoušely lyžování nejprve na jedné lyži,
později přidaly i druhou. Zdatnější lyžaři
se hned vydali k lanu, které je postupně
vyvezlo nahoru na kopeček, a pro začátečníky maličká lanovka představovala
takové lákadlo, že se snažili co nejdříve
dohnat své vrstevníky. Během týdne se
nám vystřídalo počasí hned několikrát.
Chvíli svítilo slunce, chvíli chumelilo, občas sníh klouzal moc, občas pro jistotu
vůbec. Ovšem naši malí lyžaři si nepostěžovali ani jednou a i díky perfektnímu zázemí k odpočinku kurz zvládli na
jedničku. V pátek 11. ledna 2019 se na
závodníky přijelo podívat četné obecenstvo v podobě rodičů, babiček a dědečků
a děti hrdě předváděly své nové dovednosti. Kromě odolnosti posílily i týmového ducha. Za odměnu obdržely medaile
a diplomy a spokojeně zakončily sportovní týden.

Lyžařský výcvik. Autorka: Kateřina Podešvová
Oblíbená paní Bobina s netradičním
nástrojem ukulele nás přijela navštívit
17. ledna 2019. Tentokrát jsme propojili dva hudební směry a kromě zpěvu
využili i různé dětem známé nástroje
k muzikoterapii. Po práci přišla odměna
v podobě relaxace, která děti vždy zklidní a dopřeje jim chvíli odpočinku během
nabitého dne.
Díky mrazivému lednovému počasí,
které bylo doprovázené hustým sněžením, se mohly děti radovat ze sněhové
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nadílky, která nám zasypala zahradu.
Pokud teploty neklesly moc nízko, mohla
naše Sluníčka dovádět na bobech a užívat si stavěním sněhuláků. Také jsme
nezapomněli na zvířátka v lese a v úterý
29. ledna 2019 se vydali po zasněžené
cestě alejí za nimi ke krmelci. K dobrotám, které jim nachystali myslivci, jsme
přidali kaštany a žaludy. S dobrým pocitem, že aspoň trochu pomohly, odcházely děti zpět do školky.

nikdo nikdy nevezme.

Lyžařský výcvik. Autorka: Anna Harnová

U krmelce. Autorka: Dana Machů
Během zimních radovánek jsme stihli navštívit i poslední lednové kino. Děti
opět zhlédly pásmo nejrůznějších pohádek, a rozloučily se tak s prvním měsícem v tomto roce.
Kateřina Podešvová,
učitelka MŠ Sluníčko

MRAZIVÝ LEDEN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VEVERKA
V lednu silný led, v květnu bujný květ.
Toto je jen jedna z mnoha krásných pranostik na měsíc leden. I když na bujný
květ si ještě počkáme, tak mrazu a sněhu jsme si v lednu užili, jen co je pravda.
Hned 7. ledna 2019 jsme se vrhli na
lyžařský kurz. V pondělí, vybaveni lyžemi a helmami, jsme s úsměvy na tváři
nastupovali do aut, která pro nás přijela,
aby nás vyvezla na Oazu v Loučné nad
Desnou. Na kopec jsme se drápali s písničkou „Když nemůžeš, tak přidej víc“,
a ta se nám stala jakousi hymnou lyžáku. Po prvních pádech na lyžích jsme
se občerstvili čajem a každý den jinou
buchtou, perníčky či cukrovím. Máme
bezvadné děti i rodiče, moc děkujeme.
Na oběd jsme si odskočili na Oazu, kde
jsme dostali výborný oběd a pohádku
navrch. Pět dní uteklo jako voda a bez
újmy na zdraví jsme se ocitli na konci
lyžáku. Na přehlídku toho, co se děti naučily, se přijeli podívat maminky, tatínci,
babičky a dědové. A všichni se měli na
co dívat. Vyjet na vleku, sjet velký kopec,
zatáčet, brzdit nebo projet krásný slalom. To vše naše děti zvládly a vyhrály.
Domů si odnášely medaili, diplom, fotečku a spoustu krásných zážitků, které jim

V pondělí 14. ledna 2019 děti bouřlivým jásotem opět přivítaly naši Bobinu.
Zopakovaly si písně, které si osvojily
v minulých lekcích a seznámily se s novými. Nejvíce jim učarovala písnička
„Hlídač krav“ svým humorným textem
a rozvernou melodií. Písně „Cestář“
a „Na tom bošileckým mostku“ za doprovodu ukulele lahodily uchu. Děti si
samozřejmě také zahrály na jednoduché
nástroje, aby zaměstnaly ruce, protože
veselý rytmus je k tomu přímo nabádal.
V úterý 15. ledna 2019 proběhlo oční
vyšetření. Každý rok nám firma Primavizus nabízí odborné oční vyšetření předškolních dětí. Jelikož nám na zdraví dětí
záleží, rádi rodičům tento projekt s názvem „Koukají na nás správně?“ zprostředkováváme.
Každoročně děti, které se chystají
k zápisu do základní školy, podstupují
vyšetření školní zralosti, abychom případné odchylky mohli ještě dopilovat
nebo dětem, které potřebují trochu více
času na dozrávání, prodloužili pobyt ve
školce ještě o jeden rok. Aby rodiče nemuseli absolvovat zdlouhavé vyšetření
v pedagogicko-psychologické poradně,
pozvali jsme odborné pracovnice k nám
do školky. V úterý 22. ledna 2019 provedly screening školní zralosti v pro děti
přirozeném prostředí.
V lednu se naše děti mohly těšit z pohádek v kině hned dvakrát. V pondělí 21.
ledna 2019 nám pan Zatloukal pustil pohádku „Hledá se princezna“. Animovaný
kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrál v době statečných rytířů, krásných
princezen a zlých čarodějů. Láska i přes
nástrahy čaroděje Černomora přece jen
zvítězila. Dne 28. ledna 2019 na nás čekalo kino s tradičním pásmem pohádek,
tentokrát o kocouru Mikešovi.
Ve středu 30. ledna 2019 za námi do
mateřské školky zavítali manželé Antošovi. Přivezli s sebou krásné marionety
a zahráli nám pohádku „O ševci Matesovi“. Celou pohádkou děti provázel
malý Kašpárek, který děti vtahoval do
děje. Pohádka s neobvyklými loutkami
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měla velký úspěch.

Krmení pro zvířátka.
Autorka: Ivona Kolínková
Již od útlého věku dětem vštěpujeme
morální hodnoty jako např. soucítění
a solidaritu se slabými a ohroženými,
péči o druhé a ochranu životního prostředí. Zimní období je pro upevňování
těchto hodnot jako stvořené. Děti pravidelně sypaly ptáčkům do krmítek na
oknech. Z domova jsme přinesli ovoce,
zeleninu a jiné zahradní plodiny a spolu
s lesními plody, které jsme „nakřečkovali“ na podzim, odnesli do vzdáleného
krmelce zvířátkům na přilepšenou. Díky
hřejivému pocitu z obdarování potřebných cesta plná krkolomných překážek
nepřišla dětem vůbec náročná. Jednu
z vycházek jsme nasměrovali do zámeckého parku, kde jsme z mostku suchým
pečivem krmili divoké kačenky. Jsem si
jista, že děti tyto vycházky budou chtít
ještě letos několikrát absolvovat.
Anna Harnová
a kolektiv učitelek MŠ Veverka

(NE)BEZPEČNÁ SÍŤ
O nástrahách sociálních sítí nám 4. ledna 2019 přišla povídat paní Radka Prokešová z Poradny zdraví Šumperk. Besedu
na podobné téma už jsme v tomto školním roce sice měli, ale opatrnosti není
nikdy dost.

Nebezpečí sítě.
Autorka: Světlana Podhajská
Na příkladu smyšlené dvojice jsme si
zopakovali, že je jednoduché se na sociálních sítích vydávat za někoho jiného,

a proto nikdy nemáme jistotu, s kým si
skutečně píšeme. Proto si musíme dávat pozor na to, jaké informace o sobě
ostatním píšeme a jaké dáváme na internet fotky. Na konec besedy jsme si
řekli zásady správného a bezpečného
užívání internetu a dozvěděli jsme se,
na koho se máme obrátit, když nás bude
někdo obtěžovat.
kolektiv žáků 4. třídy

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ
A HISTORICKÉ
SOUVISLOSTI
V pořadí již 47. ročník dějepisné olympiády se zaměřil na znalosti týkající se cestování, putování a obchodu s názvem „Za
poznáním, za obchodem i za prací aneb
Cesty jako tepny civilizace“.
Školní kolo soutěže proběhlo dne 30.
listopadu 2018 a zúčastnilo se ho pět
žáků osmé a deváté třídy. Soutěžící odpověděli správně na více než polovinu
otázek a šedesátiprocentní limit splnili
dva z nich. Do okresního kola soutěže postoupili z osmé třídy Jakub Verner a z deváté Jan Janovský.
Tito dva žáci po přípravě nastoupili 16.
ledna 2019 k měření sil v okresním kole
dějepisné olympiády ve Vile Doris Šumperk
na ulici Komenského. V konkurenci dalších
59 žáků ze škol celého našeho okresu se
chlapci umístili ve druhé polovině výsledkové listiny. Zjistili, že nestačí jen si téma
přečíst, ale že je třeba hodně přemýšlet
nad souvislostmi a znalostmi i z ostatních
předmětů. V konkurenci ostatních škol
není vždy snadné uspět tak, jak tomu může
být mezi spolužáky. Jan Janovský obsadil
52. - 53. místo a Jakub Verner skončil 59.
Za reprezentaci školy děkujeme.
Jiřina Vavrysová, učitelka dějepisu

INTERAKTIVNÍ BESEDA
O KOUŘENÍ
V pátek 25. ledna 2019 k nám přišla do
třídy paní Jolana Keprtová z Poradny zdraví v Šumperku, se kterou jsme měli besedu
na téma Kouření - vznik, závislosti a její důsledky. Na úvod se nám představila a popsala nám náplň svojí práce. Potom nás
rozdělila do skupinek a rozdala nám na kartičkách otázky. Například moje skupinka
odpovídala na otázku, „Co můžeme dělat
místo kouření?“ nebo „Proč lidé kouří?“
Jako další část besedy následoval pokus, který nám měl ukázat, jak vypadají
kuřákovy plíce. Pomocí vaty, kterou paní
Keprtová umístila do velké stříkačky, trubičky a zapálené cigarety, jsme mohli sledovat, jak se postupně zanáší plíce kuřáka
zplodinami z cigarety. Tento pokus se nám

z celé besedy „líbil“ nejvíce. Po „vykouření“
cigarety byla vata úplně žlutá a trubička
naopak celá černá. Strašně mě to zastrašilo! I když se paní Keprtová snažila kouř
z cigarety vyhnat oknem ven, zůstal ve třídě nechutný smrdutý pach, který se nikomu z nás nelíbil.
Ve druhé hodině jsme si zahráli hru
„Pravda, lež a žluté zuby“. Ve skupinkách
jsme odpovídali na otázky. Když byla odpověď správná, dostali jsme smajlíka, když
byla špatná, dostali jsme na obrázku škaredé zuby, protože kouření poškozuje nejen
plíce, ale i chrup.

Nebezpečí tabáku. Autorka: Hana Vašatová
Z této besedy jsme se hodně poučili. Dověděli jsme se, jak je kouření škodlivé, že
způsobuje rakovinu a další nebezpečné nemoci a že je lepší s ním vůbec nezačínat,
protože zbavit se každé závislosti je velice
těžké. Po dnešní besedě jsem si řekla: „Nikdy to nedám do pusy!“
Rozálie Dražná, Kamila Černohousová
a Michal Kauer, žáci 5. třídy
Tématu kouření jsme se věnovali poslední lednový týden i v dalších vyučovacích
hodinách. V dramatické výchově si žáci
sami zkoušeli, jak zlákat kamaráda ke kouření a naopak, jak razantně nabízenou cigaretu odmítnout.
Ve výtvarné výchově žáci ve dvojicích
vyráběli antireklamu na kouření a cigarety.
Všechny to moc bavilo a celou dobu mezi
sebou diskutovali o nebezpečí kouření.
Doufám, že si většina žáků vzpomene na
zážitky z besedy a svá předsevzetí NEKOUŘIT i ve vyšších ročnících ZŠ a snad někdo
z nich i na ten „smrdutý“ kouř, až budou
v dospělosti přemýšlet, zda si cigaretu zapálit či nikoliv.
Hana Vašatová, třídní učitelka 5. třídy

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO
JAZYKA
V pondělí 28. ledna 2019 jsme se my,
Eliška Smažáková a Dagmar Hegnerová,
zúčastnily olympiády v českém jazyce.
U školy jsme se setkaly v 7.15 a od školy
jsme vyjížděli zhruba v 7.30 s panem školníkem. Olympiáda se konala v Šumperku
na Komíně.
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Po příjezdu proběhla registrace a také výběr místa, kde jsme po celou dobu zpracovávaly předložené otázky. První část - teoretická, začala o pár minut později, protože
zde nebyli přítomni všichni soutěžící. Členky zkušební komise nám podaly základní
informace o celkovém průběhu olympiády,
rozdaly teoretickou část a my se pustily do
práce, na kterou jsme měly hodinu. Na některé otázky jsme sice neznaly odpověď, to
nás ale neodradilo a i přesto jsme pokračovaly dál.
Po krátké přestávce, kdy se všichni usadili na svá místa, jsme začaly se slohovou
částí. Při pohledu na zadané téma, kterým
bylo: „Co jinde neuvidíte ani neuslyšíte“, to
většina soutěžících vzdala. Ale my ne. Za
45 minut jsme měly sloh napsaný a následoval návrat ke škole.

výtečného úspěchu. V konkurenci padesáti účastníků se Nicol Minariková z 5. třídy
umístila na úžasném 4. – 5. místě. MILÁ
NICOL, GRATULUJEME!
Nicol tentokrát do Šumperka doprovodila
její maminka, která jí zajisté byla psychickou oporou. Jsme rádi, že můžeme nyní
přiložit příspěvek doprovázející maminky,
která určitě celou akci vnímá trošku jinak,
než běžně doprovázející pedagogický dozor.
Hana Vašatová, učitelka matematiky
Okresní kolo olympiády z pohledu maminky Nicol Minarikové:
Středa ráno, den před pololetním vysvědčením, dobrá nálada, skvělá svačinka a dobrůtky v baťůžku. První dojem – tělocvična
Komín, lavice a židle a dětí jako v mraveništi… Registrujeme se – placka za účast
a čokoláda. Tréma asi žádná, pohoda…
Vybíráme si místa mezi padesáti páťáky
a deváťáky… Super, lepší než do školy nebo
k zubaři. Zadání – celkem 3 úlohy. Na první
pohled první a třetí ok, druhá nic moc. Po 2
hodinách konec, smíšené pocity, ale nejde
o život. Hurá domů! A nakonec po týdnu
překvapení – skvělé 4. – 5. místo. Paráda!
Miroslava Müllerová, maminka Nicol

JAK SE SPRÁVNĚ
STRAVOVAT

Naše olympioničky.
Autorka: Dagmar Špačková
Následující den jsme se dozvěděly výsledky. Já, Eliška, jsem skončila na 41.
místě a já, Dáša, na 24. místě, což z 52
zúčastněných není tak špatné umístění.
Víme však i o svých nedostatcích. Jedné
se povedla spíše slohová část a druhé teoretická. Chceme na tom zapracovat. Tato
olympiáda byla pro nás novou zkušeností
a jsme moc rády, že jsme ji absolvovaly.
Dagmar Hegnerová
a Eliška Smažáková, žákyně 9. třídy

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY
Z MATEMATIKY
Ve středu 30. ledna 2019 se konalo ve
velké tělocvičně na Komíně v Šumperku
okresní kolo matematické olympiády 5. a 9.
tříd. Z naší školy jsme na tuto soutěž vyslali
pouze jednu zástupkyni, která však dosáhla

Ráno ve čtvrtek 31. ledna 2019 za námi
přišla paní Keprtová z Poradny zdraví Šumperk, aby se nás zeptala, jestli víme, co
jsou to poruchy příjmu potravy. Když jsme
jí řekli, že to nevíme, tak nás rozsadila do
skupinek. Následně nám začala rozdávat
papírky a vysvětlovat úkoly. Po chvíli kolem nás začala chodit a kontrolovat, zda to
máme správně.
Poté nás poslala zpátky do lavic a ukázala nám prezentaci na interaktivní tabuli.
Krátce po skončení prezentace začalo zvonit, a my jsme odešli do třídy. Když zazvonilo na hodinu, už jsme seděli na místech ve
třídě. Paní Keprtová nám začala ukazovat
nejen správný jídelníček, ale i fotky anorektiček a anorektiků. A později se nás ptala,
jestli nemáme nějaké otázky.
Na závěr řekla, že má u sebe papírky
se správným jídelníčkem. Kdo bude chtít,
tak ať si ho vezme. A najednou zazvonilo,
a všichni si šli pro ten papírek, dokonce
i pan třídní učitel. Jsem rád, že jsme se dozvěděli o nebezpečí špatného stravování.
Lukáš Libich, žák 7. třídy

26. ŠKOLNÍ PLES
V pořadí již 26. ples Základní školy a mateřské školy Velké Losiny se letos uskutečnil v sobotu 9. února 2019 v Areálu zdraví
Velké Losiny.
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O hudební stránku plesu se postarala
skvělá skupina Kareta ze Šumperka.
V úvodu plesu zhlédli rodiče a hosté velmi
zdařilé a milé předtančení v podání tanečních kroužků školního klubu.

Skupina Kareta. Foto Jiří Ševčík
Neodmyslitelnou součástí školního plesu
byl prodej poukazů na věcné dary, které poskytlo i tentokrát mnoho sponzorů (celkem
se sešlo 180 hodnotných cen). Byly to následující firmy a soukromé osoby:
* OKAY Elektrospotřebiče, Šumperk – Generální partner 26. školního plesu * Bedřich
Horák jr. ,Uhelné sklady a nákladní doprava
* Ing. Jiří Horák, 4Enjoy>it * Obec Velké Losiny * Petr Švik, spol. s r.o. Velké Losiny *
Leona Smažáková, Kadeřnictví Loučná n/D
* Lékárna U Praděda Velké Losiny * Pavel
Směšný, Autodoprava Maršíkov * Fitness
Korzo Šumperk * pan Miroslav Chromek *
pan Jiří Komberec * Jiří Mika, Obuv Stival
Šumperk * manželé Sedláčkovi * Martin
Večeř, Elektro Velké Losiny * Koberce Trend
Šumperk * Bartoň a Partner, s.r.o., Olomouc
* paní Jana Vernerová * Sbor dobrovolných
hasičů Velké Losiny * František Machů,
Tipsport a.s., Velké Losiny * Kubíček VHS,
s.r.o., Velké Losiny * Olga Veselá, Salón Relax Velké Losiny * Penzion Terasa Velké Losiny * Pizzeria Istria Velké Losiny * paní Radka Filipová * Restaurace Losín Velké Losiny
* učitelský sbor 1. stupně ZŠ Velké Losiny
* Zuzana Keclíková, Studio Relax Šumperk
* DESIGN CIS, s.r.o., Šumperk * Ing. Iveta
Svačková, Kopřivná * Místní knihovna Velké Losiny * Myslivecký spolek Velké Losiny,
z. s. * manželé Hetmánkovi * Šlechtitelská
stanice Velké Losiny * Astra Oﬃce, s.r.o.
Šumperk * manželé Minaříkovi * Lázně Velké Losiny, s.r.o. * paní Renata Vaculíková *
CBA Nuget Šumperk * Lesy ČR, s. p., Lesní
správa Loučná n/D * Desná a.s. Velké Losiny * paní Hana Lužíková * manželé Krmelovi
* manželé Purovi * manželé Šefraní * Ruční
papírna Velké Losiny * Winart s.r.o., Velké
Losiny * Pavel Stuchlý, SANSARA Šumperk
* manželé Bláhovi * manželé Prachařovi *
pan Pavel Chaloupka * Roman Miller, Lázeňská kavárna Velké Losiny * Stanislav Moťka,
Autobusová doprava Klepáčov * Bohdan
Dražný, ZdeKup, Velké Losiny * LaL Lyofood
s.r.o., Hněvkov * Lenka Zamykalová, Květiny
Lenka Velké Losiny * pan František Kopač-
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ka * Koukal a Krobot, malíři pokojů Rapotín
* manželé Krňávkovi * manželé Spillerovi *
manželé Žaitlikovi * NEW TASTE s.r.o., Sobotín * Podravka - Lagris, a.s., Dolní Lhota *
POTES s.r.o., Sobotín * Veřejná informační
služba Plzeň, spol. s r. o. * Zdenka Valentová, Revize elektroinstalací Vyšehoří * manželé Štěpánkovi * paní Monika Peloušková *
Bohumil Molek, Plavecká škola Zábřeh * FF
UP Olomouc, katedra psychologie * manželé
Kolářovi * paní Veronika Přidalíková * Carraro
caffe * Ing. Pavel Kvapil, Videoslužby Šumperk * AG FOODS Group, a.s. Brno * manželé
Berkovi * MK Fruit, s. r. o. Brno * A. Pospíšil,
Opravy hudebních nástrojů Nový Malín * PICADO CZ, s. r. o. Nový Jičín * pan Vladimír
Buček * Jaroslav Kostera, J. K. FOOD, s. r.
o. Větřkovice * Keramická dílna při ZŠ Velké
Losiny * Uzeniny ze statku, s. r. o. Mohelnice
* Pivovar Holba a. s., Hanušovice * Pivovar
Zlosin Velké Losiny * TDK Electronics, s. r.
o., Šumperk * Denisa Spillerová, Vikýrek Vikýřovice * Ivo Horčička, Pekařství U Radnice
Šumperk *.
Zvláštní poděkování patří:
• Radě rodičů Velkých Losin, zapsanému
spolku, za pořadatelské a materiální zajištění plesu, jmenovitě: Miroslavu Cikrytovi,
Renatě Čechové, Bohuslavě Černohousové, Jakubu Gálovi, Petru Harnovi, Len-

ce Hetmánkové, Ivoně Kolínkové, Lukáši
Krňávkovi, Jaroslavě Matějkové, Jiřímu
Matějkovi, Miroslavě Müllerové, Nikole
Šafkové, Janě Šulové, Tomáši Vavrysovi,
Veronice Žídkové, Romanu Žilkovi,
• firmám, které ples materiálně sponzorovaly mimo věcné dary: Bidfood Czech Republic, s. r. o. * Ivo Horčička, Pekařství U Radnice Šumperk,
• rodičům žáků – finančním sponzorům: Karolína Hermanová * Kateřina Podešvová *
Lenka Navrátilová * Michal Machů * Martina Čechová * Iva Blažková * David Másilka
* Michal Zelený * Markéta Lukešová (všichni v MŠ Sluníčko) * Katrin Oslislová * Pavla
Orlová (obě v MŠ Veverka) * Eva Příkopová
* Zuzana Slovačíková * Silvie Liščáková *
Eva Kašparová * Jana Fialová * Martina
Nitsche * Andrea Vaculíková * Jana Halaxová * Pavlína Matýsová * Ludmila Balogová * Gabriela Chromíková * Jana Horáková
* Šárka Navrátilová * Jaroslav Rulíšek *
Markéta Kajnarová * Dana Pavloňová * Jitka Pospíšilová * Andrea Vaculíková * Lenka Vondrová * Petr Harna * Markéta Janků
* Radka Macháčková * Pavel Moravec *
Alena Večeřová * Anna Kívenová * Radana
Kauerová * Petra Langová * Jaroslav Míl *
Soňa Shone * Renata Smažáková (všichni
v základní škole),
• Barboře Bebčákové za vedení a přípravu
tanečních kroužků pro předtančení,

• pracovnicím školní jídelny za přípravu
hlavních jídel pro plesovou kuchyň,
• zaměstnancům a přátelům základní školy,
kteří ples chystali dlouho dopředu i na místě samém,
• Ivaně Blažkové a Janě Rotterové ml., Informační centrum Velké Losiny, za předprodej
vstupenek,
• Janu Florovi a Ondřeji Chromíkovi, členům
Sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny,
za protipožární dozor,
• Světlaně Podhajské, Haně Vašatové
a Janě Dvořákové za přípravu a správu
věcných darů od sponzorů,
• Radku Rulíškovi za technickou a logistickou přípravu,
• Václavu Machaňovi za celkovou organizační přípravu za školu,
• zřizovateli školy – Obci Velké Losiny – za
pronájem prostor v areálu zdraví za zvýhodněnou cenu pro organizace a spolky
obce.
Výtěžek z prodeje darů od sponzorů a nakonec i z celé společenské akce poslouží výhradně k nákupu učebních pomůcek a potřeb
či dotování kulturních akcí pro žáky Základní
školy a mateřské školy Velké Losiny. Každý
ze sponzorů školního plesu se tak nepřímo
stává sponzorem a podporovatelem materiálně technické základny výchovně vzdělávacího procesu realizovaného na škole.
Jiří Ševčík, ředitel školy

FOTOSTŘÍPKY Z PRÁCE 1. TŘÍDY
Děti rády tvoří. A vymyslet zábavnou práci, která je bude bavit a přitom se budou i učit, není pro nás učitele žádný problém. Ve výtvarné
výchově jsme potkali číslice, ale také geometrické tvary.
Šárka Svrčinová, třídní učitelka 1. třídy.

SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
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ŠK VELKÉ LOSINY – ŠACHOVÉ AKTUALITY

ŠK foto František Klézl, před partií
Vážení čtenáři Pramenů! Každý z nás
jistě zná pranostiku ,,Únor bílý, pole sílí“.
S trochou nadsázky lze říct, že se tato lidová pranostika, skoro pořekadlo, vztahuje
nejen na zemědělce, ale i na nás, velkolosinské šachisty. Vždyť v letošním opravdu
zimním, bíle zasněženém únoru, se nám na
našich 64 šachových políčkách v právě rozehraných šachových soutěžích daří.
V měsíci únoru naše ,,B“ družstvo v Krajském přeboru Olomouckého kraje vyhrálo
těžké klíčové utkání v Olomouci nad ŠK
Olomouc ,,A“ 41/2 : 31/2 a upevnilo si své
postavení v soutěži na prvním místě a tím
silně nakročilo k obhajobě titulu Krajského
přeborníka Olomouc, tentokráte pro roky
2018/2019. Prozatímní stav: 7 utkání – 6
výher, 0 remiz, 1 prohra – 18 bodů.

V rozehrané soutěži je na druhém místě
Rošáda Prostějov ,,A“ s 15 body. Se stejným počtem 15 bodů pak ŠK 1921 Zábřeh
,,A“. Čtyři kola před ukončením soutěže
Krajského přeboru jsou na opačném konci
s předpokladem možného sestupu do nižší
soutěže Oblastního přeboru na 10. místě
ŠK Jeseník ,,A“ s 5 body, na 11. místě ŠK
Řetězárna Česká Ves ,,A“ se 3 body a na 12.
místě ŠK Šternberk ,,A“ s 1 bodem.
Že únor bílý našim šachistům svědčí,
potvrzuje i výsledek našeho ,,C“ družstva
v Okresním přeboru Šumperk: jasné vítězství 5:0 nad ŠK 1921 Zábřeh ,,E“. Naše ,,C“
družstvo se tímto výsledkem dostalo na
třetí místo OP Šumperk. Prozatímní stav: 6
utkání – 2 výhry, 2 remízy, 2 prohry – 8 bodů.
Okresní přebor vedou dva libiňské kluby
– TJ Libina ,,B“ – 15 bodů, TJ Libina ,,C“ –
10 bodů. Na posledním sedmém místě je
zatím Mohelnice ,,B“ se 3 body.
Ve velmi silné, náročné soutěži, 2. lize
sk. E ČR pro roky 2018/2019, se našemu
,,A“ družstvu daří se střídavými úspěchy.
V současnosti tři kola před ukončením druholigové soutěže se naše ,,A“ družstvo nachází na 7. místě. Prozatímní stav: 8 utkání
– 3 výhry, 1 remiz, 4 prohry – 10 bodů.
Zatímní množství bodů neumožňuje
pomýšlet na přední místa, naproti tomu
máme jistotu, že nesestoupíme do niž-

ší soutěže. O postup do 1. ligy ČR budou
bojovat Zbrojovka Vsetín s 20 body, A64
Grygov s 19 body, Slavia Kroměříž ,,B“ s 18
body a ŠK Garde Lipovec s 16 body. V boji
o udržení ve 2. lize ČR se utkají ŠK Prostějov ,,A“ s 5 body, ŠK Zlín se 4 body, ŠK
Kunovice se 2 body.
Výsledky a umístění našich družstev
v jednotlivých soutěžích budou známy
v průběhu měsíce dubna a my Vás, vážení
občané a čtenáři Velkolosinských pramenů, budeme v květnovém vydání o všech
těchto šachových aktivitách a aktualitách
informovat.
Za ŠK Velké Losiny
Klézl František, Bureš Vladimír,
Viktorin Petr - předseda

ŠK foto Velké Losiny - Agentura Grygov

LOSINSKÝ MASOPUST NA BĚŽKÁCH 2019
Po deseti letech se fotbalisti „Staří páni“
a NAVA SPORT VELKÉ LOSINY rozhodli obnovit tradici masopustu na běžkách.
Dne 16. 2. 2019 nastoupili skalní členové obou oddílů na fotbalovém hřišti
v maskách, na běžkách a vydali se okolo

školního kopce. Za krásného počasí po
zbytcích sněhu, jenž mizel pod nohama,
absolvovali výpravu, kterou zakončili
rychlým sjezdem. Dole se každý zúčastnil soutěží jako skok na běžkách, hod
běžkou do dálky a sprint na jedné lyži.

K občerstvení v cíli se podával vynikající
guláš a pivo v klubovně.
Všichni doufáme, že další masopust na
lyžích nebude opět až po deseti letech.
Akce to byla výborná a do Velkých Losin
určitě patří!
R. Navařík
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JARNÍ ÚKLID MARŠÍKOVA
Milí občané Maršíkova,
SDH Maršíkov si Vás dovoluje pozvat na Jarní úklid Maršíkova.
Přijďte nám pomoc v sobotu 6. dubna v 10:00 ke Kulturnímu domu
dát dohromady naši krásnou vesničku, abychom se tu Vy i my nemuseli procházet mezi nepořádkem. Pro všechny dobrovolníky
bude čekat i odměna v podobě domácího gulášku. Budeme moc
rádi, když nám pomůžete zvelebit to naše okolí.
S pozdravem za SDH Maršíkov
tisková mluvčí Barbora Vaculíková

INZERCE A UPOZORNĚNÍ
HLEDÁM PEČLIVOU PANÍ PRO ÚKLID
ubytovacího apartmánku Privat Pod Skalkou
na ul. Kosmonautů ve V.Losinách
zpravidla 1-2 x týdně.
Jedná se o lehčí práci na 2-3 hod. za jednorázovou
odměnu 300 Kč za provedený úklid.

Tel. kontakt: 725 510 011

INZERCE A UPOZORNĚNÍ

INZERCE A UPOZORNĚNÍ

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY | 24

KALENDÁŘ AKCÍ PLNÝ SLEV A BONUSŮ – TERMÁLY LOSINY
Navštivte termální park TERMÁLY LOSINY a užijte si pestré tematické dny od 18. března 2019,
při kterých se rozhodně nebudete nudit!
•
•
•
•
•
•

Úterý - Saunovačka za kačku: návštěva saunové zóny za 1 Kč.
Středa - Seniorský dýchánek: sleva 10% na 3 hodinové vstupné do bazénů pro seniory 62+, relaxační cvičení.
Čtvrtek - Zkrácené koupání: navštivte termální park na zkrácenou dobu 1,5 hodiny za cenu 200 Kč / os.
Pátek - Lázeňský pátek: pro ubytované klienty v Lázních - 3 hodinové vstupné do bazénů za 100 Kč.
Sobota - Rodinná sobota: rodinné saunování - dítě do 15 let (v doprovodu dospělého) 50% sleva na
vstup do saun, animační programy pro děti.
Neděle - Zvýhodněná neděle: 30 % sleva na 3 hodinové vstupné do bazénů od 16.00 do 20.00 hodin.

SLEVA 15% NA OPAKOVANÝ VSTUP DO TERMÁLŮ
Od února dostáváte ke každému zakoupenému vstupu na recepci termálního parku účtenku s 15% slevou na
další vstup. Slevu můžete uplatnit po předložení této účtenky na pokladně TERMÁLŮ LOSINY při Vaši příští
návštěvě:
- v období od 5. 3. - 17. 4. a 23. 4. - 31. 5. 2019 ve dnech ÚTERÝ až PÁTEK
- sleva na další vstup platí pouze po předložení účtenky za uhrazené vstupné s uvedenou slevou 15%

NOVÝ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO VAŠE ZDRAVÍ - KOKTEJL ZDRAVÍ
Pečujte pravidelně o své zdraví v termálním parku TERMÁLY LOSINY, kde Vám společně s vyškolenými fyzioterapeuty namícháme KOKTEJL
ZDRAVÍ na míru. Pomůžeme Vám dosáhnout dokonalé harmonie těla i mysli spojením blahodárných účinků termální vody, relaxace, regenerace
a pohybových aktivit ve vodě i na suchu.
KOKTEJL ZDRAVÍ V TERMÁLECH
4-hodinový program zahrnuje:
• 1x čtyřhodinový vstup do termálního parku
• vstup do saun
• odbornou konzultaci s fyzioterapeutem (30 min)
• pohybové aktivity (30 min)
• masáž (20 min)

Při opakované návštěvě dosáhnete výraznějších
a dlouhodobějších účinků na Vaše zdraví, a to navíc
za zvýhodněnou cenu. Program lze zakoupit pouze
formou poukazu prostřednictvím objednávkového
formuláře na webových stránkách nebo osobně na
všech recepcích TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Velké Losiny.
Rezervace termínu programu je nutná předem.

VELIKONOČNÍ TÝDEN V TERMÁLNÍM PARKU TERMÁLY LOSINY
Přijeďte si užít velikonoční prázdniny do Termálů a nasát jedinečnou atmosféru od 16. – 22. dubna 2019.
Čeká Vás pestrý program plný zábavy a relaxace.
16. 4. Velikonoční ochutnávka masáží - za zvýhodněnou cenu 130 Kč.
17. 4. Jarní seniorský dýchánek – relaxační cvičení ve vodě, sleva 10 % na 3 hodinový vstup do bazénů pro seniory 62+.
18. 4. Velikonoční saunové ceremonie - pod vedením zkušeného saunéra v tematickém převleku, malé pohoštění
po relaxaci v saunách.
19. 4. – 21. 4. Pestrý víkend plný animací a zábavy pro děti - pohybové hry ve vodě, tvořivá dílnička, kino koutek, lovení vajíček.
20. 4. Prodloužené velikonoční koupání – koupat se můžete do 22.30 hodin, tematické saunové ceremonie
pro děti (50% sleva na vstup do saun pro děti do 15 let v doprovodu dospělého).
22. 4. Velikonoční pohybové cvičení ve vodě - pod vedením zkušené cvičitelky.

www.termaly-losiny.cz

Nabídka Wellness hotelu DIANA SPECIÁLNÍ MENU 1.– 31. 3. 2019
Milujete dobré jídlo a rádi ochutnáváte nové chutě? Zavítejte do Wellness hotelu DIANA ve Velkých Losinách a nechejte
své chuťové pohárky rozmazlovat nevšedním zážitkem.
Studený předkrm
90 g
Filírovaný anglický roastbeef na rukolovém salátu s pepřovým dipem a rozpečenou bagetkou
Polévka
Krémová cibulačka s osmaženou italskou pancettou a bylinkovými krutony
Hlavní chod
150 g Pomalu pečený kančí hřbet s listovým špenátem, přelitý demi-glace omáčkou, gratinované brambory
200 g Grilované kachní prsíčko podávané na restované cizrně s ratatouille zeleninou, bramborové šišky
250 g Tagliatelle se zeleným chřestem, sušenými rajčaty a kuřecím masem, sypané parmazánem

115 Kč

45 Kč

225 Kč
265 Kč
165 Kč

www.diana-losiny.cz
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