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Sofinka Semrádová postupuje do
krajského kola recitační soutěže!
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LOSINY PULZUJÍ NON STOP
KULTURNÍMI ZÁŽITKY
Velikonoční zajíček už odhopsal někde
do dáli, minuly i májové svátky, které nás
trochu rozmazlily volným dnem uprostřed
týdne, a je před námi červen. Pro nás, losinské občany, probíhá ve znamení velkých
příprav na největší obecní kulturní akci –
Velkolosinské svatojánské slavnosti. Je to
náročný víkend jak pro ty, kteří se podílejí
na organizaci a tvrdě jej celý odpracují, tak
pro návštěvník, neboť jak jste si přečetli
v minulém čísle, program je opravdu nabitý
a nenechá vás vydechnout. Naše slavnosti
ale nejsou jedinou obecní akcí, která stojí
za zmínku. Na paty jim úspěšně šlapou
Velkolosinské promenádní koncerty. Ty

nám, domácím, připomínají naši lázeňskou
historii, která je nedílnou součástí života
v obci. Na chvíli se zastavíme na našem
náměstíčku, usedneme na lavičku a necháme se unést příjemnými pocity. Naše
duše i tělo na chvíli zapomenou na všecek
shon…hudba nás doslova přibije na několik
desítek minut do židliček. A nejkrásnější
na našich promenádních koncertech je, že
nás budou provázet v průběhu celého léta.
Děti v červnu naopak zažívají perné období. Paní učitelky se je úporně snaží povzbudit ještě k posledním výkonům, než přijde
závěrečné vyúčtování a následný zasloužený odpočinek. My, středně mladí, si mezi-

tím zavzpomínáme na náš raný věk spolu
s Michalem Davidem. Ještě než se rozjedeme na prázdniny, zhlédneme „Happening“milé vystoupení žáků základní umělecké
školy Pamfilia. A sotva dozní tóny vážné
hudby z našeho náměstíčka, na zámek
„přiletí“ Motýli, na chvíli usednou na arkády
a rozezpívají celé nádvoří. Po vysvědčení
dáme průchod svým emocím a pořádně si
zabubnujeme s Bobinou v Areálu zdraví.
A pak…ale o tom až v příštím vydání našich
Pramenů.
Ing. Jana Fialová-starostka,
MUDr. Kateřina Bláhová - místostarostka
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Vzhledem k úbytku podzemní vody v důsledku sucha v posledních letech zadala
obec Velké Losiny vypracování studie na
zásobování pitnou vodou v místních částech obce – Maršíkov, Bukovice, Žárová,
firmě AQOL s.r.o., Olomouc za cenu 154
541,- Kč vč. DPH.
Byla podána žádost o dotaci z dotačního titulu IROP - MAS Šumperský venkov:
Infrastruktura pro vzdělávání na akci „Zřízení specializovaných odborných učeben,
stavební úpravy a vybudování bezbariérových přístupů v Základní škole Velké
Losiny - I. Etapa: Odborná učebna fyziky
a chemie, přípravna fyziky a přípravna
chemie. Projektová cena na tuto etapu
činí 4.001.861,- Kč vč. DPH, možnost získání dotace je ve výši až 95 % z max. částky 2.500.000 Kč.

Ve dnech 7.6. a 8.6. projede obcí Velké
Losiny závod Míru. V pátek 7.6. pojede peloton cyklistů mezi 14:00 a 15:00 hodinou
od Pekařova přes Horní Bohdíkov, Žárovou
a Velké Losiny směrem na Rapotín a v sobotu 8.6. pojedou Maršíkovem ve směru
od Sobotína na Loučnou nad Desnou.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
V nejbližších dnech budou po obci umístěny popelnice na použité potravinářské
oleje a tuky. Zatím bude umístěno 7 ks nádob na stanovištích pro tříděný odpad na
tato místa v obci: sídliště 1. máje, sídliště
U Papírny, Dům služeb, E-domek, Kulturní
dům Bukovice, bývalý Zde-Kup v Žárové
a bývalá prodejna v Maršíkově. Jejich počet plánujeme postupně navyšovat.

Byly nakoupeny stojany na konve
a nové lavičky na hřbitovy ve Velkých Losinách a místních částech. Během měsíce
června dojde k jejich instalaci.

OMLUVA

V květnu proběhlo také ošetření lípy v zahrádkách na ulici Pekařská. Tento letitý
strom byl nejprve určen ke kácení. Obec nechala vypracovat odborný posudek a bylo
rozhodnuto o provedení záchovných řezů
firmou Jan Vyjídáček, Vyšehorky, za cenu 9
649,- Kč vč. DPH. Ošetření stromu je vzhledem k jeho umístění složité.
Během měsíce června dojde k uzavírce
mostu 3697-1 u Areálu zdraví, přes říčku
Losinku, na komunikaci III. třídy č. 3697,
od zámku směrem na Žárovou za účelem
jeho rekonstrukce. Nejprve bude komunikace uzavřena v jednom pruhu, po vybudování provizorní mostní konstrukce, po
níž povede objízdná trasa, dojde k úplné
uzavírce. Po dobu uzavírky bude provoz
řízen světelnou signalizací. Předběžně by
uzavírka měla trvat do září 2019. Jakmile obdržíme od Olomouckého kraje bližší
informace ohledně termínu uzávěry, budeme občany Velkých Losin informovat rozhlasem a info kanálem.

v neděli nezapínali své sekačky, motorové kosy, traktůrky apod. Zároveň vybízíme všechny občany k dodržování pořádku v obci. Na jaře byly rozmístěny v obci
nádoby na bioodpad na separačních
místech pro tříděný odpad, které jsou vyváženy každé sudé úterý. Zároveň je po
obci umisťován, dle rozpisu uveřejněném
v březnovém výtisku Velkolosinských pramenů a na webových stránkách obce, velkoobjemový kontejner na větve. Žádáme
občany, aby neznečišťovali obec uložením
bioodpadu na volná prostranství, větve
umisťovali do kontejneru a ne vedle. Kontejner je podle potřeby vyvážen několikrát
do týdne. Pokud má někdo větší množství
větví např. po kácení stromu, má možnost
objednat si kontejner přímo pro svou potřebu. Buďme k sobě ohleduplní!
Ing. Jana Fialová,
MUDr. Kateřina Bláhová,
Mirna Sedláčková

V květnovém vydání Velkolosinských pramenů byl zveřejněn článek „Masopustní pochod Maršíkovem“ autorky paní Lenky Švikové.
Článek musel být významně zkrácen z důvodu obdržení až po uzávěrce, přičemž bohužel došlo ke
zkreslení a mylným faktickým informacím ohledně Masopustu, např.
Popeleční středa byla omylem zaměněna za Škaredou. Tímto se za
tyto chyby v textu omlouváme.
Buďme k sobě ohleduplní
Neděle je den pracovního klidu, proto
žádáme všechny majitele zahrádek, aby

MUDr. Kateřina Bláhová,
místostarostka

3 | VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek ze psů za rok 2019,
aby tak neprodleně učinili. Splatnost poplatku byla do 31. 3. 2019. Platbu je možné
provést 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 byly rozeslány občanům během
měsíce března. 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 navýše-

ním 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 hradí dlužník.
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

PLATBA ZA PRONÁJEM ZAHRÁDEK
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili nájemné za pronájem obecního pozemku v letošním roce, aby úhradu provedli co nejdříve.
Na platbu se nezasílají 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.
Splatnost nájemného za pozemek je vždy

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve čtvrtek dne 25.04.2019 proběhlo v obřadní síni na zámku ve Velkých Losinách
první vítání narozených miminek loňského i letošního roku.
Slavnostní zápis provedla za obec paní Mgr. Ivana Blažková a za komisi pro občanské
záležitosti paní Dana Grézlová a Mgr. Jana Kocmanová.
Ke slavnostní atmosféře přispěly svým milým vystoupením i děti z Mateřské školy
Veverka pod vedením vedoucí učitelky Ivony Kolínkové.Nově přijaté děti obdržely od
obce finanční dar, drobnou pozornost a maminky malou kytičku.
Dne 25.04.2019 byly přivítány miminka z leva Ladislav Benešovský,
Rostislav Jankovič, Oliver Holemy, Matyáš Malec, Hana
Holzknechtová, Tereza Miškaninová, Marcela Trojáková, Amálie
Smrčková a Amálie Bučková.
Všem novým miminkům přejeme hodně zdraví a krásné, šťastné dětství plné
pohody obklopené láskou rodičů a rodičům pevné zdraví, dostatek sil a pevné vůle
při jejich výchově.

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

Významné
životní
jubileum
v měsíci červen
Antonín Lužík
Marie Goláňová
Evžen Dobrovolný
Pavlína Kalivodová
Marie Klocová
Lubomír Fojtík
Eduard Novotný
Jan Šembera
Oldřich Jokl
Mária Laštovicová
Jiřina Žáková
Marie Fibikarová

Marie Dusová
Antonín Lejsal
Radovan Hudos
Antonín Lužík
Ludmila Palkovičová
Jana Zouharová
Luboš Diviš
Milada Axmannová
Evžen Lužík
Josefa Peloušková
Jindřich Čadil
Libuše Trpišovská

Všem jmenovaným přejeme hodně
spokojenosti, štěstí a zdraví
do dalších let.
Za komisi pro občanské záležitosti:
předsedkyně komise Mgr. Jana Kocmanová
Starostka obce: Ing. Jana Fialová
Místostarostka: MUDr. Kateřina Bláhová

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
Poslední dubnovou sobotu se Areálem
zdraví prohnal rej čarodějnic, velkých
i malých, škaredých i ošklivých. Pro malé
čarodějnice a čaroděje byla připravena
čarodějná stezka, která začínala na zámeckém nádvoří a pokračovala směrem
do Areálu zdraví. Při absolvování stezky
si malí čarodějové a čarodějnice mohli
ověřit své čarodějnické schopnosti. S přicházejícím podvečerem naše hlavní čarodějnice nahnala všechny malé i velké ča-

Poslední červnovou neděli si pro děti, jejich rodiče a milovníky zábavy
Obec Velké Losiny ve spolupráci s Bumper Ball – zábavou v kouli, připravila.
Dětskou letní olympiádu.
Akce vypukne od 14:00 hodin, pro děti budou připraveny olympijské disciplíny,
zábavné nafukovací atrakce (skákací hrad, bumper
ball, fotbalové šipky), vodní atrakce (aquazorbing,
aquaroller, vodní fotbal),
kolo štěstí, luky a šípy na
střelnici, malování na obličej, tetování. Odpolednem
bude provádět DJ David
Řehůřek. Vstupné 50,- Kč
pro děti od 3 let. V případě nepříznivého počasí se
akce přesune do haly Areálu zdraví.
Bohaté
občerstvení
bude zajišťovat restaurace
Areálu zdraví.

rodějnice k zapálení ohně, při kterém se
dovádělo až do brzkých ranních hodin při
tónech kapely Katapult cover band a DJ
Petra Kamlara.
Veliké poděkování patří sponzorům za
jejich spolupráci a štědrost především:
firmě JASFRESH s. r. o. Rapotín, Nákupnímu centru Loučná – Hetmánkovi,
Velkolosinské pralinky Jany Kašparové,
papírnictví Astra Office Šumperk, restauraci Istria Velké Losiny, Wellnes penzionu

U Jirsáka Ladislavu Hamplovi, firmě ZdeKup pana Dražného, firmě RM Bohemia
Caffe s. r. o. Romana Millera.
Mé další poděkování patří paní kastelánce losinského zámku, Bc. Anetě Surmové Dis., za propůjčení nádvoří zámku,
dále úžasné čarodějnici Daně Saňákové,
která děti provázela po celý den. Paní
Daně Hetmánkové a Daně Dirgasové za
pomoc při organizaci akce na nádvoří.
Ivetě Mrnkové, Bohumile Černohousové,
Janě Polončíkové, dobrovolnicím z řad
SHD Velké Losiny a žákům a žákyním ZŠ
Velké Losiny za přípravu a realizaci stanovišť.
Občerstvení zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Velké Losiny, kteří si pro návštěvníky připravili pití a jídlo po celou
Lenka Krňávková
akci.

Poslední červnový pátek s přicházejícím
létem se k nám do prostor Areálu zdraví
opět vrátí tóny bubnů a jiných zajímavých
hudebních nástrojů. Bubnování s Bobinou
a Káyou začně od 18:00 hodin. V restauraci
Areálu zdraví bude pro návštěvníky připraveno občerstvení. Akce je zdarma a koná
se za každého počasí.
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ZUŠ PAMFILIA
HUDEBNÍ POHÁDKA PRO MŠ
Naše ZUŠ uspořádala ve dnech 15. a 17.5. již 3. ročník hudebních
pohádek pro děti v mateřských školách. Před dvěma lety pohádka
nesla název „Jak cvrček své housličky našel“ a seznamovala děti
nejen s různými částmi housliček, kdy se mnoho z nich jmenuje
po nějakém zvířátku. Vloni děti zhlédly pohádku „Jak smutný bubínek ke svým kamarádům přišel“. Děti spolu s hlavním hrdinou
prožívaly, kolik úsilí stála dnešní podoba bicí soupravy,a nechyběl
ani čaroděj.
Letos jsme děti seznamovali se světem dechových nástrojů
a pohádka se jmenovala „Jak slavík hledal cestu domů“. Slavíček
se totiž ztratil svému bratříčkovi – vítr ho zanesl daleko od domova. Bloudil kolem lesů a luk a vždy narazil na nějaké zvířátko (berušku, brouka Pytlíka, vážku či cvrčka), které hrálo jeho slavíčkovou
melodii. Tu zvířátka hrála, protože ji slýchávala ve svém okolí a líbila se jim natolik, že se ji také naučila. Zvířátka slavíčkovi pomohla
– ukazovala, odkud krásnou melodii slyšela. Cestu domů tak slavíček našel a všechny čekal šťastný konec.
Jako vždy si po pohádce děti mohly hudební nástroje vyzkoušet.
S sebou jsme pro ně měli např. zobcové flétny, lesní roh, malou
„trumpetu“ lesnici, housle či nástroj vyrobený ze zahradní hadice
a trychtýře. Téměř ve všech školkách byly děti natolik akční, že bychom nástroje zkoušeli možná až doteď.
Děkujeme všem odvážným hercům, kteří s námi turné po šesti
MŠ na velkolosinsku (Velké Losiny, Loučná, Petrov, Rapotín) absolvovali a odehráli tak představení pro 240 malých diváků bez jediného zádrhelu. Děkujeme také Obci Velké Losiny, Olomouckému
kraji, MAS Šumperský venkov a generálnímu partnerovi Čerpadla
Chudobovi, kteří akci podporují. Věříme, že byla pohádka pro herce
i pro diváky příjemným zpestřením dne.

ZÁPIS A TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ PAMFILIA
VELKÉ LOSINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Kdokoliv, kdo má zájem o hudební vzdělávání v nové ZUŠ PAMFILIA Velké Losiny, má jedinečnou šanci přijít na zápis a talentové
zkoušky ve dnech 5.–7.6.2019 mezi 14:30–18:00 hodin. Sídlíme
v Domě služeb na náměstíčku na Lázeňské ulici a v současné době
vyučujeme 5 studijních zaměření – hra na klavír, housle, dechové
nástroje, bicí nástroje a sólový zpěv. Pokud Vám termín nevyhovuje, můžete zavolat na tel. 775 343 242 a domluvit si mimořádný
termín. Pokud byste rádi zhlédli naši činnost, máte možnost např.
v sobotu 15.6.2019 od 15 hodin na náměstíčku před ZUŠ, kde pořádáme Happening spolu s hostujícím sborem, anebo nahlédnout na
www.zuspamfilia.cz. Zde jsou nejen fotky a videa, ale také životopisy našich pedagogů, kteří se k nám do ZUŠ sjíždějí z celé Moravy.
Učitelský tým se na Vaše děti těší!

PŘÍPRAVY ORCHESTRU
Dne 17.5. proběhla v naší škole zkouška orchestru na závěrečný
koncert 31.5.2019, který se koná v Klášterním kostele v Šumperku. Každoročně spojíme síly s našimi hosty, kteří vzešli zejména
z houslové třídy p. uč. Simely Akritidu, a společně hrajeme nejčastěji filmovou hudbu na přání našich nejvyspělejších žáků. Letos
tomu není jinak a sen plníme našim absolventům, kteří vydrželi poctivě trénovat až do 7. ročníku I. stupně ZUŠ. Absolventský koncert
je pro ně slavnostním ukončením této etapy a my věříme, že jim
bude štěstí nejen na jejich velký večer přát. Kdo neuslyší závěrečný
koncert, má možnost přijít na Happening 15.6. do Velkých Losin,
kde společné číslo žáci opět předvedou, i když už ne v plném po-

čtu. Od příštího školního roku by měl v ZUŠ začít fungovat zárodek
budoucího orchestru složený z žáků školy, který začne postupně
pravidelně vystupovat. Moc se na to těšíme!
Mgr. Petra Akritidu, ředitelka ZUŠ

Hudební pohádky pro MŠ Sluníčko Děti v MŠ zkouší hudební nástroje

Zkouška orchestru

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

1.6.

17:00

Fantastická zvířata: Gr. zločiny

vstupné 25 Kč

VB,USA 2018
Rodinné fantasy, 134´, příst., česky
Grindelwald splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence,
z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných
čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, Albus
Brumbál získá svého bývalého studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomůže, aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím vystavuje.
Režie: David Yates
Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Johnny Depp, Jude Law, Alison
Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Claudia Kim, Carmen Ejogo, Jessica Williams, Ólafur Darri
Ólafsson, Callum Turner, Victoria Yeates

Sobota

8.6.

17:00

Čertí brko

vstupné 25 Kč

ČR 2018
Filmová pohádka, 99´, příst.,
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným
životem řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti
jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit
doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav
Kopta, Tomáš Jeřábek, Marián Geišberg, Jakub Žáček, Jan Maryško, Michal Dalecký

Sobota

15.6.

17:00

LEGO příběh 2

vstupné 25 Kč

USA,Austr. 2019
Animovaná komedie, 107´, příst., česky
Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana
a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je
všechno jako v muzikálu. Na jejich tažení projde zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita
ale i mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáže, jak výjimeční hrdinové to ve
skutečnosti jsou.
Režie: Mike Mitchell
Hrají: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish, Stephanie Beatriz, Alison Brie, Nick Offerman, Charlie Day, Maya Rudolph, Will Ferrell, Jadon Sand, Brooklynn
Prince, Channing Tatum, Jonah Hill

Sobota

22.6.

17:00

Raubíř Ralf a internet

vstupné 25 Kč

USA 2018
Animovaná komedie,113´, přístupno ,česky
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí
podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny
Videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany internetu, mezi
které patří například podnikatelka zvaná Joo, která je hlavním algoritmem a duší trendové
stránky BuzzzTube a Shank, drsná závodnice s ještě drsnější závodní hry zvané Masakr.
Režie: Rich Moore, Phil Johnston
Hrají: dabing

Pondělí

24.6.

9:30 MŠ Had je mašinka

vstupné 20 Kč

Sobota

29.6.

18:00

vstupné 45 Kč

Bohemian rapsody

USA,VB 2018
Drama, hudební, 134´, příst.od 12, česky
Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny Queen prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo
právě Bohemian Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou
životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live
Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku.
Režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy, Allen Leech,
Mike Myers
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MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Svatý Ivan bývá plačtivý pán.“

Do „Animákového kvízu“ se zapojilo
8 dětí. Procvičily si a zjistily, jak vlastně
znají večerníčky a animované seriály.
Přijďte si pro odměnu. Na červen jsme
připravily „Sportovní křížovku“. Podle
obrázků doplníte sport a názvy sportovních disciplín. Tajenka vám prozradí, co
nám sportování přináší. Již se těšíme
na luštitele.
Na prázdniny nainstalujeme výstavku z MŠ Veverka a také výstavu Jakuba
Hříbka, autora malujícího ústy.
Chcete si zkrášlit zahradu? Přijďte si
vypůjčit knihy pro inspiraci, máme jich
spoustu.
Např.: Kvetoucí zahrada, Užitkové
rostliny v zahradě, Zahrada na balících
slámy, Zakládáme zahradu, Listnaté dřeviny na zahradě, Pergoly, Malé cihlové
stavby v zahradě, Půda, kompost, hnojení, Malé dřevěné stavby v zahradě aj.
Kdo nemá rád dlouhé čtení, může si
přijít vypůjčit časopisy. I v nich se dozvíte mnoho zajímavého např. Téma, Moje
psychologie, Pěkné bydlení, History,
Enigma, Zdraví, Epocha, Paní domu aj.
Naše spolupráce se Senzionem se
dále rozvíjí. Zapůjčených 30 svazků
knih nám bylo vráceno a opět jsme
připravily 30 svazků knih sestavených
z různých žánrů. Určitě si klienti Senzionu najdou svoji knihu, která je potěší.
Žádáme čtenáře, kteří nebyli dlouho
v knihovně, aby nás navštívili a přišli
vrátit půjčené knihy. Některé knihy jsou
na rezervaci a čekají na ně jiní čtenáři.
Výpůjční doba knih je 1 měsíc a je možné si ji 2x prodloužit.
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY:
PO, ST, PÁ 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
„Miloval literaturu, ale ne natolik, aby
sám nepsal“.
A. Andrejev
-H. Nyklíčková-

Novinky pro dospělé:
Řeháčková,V.:
Ač nevidím, vnímám – hlavní
hrdinka utrpí při horolezeckém
výstupu úraz, přichází o paměť
a zrak, paměť se jí vrací, ale slepá zůstává.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Dubská,K.:
Z kopce do kopce – co se stane
s vaším životem, když doslova
vyfuníte na kopec a potkáte HO,
dům, kvůli kterému opustíte město se všemi jeho kavárnami, divadly, koncertními sály.

Mayne,A.:
Šelma – napínavý, dramatický
a od začátku do konce poutavý
příběh, o střetu profesora bioinformatiky Craye s jeho protivníkem,
vynalézavým sériovým vrahem.
Naučná pro dospělé:

Kopta,V.:
Prodloužená jízda – vzpomínky
a humorné příběhy známého českého herce.
Varáčková,M.:
Adaptace – osamělá dívka putující krajinou představuje snadnou
kořist pro lidi, kteří bojují o přežití,
ve zdevastovaném městě jí před
jistou smrtí zachrání Simon.
Pospíšilová,J.:
Pod hvězdou bláznů – sestry
Jana a Lucie jsou tak rozdílné, po
smrti rodičů je okolnosti donutí,
aby se po letech odcizení daly
znovu dohromady.
Follett,K.:
Ohnivý sloup – 3. díl historické
ságy, navazuje na Pilíře země
a Na věky věků.
Butler,J.L.:
Právem moje – advokátka, její
klient, zakázaný vztah, nezvěstná
manželka.

Hvížďala,K.:
Prostory a dialogy Evy Jiřičné –
autobiografie E. Jiřičné, jako jediná Češka dostala od královny
Řád britského impéria, je velmi
otevřená, skromná, laskavá a má
světový respekt.
Holub,T.:
Biskup na snowboardu – Tomáš Holub, kněz, hlavní kaplan Armády České republiky, zúčastnil se mírových
misií v bývalé Jugoslávii, rozhovor
s ním dělal Martin Veselovský.
Liptai,Z.:
Rychlé pohoštění pro návštěvy –
saláty, pomazánky, sladkosti, jak je
připravit pro nečekanou návštěvu.
Carev,M.:
Jmenuju se Martin – povyprávím
vám o všech svých cestovatelských začátcích, cestách stopem,
potápění se žraloky i africké safari, odhalím detaily ze svých cest..
Dětem:

Jäger,G.:
Sníh, oheň, vina a smrt – silný román o neopětované lásce, záhadné vraždě a strhujícím pátrání.
Fieldingová, J.:
Špatná dcera – Robin po více než
5 letech, kdy spolu nepromluvili
ani slovo, zničehonic zavolá její
sestra Melanie, aby jí sdělila, že
jejich otec a jeho nová žena byli
postřeleni.
Pennyová,L.:
Kudy vchází světlo – případy
vrchního komisaře Gamache, který čelí nejen intrikám z nejvyšších
míst, ale i nedůvěře mezi nejbližšími.
Cameron,W.B.:
Psí domov – o psech a kočičích
kamarádech,nebo pro majitele psů.
Mawer,S.:
Pražské jaro – strhující a smyslný román o událostech roku 1968.

Klimek,H.:
Čumidlo a Fujtajblíci se školáky –
strašidýlko Čumidlo vypadá jako
malý dráček s velkýma očima,
s fujtajblíky potrápí partu školáků, kteří podvádí při bojové hře,
a to se strašidýlku nelíbí.
Krolupperová,D.:
Jde sem lesem – prázdninový
příběh malého chlapce Toníka zavede čtenáře na napínavý výlet do
lesa, tento příběh není jen pohledem do světa rostlin, ale skrývá
rodinnou historii.
Petříčková,R.:
Mamutov – profesor Hejhula získal lahvičku s tajemnou modrou
tekutinou a ocitl se v pravěku
mezi mamuty a pravěkými lidmi,
nakonec se šťastně vrací domů.
Varáčková,
M.: Grafitové děvče – Táňa to v životě nemá jednoduché, doma ji čeká
matka alkoholička, z reality uniká jen
s kámošem Břitvou při drobných krádežích, osloví ji fotograf Ben..

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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VELKOLOSINSKÉ
NEDĚLNÍ
PROMENÁDNÍ
KONCERTY 2019
Velké Losiny - náměstí
Začátek koncertů: 15:00 hod.
B

ST
ČER

Neděle 23. 6.

BUBENICKÁ SHOW

NOST O

HUDEBNÍ SKUPINA
SKUPINA MICASH
A DĚTSKÁ KAPELA VOHUBA

Neděle 7. 7.

SADOVANKA (cimbálovka)

MOŽ

Neděle 9. 6.

Neděle 21. 7.

V-BAND (pohodový jazz)

Neděle 4. 8.

TICHO BUĎ (country + folk)

Neděle 18. 8.

FOLKLORNÍ SOUBORY MFF ŠUMPERK

Neděle 1. 9.

HRAJEME SI S EMILY

(dětské písničky, hry...)
Neděle 15. 9. HUBERTUS (country + folk)
Informační centrum
Velké Losiny,
Lázeňská 674
788 15
Velké Losiny
www.iclosiny.cz

Mediální partner

Promenádní koncerty finančně
podporuje Olomoucký kraj

VSTUP
A
Z DA R M

VENÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Obec Velké Losiny – Kulturní komise RO
Vás srdečně zve na nedělní promenádní koncert

BUBENICKÁ
SHOW

Velkolosinské
Svatojánské
slavnosti

Velké Losiny - náměstí
Neděle 23. 6. 2019
od 15:00 hod.

21. - 22. 6. 2019
VSTUP A
Z DA R M
Informační centrum
Velké Losiny,
Lázeňská 674
788 15
Velké Losiny
www.iclosiny.cz

Mediální partner

Promenádní koncerty finančně
podporuje Olomoucký kraj

17. roÜník
SponzoĬi:

VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI
FINANÚNê PODPORUJE OLOMOUCKÝ KRAJ

Mediální partner:
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KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI se letos konají od 7. června do 26. července v Olomouckém, Moravskoslezském a Pardubickém kraji.
Festival zavítá do 14 měst a obcí, zorganizuje 18 koncertů, na nichž vystoupí přes 350 účinkujících. Blíže na www.klasternihudebnislavnosti.cz.
Zahajovací koncert 13. ročníku festivalu KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ
SLAVNOSTI pořadatelé věnovali 30. výročí „Sametové revoluce“ a také
230. výročí Velké francouzské revoluce. V pátek 7. června zazní ve velkém sále DK Šumperk Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“ L. van
Beethovena. Skladba, ve které autor akcentuje přátelství a mír, zazní
v provedení Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a Českého filharmonického sboru Brno pod taktovkou Leoše Svárovského. V sólových partech se představí Tereza Mátlová (soprán), Jana Hrochová (mezzosoprán), Tomáš Černý (tenor) a Martin Gurbal´(bas).
Symfonie č. 9 d moll, Op. 125
„Chorální“, je poslední dokončená
symfonie německého hudebního
skladatele Ludwiga van Beethovena. Autor ve čtvrté větě použil sborový zpěv jakožto nový prvek, který
je v symfoniích zcela neobvyklý.
Jako text posloužila báseň přítele
Friedricha Schillera Óda na radost
oslavující přátelství mezi lidmi. Zpívaná část (nejznámější motiv skladby) se stala hymnou Evropské unie.
Mezzosopranistka Jana Hrochová
získala první pěvecké zkušenosti
v Šumperském dětském sboru Motýli
Mimořádný hudební zážitek v krásném prostředí zámku Velké Losiny slibuje a capella koncert pěveckého sboru Motýli Šumperk. Čistotu
a harmonii lidských hlasů předvedou pěvci na dílech renesančního barda Orlanda di Lasso, jehož hudba je „vřelá, vášnivá a upřímně lidská“
(Wikipedie), dále skladatele klasické, muzikálové i populární hudby
George Gershwina anebo jednoho z nejuváděnějších současných vokálních autorů Oly Gjeilo z Norska.
Sbor Motýli Šumperk je považován za jedno z nejlepších dětských
pěveckých seskupení ČR, je pravidelným úspěšným účastníkem významných domácích i zahraničních festivalů a soutěží. Pozvání ke
společnému účinkování často přijímají významné osobnosti hudební
scény, vzniká spolupráce s rozhlasem i televizí. Těleso působí jako regionální metodické centrum a v rámci této činnosti každoročně pořádá
festival Zlatá lyra věnovaný dětským pěveckým sborům.
V současnosti sbor vede Helena Stojaníková spolu se synem zakladatele Tomášem Motýlem.

Vstupenky na zahajovací koncert Symfonie č. 9 d
moll „S ódou na radost“ si můžete zakoupit v Kulturním domě v Šumperku. Vstupenky na losinské
představení šumperského pěveckého sboru „Motýli“ jsou již v prodeji v IC Velké Losiny. Přejeme Vám
samé nezapomenutelné zážitky.

MUDr. Kateřina Bláhová,
Mgr. Ivana Blažková

KULTURA A VOLNÝ ČAS

POZVÁNKA NA
MARŠÍKOVSKOU POUŤ
Sbor dobrovolných hasičů Maršíkov Vás ve spolupráci s Obcí Velké Losiny srdečně zve na Maršíkovskou pouť v neděli 16. 6. od 8:00 hod na místním
hrišti. Čeká Vás nejen bohaté občerstvení, ale také
velmi bohaté kolo štěstí a samozřejmě spousta
atrakcí.
Taktéž nám začala soutěžní sezóna a pří této příležitosti bychom Vás rádi pozvali na tyto soutěže:
9.6. Dolní Studénky, 22.6. Nový Malín, 23.6. Dolní Libina. Tak se nebojte nás přijít podpořít od 10 hodin.
Pokud i vy se chcete stát našim členem, účastnit se soutěží, organizovat akce a posbírat mnoho
zážitků, nebojte se ozvat na e-mail: sdhmarsikov@
seznam.cz. Pro více fotek a informací nás sledujte
na facebookových stránkách SDH Maršíkov nebo
na instagramu SDH Maršíkov ženy.
Za SDH Maršíkov
tisková mluvčí Barbora Vaculíková

Farnost Velké Losiny zve na pouť

k

Nejsvětější Trojici
neděle 16. 6. 2019
Maršíkov - kostel sv. Michaela
11.00 hod. mše svatá.
Odpoledne
u kapličky Nejsvětější Trojice
nad Maršíkovem
v 15.00 hod. mše svatá
V Sobotíně mše sv. nebude

Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Sioně. (Ž 9,12)

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY | 12

13 | VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

PROMĚNLIVÝ DUBEN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
SLUNÍČKO
Měsíc duben nesplnil naše očekávání. Střídající se chladné a teplé počasí
doprovázené studeným větrem ovlivnilo
nejen zdraví našich nejmenších dětí, ale
i dospělých. Z tohoto důvodu na začátku
měsíce plánovaná akce „Zpívání s Bobinou“ musela být zrušena z důvodu onemocnění Bobiny.
V polovině měsíce na nás přece jenom
sluníčko zaťukalo a zahřálo přírodu s neuvěřitelně letními teplotami. Pozorovali
jsme okolní krajinu v jejích proměnách
a hledali v trávě probouzející se broučky
a květiny. Vycházky jsme trávili také na
školní zahradě, kterou obohatily zabudované nové zahradní prvky sloužící k pohybovému zdokonalování dětí.
Kouzlící jarní počasí přivolalo kouzelníka dne 16. dubna 2019 s programem
„Kouzlení a žonglování“. Hned ráno po
svačince jsme se všichni sešli ve třídě
Berušek, kde si pro nás kouzelníci připravili bohatý program plný žonglování, čár a kouzel. Kouzelníci zapojili do
svého představení jak paní učitelky, tak
i děti. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet točení balónku na jednom prstíku. Děti si zopakovaly barvičky, když kouzelník měnil
barvy na své květině, dokonce se zlepšily i v počtech, když hádaly karty, které
kouzelník schovával ve své tajemné tabulce. Dětem se představení moc líbilo.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
níková vajíčka a zdobily je bílkovou polevou. Seznamovaly se prostřednictvím
aktivit se zvyky a tradicemi Velikonoc.
Za píli a pečlivost obdržely malý dárek, kinder vajíčka zakoupená za výhru
v hodnotě 1 000 KČ, které naše MŠ Sluníčko obdržela od vítězného fotbalového
družstva z Bukovic na akci Josefovský
turnaj v malé kopané, konaný 23. března
2019 v Areálu zdraví. Tímto vítěznému
družstvu moc děkujeme.
Těsně po Velikonocích dne 24. dubna
2019 za námi do mateřské školy přijelo
divadlo ze Šternberka se třemi klasickými maňáskovými pohádkami „O Smolíčkovi“, „ Hrnečku, vař“ a „O zlaté rybce“.
Děti si tak mohly upevnit a zopakovat
děj známých pohádek prostřednictvím
maňásků. A jelikož máme spoustu
maňásků v MŠ, děti je využily v odpoledních hodinách při hře a v našem malém dřevěném divadélku reprodukovaly
zhlédnuté dopolední pohádky.
Na konci měsíce se nám počasí opět
zhoršilo a venku se ochladilo. Proto
naše cesta vedla 29. dubna 2019 autobusem do Domu kultury v Šumperku na
pohádku „Skřítek Třešnička a mrazík
Zlobivka“. A je tu autobus! Takto vítaly
děti pana řidiče. Po příjezdu se děti usadily v hledišti a hned začala hrát úvodní
znělka k pohádce, kde se představil skřítek Třešnička a mrazík Zlobivka . Měli
spolu různé patálie, mrazík nebyl dostatečně unavený, aby se odebral ke spánku, a tak pořád řádil a škodil. Nakonec,
jak to tak v pohádkách bývá, všechno
dopadlo naštěstí dobře, skřítek společně s kuřátkem mrazíka unavili a bylo vyhráno. Přišlo jaro a s ním i krásné jarní
květiny. Děkujeme Liduščinu divadlu za
představení, byla to krásná podívaná.
kolektiv učitelek MŠ Sluníčko

KOUZELNÝ DUBEN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VEVERKA

Levitující balon.
Autorka: Kateřina Franková
Čekaly nás rychle se blížící jarní svátky, Velikonoce. Děti neotálely a pilně se
podílely na zdobení sádrových odlitků,
zažehlovacích korálkových vajíček, lepily ptáčky na prádelní kolíček, vysévaly
jarní osení, malovaly kraslice, pekly per-

Duben, ještě tam budem… Říká pranostika. Jenže my se nehřáli za pecí, ale
na sluníčku, které nás i přes aprílový čas
volalo ven. Nově dovybavenou zahradu
MŠ jsme tedy mohli tento měsíc plně využívat téměř každý den a dětem to jen
prospělo. S příchodem jara už se totiž
velice těší na prolézačky, míče, koloběžky, odrážedla, houpačky, louku, pískoviště, vítr ve vlasech. A tak s radostí vyměnily těsné třídy za volný prostor a pohyb
v přírodě. K tomu ty vůně, barvy, švitoření, spousta kytek a broučků, prostě svět
v plné kráse. Je co objevovat a zažívat.
Za vlídného jarního počasí se 1. dubna 2019 Sovičky a starší Mravenečci
vydali na každoroční cestu do Mohelni-

ce na dopravní hřiště. Měli jsme tu čest
dopravní hřiště po zimě otevřít a stát se
jeho prvními návštěvníky. Čekala tam na
nás spousta kol, koloběžek, odrážedel
a hlavně autíček a motorek na baterky.
Vše přes zimu odpočinuté a přichystané
na novou sezonu. Dopravní hřiště je pro
děti výborná příležitost, jak se postupně
seznámit s tím, jak to na silnici „chodí“,
vlastně jezdí. Hřiště nabízí silnice, křižovatky, dopravní značky, semafory - vše
v dětských rozměrech. První nevinné
srážky a jízdy v protisměru děti seznamují s pravidly a bezpečností na silnici.

Na křižovatce.
Autorka: Anna Harnová
V úterý 2. dubna 2019 jsme přijali pozvání do místní knihovny, kde na nás
čekala paní Hana Nyklíčková, aby nám
vysvětlila, k čemu knihovna slouží, co
tam můžeme vidět a jaký je rozdíl mezi
knihovnou a knihkupectvím. Informace
proložila četbou poutavého dětského
příběhu, po kterém následovalo prohlížení všech krásných obrázkových knížek.
Mockrát děkujeme za exkurzi.
Následující den 3. dubna 2019 k nám
do školky zavítalo oblíbené maňáskové divadlo. Kuřátka Pipi a Pepa pro nás
měla tentokrát nachystané tři pohádky:
„Budka v poli“, „Budulínek“ a „Medvěd
a Máša“. Mezi jednotlivými pohádkami
jsme si společně zazpívali známé písničky, např. „Cib, cib, cibulenka“, „Šla
Nanynka do zelí“ a „Rybička maličká“.
Dětem se divadlo moc líbilo, odměnily
jej velkým potleskem.
V úterý 16. dubna 2019 k nám přijel
do školky kouzelník Pepíno se svým
pomocníkem. Jako první předvedl dětem kouzla s králíčky, kostkami, penězi
a kartami. Vše bedlivě sledováno a odměněno potleskem. Poté děti nadšeně
přijaly nabídku panu kouzelníkovi pomoci a staly se samy malými kouzelníky.
Pomocí kouzelné hůlky a formule prováděly kouzla. S velkým nadšením kouzlily omalovánku, měnily karty a barvy.
Na závěr obdivovaly zručnost žongléra
a samy si mohly vyzkoušet udržet točící se balon na prstě. Všem se to, k velké
radosti, povedlo.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
Velikonoce jsou nejvýznamnějším
křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho
jsou Velikonoce obdobím lidových tradic
spojených s vítáním jara. Je to období
zeleně a veselých barev květů, slunečních paprsků a uvolnění po tuhé zimě.
Tyto svátky oslavují i plodnost a nový
život všeobecně. Proto jsme se i my 16.
dubna 2019 sešli ve školce, abychom si
nějakou tu krásnou tradici připomněli.
Malé Veverky si na pomoc přivedly šikovné maminky, babičky, sourozence,
tatínky, no prostě každého, kdo měl chuť
si něco vyrobit. A že bylo co vyrábět…
Ohrádku na vajíčka z papíru nebo kuřátkový závěs se slepičkou, zasít obilí do
vyzdobeného kelímku, namalovat desku
s jakýmkoliv motivem na ozdobu dveří a to vše za nádherné vůně linoucí se
z kuchyně, kde malí pekaři kroutili jidáše
různých tvarů. Krásné odpoledne prošpikované povídáním a smíchem jsme zakončili s hřejivým pocitem další zdařilé
akce. Děkujeme paní Orlové a Štěpánkové za domácí upečené občerstvení.
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Děti i paní učitelky v převlecích se opět
sešli ve třídě u Mravenečků, aby si připomněli Filipojakubskou noc, kdy naši předkové v předvečer 1. máje zapalovali na
kopcích ohně, tančili okolo a symbolicky
pálili čarodějnice - zaháněli tak temné síly
a vítali světlou část roku. Ta nejzkušenější
čarodějnice Markéta nás krásně provedla
dopoledními hrami. Začali jsme přehlídkou
masek - taneček s hudbou, následoval netradiční kočičí běh. Naučila nás kouzlit, takže jsme pytlíčky plné hraček pomocí kouzelné formulky společně proměnili na pytlíky
plné sladkostí. Naučila nás létat správně na
koštěti, přeskakovat ohýnek, chytit pavouka
aj. Poněvadž nám nepřálo počasí, původně plánovaná zahradní čarodějná akce se
přesunula do třídy. Přesto jsme si to užili.
Všichni si vyzkoušeli své dovednosti i odvahu v různých disciplínách. Jen pár těch
nejmenších to čarodějné hemžení jenom
pozorovali a asi jim vrtalo v hlavě, je-li pak
to pravda nebo ne. Za odměnu si malé čarodějky a čarodějové vysloužili Čarodějnické vysvědčení a jako občerstvení kouzelný
lektvar a čarodějnické perníčky, které vždy
chutnají všem. Mňam, mňam, nebo mňauuu? Každá správná čarodějnice má přece
svého kocoura. Kdybyste si chtěli taky začarovat, tady je kouzelná formule: „Čáry,
máry, čáry, máry, vznes se koště, láry, fáry.
Kamarádky čarodějky lítaj vzduchem tam
a zpátky“. Děkujeme paní Přidalové za upečení sladkých „useknutých“ prstů pro děti.

Velikonoční tvoření.
Autorka: Anna Harnová
Ve středu 24. dubna 2019 proběhlo
jarní focení. Jeden z nejnáročnějších
dní školního roku pro děti i učitele jsme
zvládli „bez úhony“ a už se těšíme na povedené fotografie.
Další den 25. dubna 2019 jsme měli tu
čest ve velkolosinském zámku přivítat
naše nejmenší občánky. Skupinka dětí
ze Soviček předvedla pozvaným rodičům
své recitační a pěvecké dovednosti. Na
závěr děti předaly rozněžněným maminkám krásnou kytičku.
Pan Zatloukal dodržel slovo a 29. dubna 2019 nám v místním kině promítnul
slibované překvapení v podobě animované pohádky „Sněhová královna v zemi
zrcadel“.
Na konci minulého měsíce k nám přiletěli papoušci, tentokrát to byly čarodějnice.

Rej čarodějnic.
Autorka: Anna Harnová
kolektiv učitelek MŠ Veverka

RECITAČNÍ SOUTĚŽ OKRSKOVÉ A OKRESNÍ
KOLO
Dne 20. března 2019 jsme jeli my, Martina Langová, Lucie Hetmánková, Daniel
Žídek, Sofie Semrádová a Adéla Okounová,
na okrskové kolo recitační soutěže, které
se konalo v Šumperku na Komíně. Rozdělili
jsme se do učeben podle kategorií. V naší
učebně byla III. a IV. kategorie. Začala III.
kategorie, ve které soutěžil Daniel Židek,
který se bohužel neumístil. Pak nastala
naše IV. kategorie, ve které jsem začínala
já, Lucie Hetmánková, s prózou od Ivony

Březinové „Jmenuji se Ester“ a pak jsem
šla já, Martina Langová, také s prózou od
Ivony Březinové, tentokrát s názvem „Jmenuji se Martina“. Abychom si obhájily postup, musely jsme recitovat druhou prózu.
S námi do okresního kola postoupila i Sofie
Semrádová z 2. třídy.

Ze školního až do krajského kola.
Autorka: Dagmar Špačková
Okresní kolo se konalo 28. března 2019
opět v Šumperku na Komíně. Tentokrát
tam byla konkurence mnohem větší než
v okrskovém kole. Postup se nám, Lucii
Hetmánkové ani Martině Langové, bohužel
nepodařil. Zato Sofii Semrádové z 2. třídy
se postup podařil, a dokonce skončila na
1. místě a postoupila do krajského kola do
Olomouce. Byla to velice příjemná zkušenost.
Lucie Hetmánková
a Martina Langová, žákyně 8. a 9. třídy

RECITAČNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KOLO
Musíme žel smutně konstatovat, že
každý rok je těžší a těžší žáky motivovat
k ústnímu projevu, a to zvláště k recitaci.
Nicméně i přesto se školního kola recitační soutěže letos zúčastnilo 49 žáků. Tento
výsledek hodnotíme velmi pozitivně. Žáci
napříč všemi ročníky předvedli vynikající
výkony. Zvláště zdařené výkony předvedli
žáci 1. a 4. kategorie, což jsou žáci 2. a 3.
třídy a 8. a 9. třídy. Vyzdvihnout bych chtěla starší žáky, kteří v silném zastoupení (9
žáků) předvedli moc hezké výkony. Ač je
problém se v tomto věku nějak prezentovat, tak to zvládli výborně, a to i s dramatickými prvky a výbornou artikulací. Jsem
opravdu vděčná, že se stále mezi mladou
generací nacházejí ochotní žáci, kteří se
nestydí svůj talent veřejně předvést. Co
říci závěrem? Tři naše žákyně (Sofie Semrádová, Lucie Hetmánková, Martina Langová) postoupily v poměrně velké konkurenci z okrskového kola do kola okresního.
Sofie Semrádová se dokonce umístila na
1. místě a postoupila do krajského kola
v Olomouci, což hodnotím jako velmi pěkný výsledek.
Dagmar Špačková,
učitelka českého jazyka

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
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PRVNÍ VELKÉ
ROZHODOVÁNÍ NAŠICH
ABSOLVENTŮ
V letošním školním roce se mnozí deváťáci a jejich rodiče obávali 12. a 15.
dubna 2019, protože je čekala velká celostátní zkouška a stres spojený s přijímacím řízením na střední školy. Společnost
Cermat opět připravila testy, kterých se
museli všichni budoucí středoškoláci
zúčastnit.
Pouze jeden náš žák si podal obě přihlášky na učňovskou školu v Šumperku a byl „ušetřen“ přijímacího řízení.
Ostatních deset žáků deváté třídy se
po Velikonocích těšilo na výsledky. Byli
úspěšní, všem se splnila přání a dostali
se na své vysněné školy. Naši absolventi
chtějí zůstat „doma“ a budou studovat
vesměs na Šumpersku.
Pro gymnázium se rozhodli dva absolventi, další dva chtějí pokračovat ve
studiu na obchodní akademii, tři se vydají na zdravotní školu a jeden na SOŠ
a SOU technické a služeb v Šumperku.
Jeden náš žák bude dojíždět do Zábřehu
na Moravě na SOŠ automobilní. Jeden
z žáků opustí náš kraj a půjde studovat
do Kunovic u Uherského Hradiště. To
hlavní, aby uspěli na školách, všechny
teprve čeká.
Jiřina Vavrysová, výchovná poradkyně

SBĚR STARÉHO
PAPÍRU VE ŠKOLNÍM
ROCE 2018/2019

V jednotlivcích se na 1. místě umístila žákyně 1. třídy Adéla Keclíková s 2 059 kg, na
druhém místě skončil žák 5. třídy Daniel Minařík s 1 070 kg a třetí je Tereza Rulíšková
z 3. třídy s 1 030 kg.
Děkujeme také za vydatnou pomoc žákům 8. třídy a 9. třídy. Nejlepších 40 sběračů
včetně pomocníků se zúčastní atraktivního
zájezdu do Aquaparku v Olomouci. Výtěžek
z tohoto sběru je použit pro žáky na nákup
učebních pomůcek a na příspěvky na exkurze a akce v MŠ a ZŠ Velké Losiny.
Dana Netopilová, koordinátorka sběru

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ
OLYMPIÁDY ANEB „NĚCO
DOVNITŘ, NĚCO VEN“
Dne 16. dubna 2019 se tři postupující
žáci ze školního kola BiO v kategorii C zúčastnili okresního kola této přírodovědné
soutěže v SVČ Doris Šumperk. Vyjeli jsme
ráno po půl osmé. Po úvodní prezentaci
jsme psali testy z teorie a obhajovali své
vstupní úkoly z pozorování stromů a živočichů. Pak následovalo poznávání rostlin,
živočichů, hornin a nerostů. Šlo to velmi
rychle a před polednem jsme ještě dělali
laboratorní práci. Letos BiO vynikala svou
náročností a obtížností. Téma „Něco dovnitř, něco ven“ se týkalo příjmu a zpracování potravy, potravních vztahů a jiných.
zajímavých souvislostí. Jsme rádi, že jsme
si mohli ověřit své znalosti a vědomosti.
Nebyli jsme sice první, ale ani úplně poslední. Václav Beneš (8. třída) obsadil 8.
místo, Pavlína Mílová (9. třída) 21. místo
a Martina Langová (9. třída) 26. místo.

Sběr starého papíru se konal ve dvou termínech: na podzim 16. a 17. října 2018 a na
jaře ve dnech 15. a 16. dubna 2019. Tentokrát naši žáci včetně žáčků z mateřských
školek Sluníčko a Veverka za vydatné pomoci svých rodičů nasbírali neuvěřitelných
33 088 kg papíru.
Podle počtu nasbíraných kg se na
1. místě umístila 5. třída s 5 150 kg, za
nimi následovala 1. a 3. třída. Podle průměrného počtu kg na žáka zvítězila 5. třída s 286,11 kg na žáka, druhá byla 1. třída
a na 3. místě skončila 2. třída.

Vzhledem k tomu, že v naší třídě nepanují mezi dětmi právě přátelské vztahy,
požádali jsme o pomoc odborníky, a proto
ve 4. třídě proběhl v minulých týdnech program Tymyjánek. Pracovnice ze Střediska
výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk
nás navštívily celkem třikrát a pro děti si
připravily program, při kterém se všichni
vzájemně více poznali, museli spolupracovat, domlouvat strategie při řešení úkolů.
Pro některé žáky bylo překvapením, že jsou
schopni komunikovat s kýmkoli ze třídy
a že kluci jsou schopni bez problému spolupracovat s děvčaty.

Společné dílo je o vzájemné komunikaci.
Autorka: Světlana Podhajská
Doufejme, že zlepšení atmosféry ve třídě,
které po Tymyjánku nastalo, nebude jen
dočasné.
Světlana Podhajská,
třídní učitelka 4. třídy
K celému programu se vyjádřili
také čtvrťáci:

Z bádání přírodovědného kroužku na
Třemešských rybnících.
Autorka: Hana Purová

Navzpírali jsme mnoho tun.
Autor: František Uhl

TYMYJÁNEK

Doufám, že příští rok bude BiO lehčí a my
budeme trochu šikovnější, hlavně v praktické části a poznávačce.
Václav Beneš, žák 8. třídy

„Mě to hodně bavilo a třídě to určitě pomohlo. Teď jsou ty přestávky o hodně lepší.“
(Bětka Bláhová). „Zdá se mi, že jsme se každým dnem zlepšovali. Někteří kluci se už
ani nechtějí prát. Bylo super, jak jsme hráli
hry, spolupracovali jsme a ani jsme se nehádali.“ (Nikola Sedlářová). „Líbilo se mi to,
protože jsme hráli různé hry. Pomohlo nám
to, ve třídě je větší klid.“ (Vláďa Podešva).
„Tento Tymyjánek mě velmi bavil a pomohl
mi stát se lepším človíčkem.“ (Štěpán Bílek).
„Myslím si, že nám to určitě aspoň trochu
pomohlo.“ (Tomáš Rohel). „Tymyjánek se
mi moc líbil a nám jako třídě pomohl. Hráli
jsme hry, které mě i ostatní bavily a hodně
jsme si o sobě povídali.“ (Kája Nezbedová).
„Moc se mi to líbilo. A teď je tady větší klid,
už se tady o přestávkách tak moc nekřičí.“
(Adam Skřivánek). „Bylo to fajn. Ale skvělé
to určitě ještě není.“ (Matěj Lesniak). „Podle mě Tymyjánek všechny ve třídě pobavil.
Hráli jsme hry, povídali jsme si o tom, jak se
k sobě chováme. Myslím si, že to celé třídě
pomohlo.“ (Amálka Vavrysová).

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY

SOUSTŘEDĚNÍ
ZDRAVOTNÍHO KROUŽKU
Ve dnech 26. a 27. dubna 2019 se
v Penzionu Fit již podruhé soustředili členové zdravotního kroužku. Náplní
soustředění bylo intenzivní opakování
a zdokonalení naučených dovedností, nácvik ošetření konkrétních zranění
a především upevnění a souhra jednotlivých týmů. Zájem o zdravotní kroužek
je velký, a tak jsme letos poprvé přivítali
mezi sebe i nejmladší „kolegy“ z druhé
a třetí třídy. Brzy nás čeká okresní kolo
soutěže Hlídek mladých zdravotníků
a konkurence je veliká. Na pomoc nám
i letos přišly bývalé žákyně Jana Hajduková a Nikola Divišová, za což jim moc
děkujeme.
Děti si vyzkoušely zásahy jak u lehčích
zranění, tak i poskytnutí první pomoci
při vážné dopravní nehodě. Rozpoznání příznaků při mrtvici, infarktu, epilepsii
a vnitřním krvácení již znají i ti nejmenší.
Naučily se správně resuscitovat, jak ošetřit bodnou ránu, ale i první pomoc při otravě a popálení. Krásné páteční odpoledne
se obvazová technika trénovala venku
a test znalostí se na trávě psal skoro sám.
Při večerní hře „Diagnóza“ jsme se nejen
nasmáli, ale ověřili jsme si, jak důležité je
rozpoznání příznaků zranění i nemocí.

Starší předávají zkušenosti mladším.
Autorka: Barbora Bebčáková
Naše zdravotníky první pomoc baví a jejich zápal při poskytování první pomoci lze
jen chválit. Vedení školy děkujeme za možnost soustředění uspořádat v Penzionu Fit
a maminkám děkujeme za úžasné buchty!
Držte nám pěsti v soutěži.
Barbora Bebčáková,
vedoucí zdravotního kroužku
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DEN V PAPÍRNĚ
V naší obci se nachází několik zajímavých
míst, která lákají do Velkých Losin turisty
z celého světa. Mezi nejvýznamnější památky patří ruční papírna, která je nejstarší
fungující ruční papírnou ve střední Evropě.
V pondělí 29. dubna 2019 nás, žáky 1.
stupně, právě tady čekalo po celé dopoledne netradiční vyučování. Po třídách jsme
se rozdělili na skupinky a rozešli jsme se na
různá stanoviště. Naše pátá třída šla nejprve vyrábět do dílničky přáníčka z ručního
papíru pro maminky k blížícímu se svátku.

VÝROBNÍ PODNIK REALITA A NAŠE SNY
Dne 29. dubna 2019 se naše 8. třída zúčastnila exkurze v šumperském podniku
APATOR Metra, abychom viděli, jak to funguje v zaměstnání.
Přivítali nás dva pánové a na úvod nám
pustili krátké video o této firmě. Poté si nás
rozdělili na dvě skupiny a my se vydali na
prohlídku jednotlivých provozů. Nejprve
jsme navštívili sklad, kde se přebírá materiál. Následovaly výrobní haly podle druhu
výrobku, který se v dané části podniku vyráběl. Seznámili jsme se také s mnoha různými stroji od starých až po nejmodernější
automatické stroje ovládané počítačem. Ty
značně zjednodušují zaměstnancům práci
a jsou velmi přesné.

Sedmáci měří hustotu papíroviny.
Autor: Jiří Ševčík
Po svačině nás čekala exkurze. Paní mistrová Dana Chromková nás provedla papírnou a vysvětlila nám, jak se ruční papír dělá.
Ve velkých kádích, které se jmenují holandry,
se promíchává papírovina. Z ní na sítech
vznikne papír, který se pak suší, lisuje, klíží
a vyhladí na kalandrech.
Další částí papírny je muzeum, kde jsme
se dozvěděli plno zajímavých věcí o výrobě
papíru nejen u nás, ale i v celém světě od
nejstarších dob až po dnešek. Dnes je strojní výroba velmi rychlá, velké stroje vyrobí za
7 minut tolik papíru, kolik se dříve dělalo ručně celý rok. Když jsme si prohlédli muzeum,
šli jsme do společenského sálu. Tam jsme
dostali pracovní listy, ze kterých jsme se
dozvěděli něco o historii papírny a doplnili
jsme to, co jsme si zapamatovali z celého
dopoledne.
Dnešní den byl hodně zajímavý a také poučný. Doposud jsem například vůbec nevěděl, co je holandr anebo kalandr. Nyní jsem
zjistil, že se tohle všechno nachází přímo
v mém bydlišti. Byl to moc hezký den.
Michal Kauer, žák 5. třídy
Děkujeme provoznímu řediteli ruční papírny Petru Foučkovi, mistrové
Daně Chromkové a paní Janě Florové za nadstandardní vstřícný přístup
a osobní spolupráci při našich projektových dnech 29. a 30. dubna 2019.
Jiří Ševčík, ředitel školy

Osmáci před Metrou.
Autorka: Jiřina Vavrysová
Pracuje zde asi 150 zaměstnanců a největší zájem mají o obory elektrikář, obráběč, skladník a účetní, ale uplatní se zde
počítačoví experti i elektrotechničtí inženýři,
designéři, konstruktéři a další obory. Prošli
jsme celou firmu a prohlédli jsme si nově
připravený prostor jedné haly, kde po vyřízení všech povolení bude zavedena zcela
moderní výroba nového měřicího výrobku.
Myslíme si, že exkurze nám toho hodně
ukázala a přinutila nás, abychom se zamysleli nad svým budoucím povoláním. A Zuzka
se při rozhovoru s rodiči doma dozvěděla, že
její dědeček v tomto podniku kdysi dělal mistra. Byl to zajímavý a dobře strávený den.
Vendula Filipová a Zuzana Janků,
žákyně 8. třídy

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ
ŽÁKŮ 5. TŘÍD
V úterý 14. května 2019 jsme se vydali se
spolužákem Vaškem Dorazilem na přírodovědnou soutěž 5. tříd do Šumperka na 5. ZŠ.
Ve škole nás přivítal pan ředitel Málek, který
nás zavedl do divadelního sálu, kde soutěž
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probíhala. Posadili jsme se a dostali jsme
hlasovací zařízení, pomocí kterého jsme odpovídali na soutěžní otázky.

Naši reprezentanti před soutěží.
Autorka: Barbora Bebčáková
Čekalo nás 40 otázek, které se promítaly
na bílém plátně před námi. Více než polovina otázek se týkala CHKO Jeseníky, dále
tam byly otázky o živé přírodě, některé také
o lidském těle a pár o vesmíru. Když všech
22 dětí dokončilo svou práci, čekali jsme na
vyhlášení. Pan ředitel předal diplomy a věcné ceny pěti prvním výhercům, ostatní dostali ceny za účast.
Soutěž se mi líbila, něco jsem se naučil
a také ceny byly super. Gratuluji výhercům
a jsem rád, že jsem se zúčastnil, i když
jsem nevyhrál.
David Zugar, žák 5. třídy
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ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY

Pozvánka na vybrané červnové akce školy
Vernisáž výstavy žákovských výtvarných prací na téma „Mám žízeň, mám hlad“:
Úterý 11. června 2019 od 16.00 hodin v Státním zámku Velké Losiny. V úvodu vystoupí
pěvecký sbor Pramínek pod vedením paní učitelky Marie Zichové. Následovat bude vyhodnocení výsledků doprovodných žákovských soutěží (pro oceněné žáky pořádá škola ve
dnech 12. a 13. června 2019 atraktivní zájezd do Loděnice, Čabové a Dolního Žlebu. V závěru vernisáže bude ve vstupní hale zámku symbolicky otevřena výstava, která dále potrvá
až do konce měsíce srpna 2019 v otevíracích hodinách zámku (v pondělí zavírací den).
Prezentace školního roku 2017/2018:
Pátek 21. června 2019 od 16.30 hodin v interiérech i exteriérech školy. V rámci programu úvodního dne obecních Svatojánských slavností vám zástupci jednotlivých
tříd retrospektivně představí vybrané momenty končícího
školního roku. Bude se mluvit, zpívat, hrát na hudební nástroje, tančit, hrát divadlo, promítat fotografie i video, atd.
Školní jarmark žákovských výrobků:
Pátek 21. června 2019 od 16.30 do 18.30 hodin před
budovou školy (případný doprodej v sobotu 22. června
2019 od 10.00 hodin v rámci obecního jarmarku před
kostelem). Na tradičním jarmarku si budete moci zakoupit velmi lukrativní dětské práce i keramiku ze školní
dílny. Výtěžek této akce již třináctým rokem používáme
na podporu vzdělávání „na dálku adoptovaných“ dětí,
aktuálně Poojity z Indie (4 900 Kč).

Poojita z Indie

Slavnostní ukončení školního roku:
Pátek 28. června 2019 od 8.00 na nádvoří školy. Mimo jiné budou oceněni žáci s nejlepšími studijními výsledky a žáci, kteří školu reprezentovali na okresní a krajské úrovni.
Absolventi 9. třídy předají pomyslnou školní štafetu budoucím prvňáčkům.
Jiří Ševčík, ředitel školy

INZERCE A UPOZORNĚNÍ
Hledám pracovitého muže pro
běžné práce při údržbě zahrady
a okolí domu (kromě sečení trávy)
na ul. Kosmonautů ve V.Losinách,
zpravidla 1 x týdně. Jedná se
o lehčí práci na 2-3 hod. za
jednorázovou odměnu 360 Kč.
Tel. kontakt: 602266926.
Děkuji
Ing. Vantuchová Marta

SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
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VELKÁ CENA HORSKÝCH KOL VELKÉ LOSINY 2019
V sobotu 27. 4. 2019 pořádal cyklistický tým Nava sport 9. ročník závodů horských kol. Velká cena Losin je každoročně
otvírákem sezóny Šumperského poháru.
Trať poslední roky je z 90% procent stejná a zbylých 10% prochází pouze mírným
doladěním. Tradičně po startu na závodníky čekalo těžké, ale spravedlivé stoupání na kopec Chlumek. Po prosluněném
a suchém dubnu na sobotu meteorologové předpovídali prudké ochlazení a déšť.
Naštěstí předpověď vyšla jen z poloviny
a déšť nedorazil. Ideální podmínky pro
závodění. Poměřit své síly s ostatníma
přijelo přes 100 účastníků.
Krátce po půl jedenácté se na start postavili nejmenší benjamínci na odrážedlech, kde na 2. místě dojel Jakub Vaculík.
Ihned po dojetí benjamínků vyrazili na

Leontýna Bučková
v předstartovním
rozhovoru

větší okruh kolem hřiště Předžáci. Z domácích borců výborně reprezentovala Leontýna Bučková, která dominovala mezi
děvčaty. O kolo více museli absolvovat
Malí žáci. Na 7. místě se umístil Michal
Voch a na 8. místě Sebastian Schad.
V pravé poledne odstartovaly všechny
zbylé kategorie, které už museli absolvovat minimálně jednou plnohodnotný
okruh. V kategorii Mladší žáci (1 okruh)
jsme neměli žádné zastoupení, a tak se
čekalo další dvě kola na domácí borce.
V nejrychlejším čase neprolétl cílem nikdo
jiný než Robert Navařík st., který pro letošek spadá do kategorie Muži D. Bohužel
týmový parťák Pavel Beneš (Muži C) se
nestihl na jaře připravit a posunuje začátek sezony na půlku května. Pět kol je
nálož pro elitní závodníky v kategorii Muži

Start závodu dospělých kategorií

A a B. V prvním výjezdu na Chlumek se začalo hodně zostra a vytvořila se tříčlenná
skupina. Pouze tahle trojka stlačila svůj
čas pod hodinu. V předposledním kole se
odpoutal Robert Navařík ml. i od loňského
vítěze Marka Hejtmánka a dojel si pro plný
počet bodů do Šumperského poháru MTB.
Děkujeme všem závodníkům za účast,
také velký dík patří pořadatelům: René
Mádr st., Martina Navaříková, Pavla Navaříková, Jan Vaculík, René Mádr ml. a členové teamu Nava Sport. O zázemí a občerstvení se postarala Hospoda Na hřišti.
Děkujeme všem sponzorům-firmě Velkolosinské pralinky, pivovar Zlosin, Zde
Kup, Termální lázně Velké Losiny, DR. Oetker, Tilak a hlavně obci Velké Losiny za
podporu!
Robert Navařík, st.

Vedoucí dvojice ve stoupání na Chlumek

ŠACHOVÝ KLUB VELKÉ LOSINY – AKTUALITY ,,MARIÁŠ“
Vážení čtenáři, jak jsme Vás jen krátce
informovali v minulém čísle ,,Velkolosinských pramenů“, pořádal v měsíci dubnu
2019 náš šachový klub Velké Losiny, ve
spolupráci s restaurací ,,U Mrázků“, 2. ročník Mariáše pod čapím hnízdem.
V návaznosti na tuto informaci chceme
tímto krátkým článkem doplnit, že těch, co
holdují této karetní hře, se sešlo celkem
čtyřiadvacet, z toho devět z Velkých Losin.
Vítězem se stal šachový mág z našeho klubu Jakub Vaculík, 2. místo Kopp F. z Havířova, 3. místo Tunys V. z Hranic na Moravě.
Mariášový turnaj se vydařil, což potvrdili
všichni účastníci a také stále klapající zobáky hnízdícího páru čápů.
Dík patří organizátorům turnaje, konkrétně pánům Berkovi a Pořízkovi, rovněž všem sponzorům, Obci Velké Losiny,
prodejně ,,Zde-Kup“, restauraci a pivovaru ,,Zlosin“ a samozřejmě pořádající restauraci ,,U Mrázků“, která zajistila vše
potřebné, co k takové populární karetní
hře patří.
A tak, vážení čtenáři, důchodci, muži

středního věku, mladíci, prostě lidoví karbaníci, avizujeme předem ,,přijďte příští rok
pod čapí hnízdo“, jistě se nebudete nudit,

ba naopak velmi dobře bavit.
ŠK Velké Losiny
Klézl, Bureš, Viktorin - předseda

Mariáš-společná foto

SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
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TJ SOKOL
Ještě nedávno jsem tady psal o začátku jarní části soutěží, dnes mohu napsat,
že se nám blíží konec. Ale ještě konec
není, hraje se ještě zhruba měsíc a bude
se na co dívat i na co chodit. Nejsledovanější je kategorie mužů, kde hraje naše
mužstvo již od roku 2010 Krajský přebor.
Většinou jsme se pohybovali v horních
patrech výsledkové listiny přeboru, letos
byl podzim slabší a s jedenáctým místem nemohla panovat spokojenost. Jaro
nám to bohatě vynahrazuje, z domácího
hřiště se stává nedobytná tvrz, což těší
všechny, kteří se kolem fotbalu pohybují. Bohužel ale venku je to poněkud slabší, přesto stále stoupáme v tabulce výš
a výš. Přehled jarních domácích výsledků
budí respekt soupeřů a přitahuje diváky.
Dolany 8:1, Kralice 5:2, Želatovice 6:0
a naposled silný Šternberk 2:1, který se
netají cílem postupu do divize. K tomu se
může připočíst i poslední podzimní zápas doma s Černovírem 8:1, který se hrál
jako předehrávka prvního jarního kola.
Tedy pět zápasů, pět výher a skóre 29:5!!
To je nejlepší pozvánka na další domácí
zápas 2. 6. s prvním mužstvem tabulky
a nejvážnějším kandidátem na postup do
divize Tatranem Všechovice.
Bohužel se moc nedaří v soutěžích naší
mládeži, nechuť ke sportování vůbec se
odráží ve výsledcích nejen u nás. Dorost
soutěž v podstatě jen dohrává, trenéři
mají plnou hlavu starostí vůbec dát dohromady dostatek hráčů k odehrání utkání, výsledky jdou stranou. Starší žáci, kteří byli po podzimu bez ztráty bodu první,
mají na jaře již pět porážek a o první mís-

to již dávno přišli. Daří se starší přípravce, která patří k takové silné čtyřce, kde
jsou bodové rozdíly minimální. U mladší
přípravky nejsou výsledky rozhodující,
dbáme hlavně na zapojení co nejširšího
počtu dětí do sportu.
Každým rokem se hrají meziokresní turnaje výběrů okresů našeho kraje
v kategorii U-11 a U-12, do kterých byli
nominovaní tři naši hráči, které vám představujeme na přiložené fotografii. Výběr
nejlepších z okresu Šumperk se utkal
s výběry Olomouce, Přerova, Prostějova
a Jeseníku. Velký úspěch zaznamenali
naši kluci v kategorii jedenáctiletých (U11), kteří se umístili na krásném 1. místě.
V kategorii U-11 jsme měli dva zástupce
(Daniela Minaříka a Tomáše Vaculíka),
v kategorii U-12 nás reprezentoval Jan
Bláha. Doplnil je trenér kategorie U-11
Zdeněk Panáček.
Letos se opět na našem hřišti uskuteční celostátní finálový turnaj Mezikrajské
soutěže výběrů krajů kategorie U-13.
Uskuteční se ve dnech 4. – 6. června,
hrací dny jsou středa 5.6. dvojzápasem
již dopoledne, další dvojzápas odpoledne
a turnaj bude zakončen ve čtvrtek 6.6.
dopoledne posledním dvojzápasem, po
kterém následuje vyhlášení výsledků na
závěrečném ceremoniálu kolem poledne.
Účast na turnaji si v semifinálových kolech zajistil výběr FS Praha, Středočeský
KFS, Moravskoslezský KFS a Jihomoravský KFS. Hráči jsou nominováni převážně
z ligových základen nejlepších českých
klubů jako Slávia, Sparta, Příbram, Baník
Ostrava, Zbrojovka Brno, atd.. Garantem

turnaje a pravidelným účastníkem je sekretář mládeže FAČRu, bývalý hráč Plzně,
Sparty a reprezentace Roman Vonášek.
Každoročně se na tuto akci sjíždí skauti
a agenti hráčů, kteří se převáže rekrutují
z bývalých ligových hráčů a reprezentantů. Pořadatelem je náš klub, který si dovoluje pozvat všechny přiznivce kvalitního
fotbalu na náš stadion. Věříme, že nebudete zklamáni.
Milan Grézl – sekretář FO TJ Sokol

Na fotografii trenér Zdeněk Panáček, zleva
Tomáš Vaculík, Daniel Minařík a Jan Bláha.

NOVINKY ZE ŽÁROVSKÉ HOSPŮDKY
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ESPERANTŮ
Dnešní den byl pro naší hospůdku vyjímečný. Proběhlo zde celostátní setkání
ESPERANTŮ, které pořádal klub Esperanta
Šumperk.
Dopoledne navštívili kostel sv.Martina
(postavený v r.1611) v Žarové, kde se seseznámili s historií této unikátní, 408let
staré památky. Následně se všech 31 členů přemístilo do naší hospůdky, kde měli

objednaný k obědu gulášek.Celé opoledne
probíhalo ve veselém duchu.
Zpívání s harmonikou, vtipy a povídání, taky tombola, u které se všichni dobře
pobavili. Po 16té hodině jsme se rozloučili
a spokojení esperanti se rozjeli do svých
domovů.
Toto setkání bylo i pro mě zážitkem.
Zdenka Vepřková

Žárovská hospůdka-setkání esperantů

Podstatnou část nabídky tvoří grilované dobroty. Maso několika druhů, klobásy
a párky v rohlíku přímo z grilu.
Samozřejmostí je točené pivečko a kofola, voňavá kávička anebo grog pro zahřátí.
Všíchni jsou spokojeni a těší se na další
rok, kdy se zase sejdeme na zastávce.
A O TOM TO JE!!!
Zdenka Vepřková

Na pivovarské čtvrtce nidko neměl hlad

PIVOVARSKÁ ČTVRTKA
V sobotu 18.5.2019 se konal již tradiční
pochod PIVOVARSKÁ ČTVRTKA, pořádaný
pivovarem Holba Hanušovice.
Jedna z několika tras startuje ve Velkých
Losinách, vede přes Pekařov a Horní Bohdíkov do Hanušovic.
Již pátým rokem se starám o chuťové
buňky a dostatek tekutin účastníků pochodu na zastávce Horní Bohdíkov.

INZERCE A UPOZORNĚNÍ
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Večerní koupání plné romantiky v TERMÁLECH LOSINY
Dopřejte si nezapomenutelný večer, při kterém si odpočinete a načerpáte novou energii.
Přijeďte se svými blízkými v sobotu 8. června 2019 do termálního parku TERMÁLY LOSINY
a užijte si večerní koupání plné relaxace, zážitků a dobrého jídla od 20.30 do 23.00 hodin.
Vstupné na večerní koupání za cenu 450 Kč / osoba zahrnuje: vstup do termálního parku,
vstup do saun, ochutnávku jávských masáží, studené občerstvení formou rautu od 21.00 22.00 hodin a welcome drink.
Vstupenky můžete zakoupit pouze v předprodeji:
• 14. 5. - 8. 6. 2019 (do 13.00 hodin) - osobně na recepci termálního parku TERMÁLY LOSINY,
TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Velké Losiny, Wellness hotelu DIANA
POZOR! Z důvodu konání večerního koupání bude termální park TERMÁLY LOSINY
dne 8. 6. 2019 uzavřen pro veřejnost již v 19.30 hodin.

Báječné letní prázdniny v termálním parku v srdci Jeseníků
Užijte si pestré léto plné relaxace a zábavy v TERMÁLECH LOSINY. Objevte
relaxační účinek termálních bazénů a načerpejte novou energii při odpočinku,
zábavě či pohybových aktivitách ve venkovních termálních bazénech.
Ani letos nebude chybět bohatý letní program. Děti budou nadšené z pestrých
animačních programů a rodiče z odpočinku nebo aktivního cvičení v bazénech.
Těšit se můžete na pohybové hry ve vodě i na suchu, herní stanoviště s úkoly,
zábavné atrakce, řádění s maskotem TERMÍKEM a dalšími. Samozřejmostí je
cvičení ve vodě a úžasné soutěže
o diplomy a malé ceny. To vše s vaší
rodinou, v zázemí našeho termálního
parku TERMÁLY LOSINY. Sledujte naše
webové stránky, kde se dozvíte více
informací.

www.termaly-losiny.cz
info@termaly-losiny.cz
Speciální nabídka Wellness hotelu DIANA
ZDRAVÉ POKRMY Z JAHOD A ŘAPÍKATÉHO CELERU 1. 6. – 30. 6. 2019
Chcete si užít tradiční a jedinečnou chuť šťavnatého ovoce, ovšem v zajímavém a možná pro vás nevšedním kabátě? Anebo si chcete zpestřit večer
a dopřát si gurmánský zážitek? Tak neváhejte a zavítejte do Wellness hotelu Diana.
Předkrm
90 g
Seráno italská šunka s kousky jahod a řepnými lístky,
zakápnuté balzamico redukcí, bylinková ciabatta
Polévka
Jemný krém z řapíkatého celeru s česnekovými výhonky
Hlavní chod
150 g Jemné plátky grilovaného Rump-steaku položené na restovaných
jahodách s řapíkatým celerem
250 g Čerstvý jahodový salát s rukolou, římským salátem a vinným octem,
lehce posypané parmazánem
300 g Grilovaný vepřový T-bone steak (kotleta + panenka) podávaný
s restovaným řapíkatým celerem a demi-glace omáčkou
200 g Tvarohové knedlíky ve strouhankové krustě s čerstvými jahodami,
přelité přepuštěným máslem a cukrem

125 Kč
40 Kč

215 Kč
135 Kč
255 Kč
109 Kč

www.diana-losiny.cz
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