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ŽIJEME V TLUKOUCÍM
SRDCI HISTORIE
Kdysi dávno zde jeden šlechtický rod nechal postavit své letní sídlo – zámek, o pár
let později byla na místě obilného mlýna
postavena ruční papírna. Uběhla další léta
a někdo si všiml, že voda z Velkých Losin
léčí a nechal postavit lázně. Během následujícího období jejich majitelé tato sídla
upravovali a udržovali. Tito lidé již dávno
zemřeli a Velkými Losinami dnes místo
koňských povozů projíždějí moderní automobily a lidé zde žijící už dávno nespí na
slamníku, ale na pěnové matraci, ani nevaří
svůj oběd na kachlových kamnech, nýbrž
na indukční plotně. Přesto zde tato majestátná díla přetrvávají, lidé o ně nadále pečují, i když některá z nich už neslouží svému původnímu účelu. Nejprve se do nich
vrací život pomocí prohlídek a my se chodíme dívat, jak žili a co dělali naši předko-

vé. Následně někoho napadlo pokročit dál
a dát lidem nahlédnout do historie pomocí
prožitku. A tak už se jen nedíváme, ale zkusíme si vyrobit vlastní ruční papír nebo povečeříme na nádvoří středověkou večeři za
poslechu zámecké hudby. Letos se k nám
po roční přestávce vrací jedna z nejoblíbenějších akcí v celém regionu – série divadelních a filmových představení, tentokrát
pod názvem LOSINY FEST. Jeho „otcem“
je pan Viktor Šebesta, který stál před lety
u zrodu Losinského kulturního léta a nyní
k nám po devítileté přestávce opět zavítal.
Repertoár, který nabízí, je vybrán s velkou
pečlivostí a slibuje opravdu jedinečný prožitek. A proč pan Šebesta volí právě Velké
Losiny? „Jeden můj známý z Olomouce,
který se po studiích usadil za „velkou louží“, si vzal za ženu Mexičanku. Svatba se

konala nejprve ve Spojených státech a následně zde v České republice na hradě Bouzov. A tak přiletělo do České republiky asi
dvacet Mexičanů, kteří byli u vytržení, když
zjistili, že se nejedná o nějakou formu amerického Disneylandu. Nemohli uvěřit, že ten
hrad je tak starý…S naší pomocí historické
památky znovu a znovu ožívají, jsou nedílnou součástí nás samých a my jsme právem pyšní na odkaz, který nám byl vložen
do rukou“.
LOSINY FEST tak může být právem nazván tlukoucím srdcem losinské historie,
oslavou života našeho i našich předků
a poděkováním za jejich odkaz.
Ing. Jana Fialová – starostka,
MUDr. Kateřina Bláhová - místostarostka

LÁZNĚ ODHALILY NOVĚ RESTAUROVANOU OLEJOMALBU LÁZEŇSKÉHO AREÁLU
30. května se konalo slavnostní odhalení
nově restaurované olejomalby Pohled na
lázně Velké Losiny za účasti generálního
ředitele skupiny Royal Spa Ing. Martina
Plachého, starostky Velkých Losin Ing.
Jany Fialové a ředitele lázní Mgr. Davida
Křepského.
Představena byla rozměrná veduta brněnského krajináře a portrétisty Rudolfa
Jelínka (1880 – 1945). Jedná se o unikátní
doklad dnes již neexistující podoby lázeňského areálu a zdejšího života z roku 1924.
Vlastní restaurátorskou práci a zhodnocení díla provedl kurátor Mgr. Lukáš Koval,
Ph.D. a dále vystoupil kurátor Eagle Gallery
PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl.
O dobrou pohodu slavnostní chvíle se
postaral Tomáš Wurst ve své one man
show s klarinetem.
Ladislav Zatloukal
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Č. 5/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ LOSINY KONANÉHO DNE 19. 6. 2019 VE VÍCEÚČELOVÉM ZAŘÍZENÍ VELKÉ LOSINY
5/19 1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

rostku k podpisu smlouvy.

1.1. zápis ze 4. zasedání zastupitelstva
obce Velké Losiny ze dne 27. 3. 2019.

1.9. uzavření, obsah a znění Smlouvy o právu provést stavbu o uložení zemního kabelového vedené NNk k objektu na parcele p.
č. 553 v k. ú. Žárová, č. IP-12-8023835/K/01
mezi Obcí Velké Losiny, Rudé armády 321,
Velké Losiny, zastoupená starostkou obce
Ing Janou Fialovou (jako budoucí povinný)
a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, zastoupená na základě jí písemné plné
moci ze dne 11. 2. 2019 ENERGOROZVODY s.r.o. se sídlem Praha 10, Počernická
3410/1a,PSČ 108 00 (jako budoucí oprávněný). ZO pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.

1.2. komisi pro přípravu usnesení ve složení: předsedkyně: Mgr. Jana Kocmanová,
členové: Renata Čechová, Mgr. Ivana Blažková.
1.3. doplněný program 5. zasedání ZO.
1.4. Účetní závěrku obce Velké Losiny za
rok 2018, celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Velké Losiny za rok 2018 včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého
kraje o výsledku přezkoumání v členění:
Celkové příjmy obce k 31. 12. 2018 činily
82.835.110,39 Kč a příjmy po konsolidaci
51.835.110,39 Kč. Financování na straně
příjmů činilo 5.706.884,46 Kč.
Celkové výdaje obce k 31. 12. 2018 činily
75.504.306,90 Kč a výdaje po konsolidaci
44.504.306,90 Kč. Financování na straně výdajů činilo 13.037.687,95 Kč. Stav
na bankovních účtech k 31. 12. 2018 je
12.209.255,56 Kč.
1.5. rozpočtové opatření č.2/2019 v předloženém znění.
1.6. rozpočtové opatření č.3/2019 v předloženém znění.
1.7. rozpočtové opatření č.4/2019 v předloženém znění.
1.8. uzavření, obsah a znění Smlouvy o právu provést stavbu uložení zemního kabelového vedení NN mezi Obcí Velké Losiny,
Rudé armády 321, Velké Losiny, zastoupené starostkou obce Ing. Janou Fialovou
(jako budoucí povinný) a ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035,
DIČ: CZ24729035, zastoupena dle plné
moci společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc,
IČ: 25883551, DIČ: CZ25883551, jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Šoustalem
(jako investor stavby a budoucí oprávněný). ČEZ Distribuce je investorem stavby
zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení nn, která mimo jiné zahrnuje
uložení zemního kabelového vedení NN do
pozemků p. č. 1207/1 a p. č. 1208 ve vlastnictví Obce Velké Losiny, v k. ú. Velké Losiny, v délce 76 bm. Vedení bude ukládáno do
země v ochranné trubce. Povinné pozemky
p. č. 1207/1 a p. č. 1208 budou uvedeny
vždy do původního stavu. ZO pověřuje sta-

1.10. uzavření, obsah a znění Smlouvy
o právu provést stavbu uložení přípojky
splaškové kanalizace a vody mezi Obcí Velké Losiny, Rudé armády 321, Velké Losiny,
zastoupenou starostkou obce Ing. Janou
Fialovou (jako budoucí povinný) a XYY, Velké Losiny (jako investor stavby a budoucí
oprávněný). XYY, je investorem stavby „Přípojky splaškové kanalizace a vody“, která
mimo jiné zahrnuje i uložení vodovodního
potrubí do pozemku p. č. 558/1, ve vlastnictví Obce Velké Losiny, v k. ú. Velké Losiny.
Potrubí bude ukládáno do výkopu. Povinný
pozemek p. č. 558/1 ve vlastnictví obce
bude uveden vždy do původního stavu. ZO
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
1.11. uzavření, obsah a znění Smlouvy
o právu provést stavbu IS - přípojky splaškové kanalizace a vody mezi Obcí Velké
Losiny, Rudé armády 321, Velké Losiny,
zastoupené starostkou obce Ing. Janou Fialovou (jako budoucí povinný) a XYY, 710
00 Ostrava (jako investor stavby a budoucí oprávněný). XYY, je investorem stavby
přípojky splaškové kanalizace a vody k objektu na pozemku p. č. 770/4, v k. ú. Velké
Losiny, která mimo jiné zahrnuje i uložení
vodovodního a kanalizačního potrubí do
pozemku p. č. 755, ve vlastnictví Obce Velké Losiny, v k. ú. Velké Losiny v celkové délce 5,40 m. ZO pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
1.12. smlouvu o právu provést stavbu uložení vodovodní přípojky mezi Obcí Velké
Losiny, Rudé armády 321, Velké Losiny,
zastoupená starostkou obce Ing. Janou
Fialovou a XYY, Velké Losiny. XYY, je investorem stavby vodovodní přípojky k objektu
na pozemku p. č. 1382, v k. ú. Velké Losiny,
která mimo jiné zahrnuje i napojení samostatné přípojky vodovodu na stávající roz-

vody obecního vodovodu vedeného v místní komunikaci na pozemku p. č. 1376, ve
vlastnictví Obce Velké Losiny. ZO pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
1.13. odkup vodovodní přípojky DN 100,
délky 55m, uloženou v pozemcích v k. ú.
Velké Losiny za cenu 605 Kč včetně 21%
DPH od společnosti SEMPRA PRAHA a.s.
IČ: 457 97 439, DIČ: CZ45797439 se sídlem: U Topíren 2, 170 41 Praha 7.
1.14. přijetí dotace od Olomouckého kraje,
z dotačního programu na podporu JSDH
2019 - dotační titul č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje 2019 ve výši
72.000,- Kč.
1.15. smlouvu o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje, z dotačního programu
na podporu JSDH 2019 - dotační titul č. 1:
Dotace na pořízení, technické zhodnocení
a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2019 ve výši 72.000,- Kč a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
1.16. přijetí dotace od olomouckého kraje
na akci „Městský kamerový dohlížecí systém – rozšíření o kamerový bod v Maršíkově“ ve výši 52 000,- Kč. Celkové předpokládané uznatelné výdaje na akci činí 194
148,- Kč. Minimální vynaložené náklady
z vlastních zdrojů jsou 50% skutečně vynaložených nákladů. Současně pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
1.17. přijetí dotace od Olomouckého kraje, z dotačního programu Podpora kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 na
akci „Velkolosinské svatojánské slavnosti
2019“ ve výši 70.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
mezi Obcí Velké Losiny a Olomouckým
krajem. ZO pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
1.18. přijetí dotace od Olomouckého kraje, z dotačního programu Podpora kultury
v Olomouckém kraji v roce 2019 na akci
„Velkolosinské nedělní promenádní koncerty 2019“ ve výši 30.000,- Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Velké Losiny a Olomouckým
krajem. ZO pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
1.19. přijetí dotace od Olomouckého kraje,
z dotačního programu Podpora zkvalitně-
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ní služeb turistických informačních center
v Olomouckém kraji v roce 2019 na Zkvalitnění služeb Informačního centra Velké
Losiny dotaci ve výši 30.000,- Kč a pověřuje
starostku k uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace mezi Obcí Velké Losiny
a Olomouckým krajem.
1.20. podání žádosti o dotaci z dotačního titulu OK – Podpora obnovy drobného majetku
v oblasti kultury v OK. Max. výše předpokládané poskytnuté dotace činí 35 000,- Kč, obec se
zavazuje k udržitelnosti projektu 10 let.
1.21. přijetí dotace od Olomouckého kraje
z dotačního programu „VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU“ ve výši 145.000,- Kč.
1.22. přijetí dotace od Olomouckého kraje
z dotačního programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím
prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR“ – Výzva: Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí – I. část“,
ve výši 150.000,- Kč.
1.23. přijetí části dotace na stavební úpravy
a přístavba garáže požární zbrojnice ve Vel-
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kýchLosinách, ve výši 738.825,90 Kč.
1.24. poskytnutí dotace na rok 2019 pro
ZUŠ Pamfilia ve výši 15 000 Kč a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
1.25. plán financování obnovy kanalizací
(PFO) obce Velké Losiny na období 20192028 vypracovaný firmou J2V services,
s.r.o., K. H. Máchy 1323, 277 11 Neratovice
v předloženém znění a pověřuje starostku
obce k podpisu.
5/19 2. Zastupitelstvo obce ukládá RO:
2.1. připravit přesnou specifikaci dotčených
parcel ve spolupráci se ŠPVS a SEMPROU,
prověřit vedení trasy vodovodní přípojky, zajistit geodetické zaměření a připravit návrh
znění smluv o zřízení VB k dotčeným parcelám v k. ú. Velké Losiny, které jsou předmětem navrhovaného řešení rekolaudace
vodovodní přípojky „SEMPRA“.

5/19 3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
3.1. zprávu o činnosti Rady obce od posledního konání ZO tj. dne 27. 3. 2019.
3.2. projednání celoročního hospodaření
svazku obcí údolí Desné a závěrečného
účtu svazku obcí údolí Desné za rok 2018
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí údolí Desné za rok
2018 s výrokem bez výhrad.
Ing. Jana Fialová
starostka obce
MUDr. Kateřina Bláhová
místostarostka
Zapsala: J. Rotterová
Vyvěšeno na úřední desce: 20. 6. 2019
Sňato z úřední desky: 6. 7. 2019

2.2. připravit novou koncepci odpadového hospodářství v obci za účelem snížení
množství směsného komunálního odpadu
a efektivnější třídění odpadu v návaznosti
na připravované legislativní změny.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Lence Mrázkové a celému jejímu týmu Restaurace u Mrázků za perfektní
zajištění a super jídelní servis (výborné večeře a obědy) v období voleb do EP ve dnech 24. a 25.5.2019....
Za volební komise 1. a 2. Velké Losiny a komisi
Bukovice - Müllerová Miroslava

INFORMACE OÚ
UPOZORNĚNÍ VŠEM MAJITELŮM
POZEMKŮ NA ULICI SPORTOVNÍ,
ZADNÍ A ŽIŽKOVA
Obec Velké Losiny připravuje podklady pro plošnou opravu a pokládku asfaltového povrchu v celé šíři na ulici Zadní,
části ulice Sportovní a části ulice Žižkova (zde úsek po rozšíření kanalizace).
Upozorňujeme občany, že po dokončení
pokládky nového povrchu na těchto ulicích, se předpokládá, že nebude možné
po dobu 10 let vstupovat do těchto komunikací formou výkopu. Pokud někdo
tedy plánuje připojení se na inženýrské
sítě zasahující do zmíněných komunikací, pokuste se vše vyřídit nejpozději do
30.9.2019.
Ing. Jana Fialová - starostka

OMLUVA
Omlouváme se všem občanům Velkých

Losin za nedostatečné sekání zelených
ploch a příkopů, kdy tráva v tomto teplém
a vlhkém období bujně dorůstá. Důvodem
zpoždění prací je nedostatek pracovních
sil poskytnutých úřadem práce na veřejně
prospěšné práce. V minulých letech bylo
obci poskytnuto v průměru 6 pracovníků,
tento rok pouze dva, z nichž jeden práci na
konci května ukončil. V měsíci červnu byli
přijati dva sezónní pracovníci a v měsíci
červenci by měl nastoupit jeden pracovník
na dotaci z ministerstva práce a sociálních
věcí. Prosíme Vás tímto o shovívavost a trpělivost.
Mirna Sedláčková
referent úseku místního hospodářství

UPOZORNĚNÍ
V měsíci květnu byly osázené květináče
rozmístěny po obci. Bohužel někteří nenechaví občané si již v následujících dnech
po vysázení některé sazenice odnesli. Mrzí
nás, že si někteří občané neváží snahy
o vytvoření příjemného prostředí v obci.

Opět se nám na stanovišti pro tříděný
odpad „u TERASY“ objevuje nepovolená
skládka větví. Žádáme občany, aby větve
dávali do kontejneru k tomuto určenému,
umístěnému na stanovištích dle rozpisu.
Pokud má někdo větší množství větví, má
možnost objednat si kontejner přímo pro
svou potřebu tak, jak to činí většina uvědomělých občanů v obci. Děkujeme, že
nám udržujete veřejná prostranství čistá.
Mirna Sedláčková
referent úseku místního hospodářství

Po výsadbě

O pár dní později
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Na kostele sv. Michaela proběhla oprava
střechy a její impregnace speciálním nátěrem, která zajišťuje zachování památky.
Opravu provedla firma Jaroslav Lakomý –
truhlářství za cenu 299.560,-Kč. Na tuto akci
jsme obdrželi dotaci z Ministerstva kultury
ČR ve výši 140.000,- Kč.
V pondělí 24.6.2019 byla zahájena oprava
mostu u Minaříků. Zhotovitelem stavby je
firma Ponvia construct s.r.o., cena opravy je
2.317.674,-Kč Také na tuto akci jsme podali
žádost o dotaci, tentokrát z MMR (ministerstvo pro místní rozvoj) z programu „Podpora
rozvoje regionů 2019“. Naší žádosti nebylo
vyhověno.
Byla dokončena oprava Kanalizační čerpací stanice U Losinky firmou FORTEX - AGS,
a.s., za finální cenu 2.050. 492,-Kč. Na akci
vznikly méně práce ve výši 237 918,- Kč
v důsledku menšího rozsahu sanačních
prací. V rámci opravy proběhla sanace betonových nádrží, výměna schodiště, zábradlí
a ostatních ocelových konstrukcí za nerezové, výměna čerpadel a elektroinstalace.

V měsíci červnu byl pořízen nový mobiliář
– venkovní skládací židle a party stan, které
budou sloužit pro pořádání kulturních akcí
v obci.
Během letních měsíců probíhá výmalba společných prostor v domě č.p. 501 na
sídlišti U Papírny, v kulturním domě Žárová
a v DCHB.
Na únorovém ZO bylo schváleno pořízení
vybavení pro JSDH obce Velké Losiny. Jednalo se o nákup lanového navijáku, který
bude připevněn na cisternovou automobilovou stříkačku v majetku obce a přídavného
osvětlení v celkové výši 144.500,- Kč. Dne
30.4.2019 bylo vyhověno naší žádosti o dotaci od Olomouckého kraje, a to ve výši 50 %,
to je 72 000,- Kč.
Olomoucký kraj také vyhověl naší žádosti
o dotaci na vybudování kamerového systému u kostela v Maršíkově. Obci tak bude poskytnuta dotace ve výši 52 000,-Kč z programu Podpora prevence kriminality. Celkové
předpokládané uznatelné náklady na akci
činí 194 148,- Kč.

hují nad střechu zbrojnice, která následně
zarůstá mechem a dochází tak k poškození střešní krytiny. Dále budou odstraněny náletové dřeviny podél hřbitovní zdi
a ošetřen smrkový živý plot u kostela v Žárové tak, aby nezasahoval do elektrického
vedení.
Od 1.7.2019 nastoupil do pracovního poměru na OÚ Velké Losiny nový referent výstavby, pan Jaroslav Nesvadba. Zároveň byl přijat nový pracovník na dlouhodobý zástup na
úseku životního prostředí, pan David Jurka.
Telefonní čísla se nemění. Děkujeme panu
Vladimíru Kopalovi a panu Emilovi Kapustovi za jejich výpomoc v uplynulém období
a zaškolení nových pracovníků.
V květnu proběhla oprava chodníku na ulici Rudé armády před sídlištěm U Papírny.
Betonové obruby byly již v havarijním stavu.
Při opravě byly použity obruby žulové, které
jsou odolnější proti posypové soli používané v zimních měsících. Připravuje se také
oprava chodníku v centru obce v úseku od
Pošty a kolem lékárny.

V květnu byl také schválen nákup náhradních
dílů na opravu stávající základnové radiostanice a jednotlivých mobilních radiostanic
používaných při zásazích a nákup osobních
ochranných pracovních pomůcek pro JSDH
Velké Losiny v celkové výši 54 000,- Kč.

Probíhá příprava odkupu vodovodní přípojky na pozemcích Sempry a sousedních
pozemcích za účelem rekolaudace na vodovodní řad. Ten by měl být v budoucnu
prodloužen, čímž bude zajištěna dodávka
pitné vody pro rozvojovou plochu vedle
hřbitova a hřbitov. V budoucnu by měl být
v této oblasti také prodloužen řad splaškové kanalizace. Rozvoj této oblasti je
dle platného Územního plánu obce Velké
Losiny podmíněn vypracováním územní
studie.

Bylo schváleno vybudování nové autobusové zastávky na ul. Bukovická „Velké Losiny
- kovárna“, náhradou za stávající. Tato bude
v nejbližších týdnech odstraněna, aby mohla být opravena a nově vydlážděna stávající zpevněná plocha, na kterou se následně
umístí nová autobusová čekárna stejného
typu, jako jsou v centru obce. Postupně budou také renovovány stávající autobusové
zastávky na ulici Rudé armády.

1. 8. 2019 budou spuštěny nové webové
stránky Informačního centra obce Velké
Losiny, které zpracovala firma Galileo Corporation s.r.o. za cenu 35 695,- Kč a zároveň
bude obci nadále poskytovat i servisní služby na tyto webové stránky.
V měsíci květnu proběhly postupně nátěry
plotů v centru obce u knihovny a MŠ Veverka, a také mostů u Papírny, v centru obce a u
zámku. Na tyto mosty byly instalovány truhlíky osázené květinami.

V místní části Žárová proběhne v měsíci
červnu a červenci odborné ošetření lípy rostoucí u hasičské zbrojnice, jejíž větve zasa-

Během letních měsíců proběhnou také
práce v knihovně Velké Losiny. Knihovna
bude nejprve vymalována, bude položeno
nové linoleum a instalováno nové osvětlení, které tak poskytne komfort čtenářům
zvláště z řad starších občanů při výběru
a četbě knih. Zároveň bude pořízen nový
obslužný pult, který bude přístupnější
a zlepší tak komunikaci s klienty knihovny.
Na pořízení obslužného pultu bude podána žádost o dotaci z Olomouckého kraje.
Celkové náklady na tyto opravy v knihovně budou ve výši 125 000,- Kč. Dále zde
proběhne také nutná oprava střechy, kterou opakovaně zatéká.
Pohřebiště na hřbitově Velké Losiny bude
rozšířeno o další kolumbária. Bude se jednat o řadu 30 ks nových kolumbárií, které
pro nás vyrobí kamenictví Kováč.
Ing. Jana Fialová,
MUDr. Kateřina Bláhová,
Vladimír Kopal, Mirna Sedláčková
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE O VÝSLEDKU ŠETŘENÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ
PANA MUDR. JAROMÍRA BARTOŠE
V listopadu minulého roku, hned první
den po nástupu do funkce, čekalo naši
novou paní starostku nemilé překvapení.
Dne 6.11.2019 byla totiž na obecní úřad
doručena výzva k poskytnutí součinnosti
z oddělení hospodářské kriminality Policie
České republiky v důsledku podání trestního oznámení panem MUDr. Jaromírem
Bartošem na Zastupitelstvo obce Velké
Losiny ve věci údajně nevýhodné směny
pozemků mezi obcí Velké Losiny a Lázněmi Velké Losiny, která proběhla v závěru
roku 2017. V této souvislosti bylo v průběhu následujících osmi měsíců předvoláno
na Policii ČR za účelem podání vysvětlení
celkem 14 osob.
Závěr policejního šetření byl pro zastupitele obce, kteří byli nařčeni z přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku,
jednoznačně příznivý. Jak bylo uvedeno
v usnesení Policie České republiky ze dne
31.5.2019, případ byl odložen. Nebylo prokázáno, že by směna dotčených pozemků
byla pro obec nevýhodná, a že by tím obci
Velké Losiny vznikla jakákoli škoda. Naopak šetřením Policie České republiky bylo
zjištěno, že směnou obec Velké Losiny do
svého majetku získala nemovitosti v hodnotě 7.715.000,- Kč, naproti tomu subjekt
Lázně Velké Losiny s.r.o., do svého majetku
směnou získal od obce nemovitosti v hodnotě 4.302.000,- Kč, kdy je zcela zřejmé, že
obci Velké Losiny na základě realizované
směny nebyla a ani nemohla být způsobena škoda na majetku, a kdy je nutné zdůraznit, že samotná směna byla pro dotčené
subjekty oboustranně výhodná.

Důvodem k provedení směny byla zejména dlouhodobě připravovaná náprava historických nesrovnalostí, zejména ve vztahu
k příjezdové komunikaci do lázní, kdy sice
Lázně Velké Losiny s.r.o., vlastnily asfaltový svršek této pozemní komunikace, avšak
majitelem pozemku pod ním, dříve vlastněného Olomouckým krajem, byla od roku
2015 obec Velké Losiny. Obec naopak při
rekonstrukci náměstíčka vybudovala na
lázeňských pozemcích chodník podél ulice
Komenského a nutně potřebovala získat
do svého vlastnictví nejen tento pozemek
pod chodníkem, ale také další části lázeňských pozemků podél ulice Komenského
na výstavbu navazujících chodníků. Bylo
tedy zcela na místě, aby zde došlo k narovnání majetkových vztahů k pozemkům.
Obdobně bylo nutné přikročit k narovnání vztahů v souvislosti s výstavbou
Thermeparku, v jehož sousedství se ze
severní strany ( za bývalým obecním
koupalištěm) nacházely pozemky (louky) v majetku obce Velké Losiny, které
získala bezúplatným převodem od státu pro účely vybudování nebo rozšíření
veřejně prospěšné stavby – koupaliště,
a obec je mohla směnit nebo prodat pro
tentýž účel jen majiteli termálního koupaliště. Lázně projevily o tyto pozemky
zájem a nabídly za ně pozemky a nemovitosti nacházející se na ulici Komenského, naproti parkovišti Thermeparku
(dnes pracovně nazývané území Cikrytovo), s plochou přes 4 tis. m2 a s výrazně
vyšší cenou. Na těchto pozemcích má
obec záměry vybudovat významné stav-

by a úpravy pro veřejnost a cestovní ruch.
Celková plocha směněných pozemků na
obou stranách byla zhruba stejná a činila na
každé z nich přibližně 6900 m2. Tržní hodnota směňovaného majetku získaného obcí
však výrazně překročila hodnotu majetku
získaného lázněmi, jak je výše uvedeno.
Směna nemovitostí byla obecním úřadem dlouhodobě připravována a o jednotlivých krocích byli průběžně členové zastupitelstva obce Velké Losiny informováni.
K celé věci je však nutné podotknout, že
tato „akce“ pana doktora Bartoše kromě
toho, že nepřiměřeně zaměstnala úředníky
obce a její nové vedení, byla mimořádně
bezohledná zvláště vůči dlouhodobým zastupitelům, kteří se již těší úctyhodnému
věku, a kteří této obci věnovali úctyhodný
počet let ze svého volného času. Jak se
asi může takový zastupitel cítit, když je na
něj podáno trestní oznámení někým, kdo si
zcela evidentně a opakovaně nenašel dost
času, aby předkládaný materiál ke směně
pozemků řádně před příslušnými jednáními
ZO prostudoval a porozuměl jeho obsahu?
Pokud jde o obec, díky probíhajícímu vyšetřování nebylo možné 8 měsíců na získaném majetku provádět jakoukoliv projektovou přípravu a realizaci.
Věříme, že MUDr. J. Bartoš celou věc
spojenou s jeho neoprávněným trestním
oznámením zodpovědně posoudí, svým
kolegům ze zastupitelstva obce se veřejně omluví a vyvodí osobní závěry ze svého
jednání s cílem prospět dobré atmosféře
v práci zastupitelstva obce.
Rada obce Velké Losiny

Významné životní jubileum
v měsíci červenec

Imrich Daniel
Dalibor Kloc
Drahomíra Minaříková
Marie Machů
Zdeněk Zemaník
Zdeněk Ferák
Anna Boráňová
Helena Budějovská
Jaroslav Beran
Soňa Snášelová
Anna Šerá

František Peloušek
Zdenek Ilmann
Robert Navařík
Irena Silová
Alena Březinová
Terezie Špirková
Vlasta Janečková
Helena Plášková
Marie Krátká
Iveta Mrnková
Miloslav Kozubík

v měsíci srpen
Jan Sitta
Ludmila Marková
Věra Tomášková
Richard Švéda
Jaroslav Trchalík
Božena Hufová
Josef Máca
Elena Slovačíková
Marie Zifčáková
Luboš Václavek
František Nekvapil

Karel Kareš
Stanislav Lněnička
Ludvík Kachtík
Marie Lichnerová
Zbyněk Ščuglík
Anna Ježková
Jiří Klaban
Marie Vráželová
Marie Böhmová
Jiří Čunderlík
Ludmila Krahulová

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

Drahomíra Plášková
Hana Ščuglíková
Alena Augustinová
Věra Marková

Za komisi pro občanské záležitosti:
předsedkyně komise Mgr. Jana Kocmanová
Starostka obce: Ing. Jana Fialová
Místostarostka: MUDr. Kateřina Bláhová
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VYTVOŘENÍ MATICE SVATOJÁNSKÉ VE VELKÝCH LOSINÁCH

Po třech letech a po důkladné modlitební
i technické přípravě farní rada spolu s duchovním správcem P. Milanem Palkovičem
vytvořila své řešení tíživé situace losinské
farnosti. Farnost, která je málo početná
a má vysoký průměrný věk s nedostatkem
aktivních farníků středního věku a mladých
se ještě k tomu potýká s plody dlouhodobého utvrzování v klerikální podstatě. Ta
spočívá dle literatury zabývající se tímto tématem (P. James Mallon: Proměna farnosti)
v rozdělení farnosti na laiky, jejichž usilování
o svatost sestává jen z účasti na mši svaté,
placení do sbírek, účasti na brigádách, nepáchání zla a na kněze, na něhož je nakládána veškerá aktivita farnosti – duchovní
a majetková správa i vytváření jakéhosi
programu spásy pro neaktivní farníky. Většinu toho zajišťovaly dříve patronáty nebo
samotní farníci – byla to jejich cesta ke spáse. V tomto klerikálním prostředí se farnost
a církev postupně uzavírají samy do sebe
a přecházejí v tzv. udržovací režim. Vše, co
se ve farnosti děje, děje se jen pro její členy.
Církev Kristova tak rezignuje na svoji prvotní
a základní funkci „vyjít, hlásat Krista a získávat nové učedníky,“ jinak řečeno, ztrácí svůj
apoštolát. Jelikož je stav svého druhu velmi
pohodlný pro mnoho kněží a především pro
farníky, uchytil se pevně v katolické církvi
na celém světě, především však v Evropě
a Americe. Naše farnost není výjimkou.
Proto tři roky modliteb a příprav na změnu
a ozdravění tohoto stavu. Druhým důvodem pro změnu je skutečnost, že duchovní
správce farnosti, P. Milan Palkovič, byl pověřen řízením Arcibiskupských vinných sklepů
v Kroměříži, což samo o sobě znamená jeho
častou nepřítomnost ve farnosti. Je proto důležité a žádoucí, aby mu obecenstvo
ulehčilo a postaralo se alespoň o materiální
záležitosti, v tomto případě o svůj kostel.
Prvním krokem, který jsme nastolili, je vytvoření Matice svatojánské ve Velkých Losinách – spolku, který si od farnosti vezme
bezplatně do výpůjčky farní kostel sv. Jana
Křtitele a převezme veškeré závazky s tím
spojené. Tedy ponese na svých bedrech fi-

nancování provozu, údržby a oprav kostela,
zajistí laickou pastoraci, hudbu, možné vybavení novým mobiliářem – oltáře, obrazy,
betlém atd. a vytvoří fondy k zajištění potřebných záležitostí farního kostela do budoucna – jedná se o fond oprav, fond střešní, zvonový, fond na pořízení čisticího stroje
k úklidu kostela atd. To vše má vést k tomu,
aby se uvolnily ruce duchovnímu správci,
který bude mít čas na tolik potřebnou duchovní obrodu farnosti (např. Alfa-kurzy)
a zároveň vytvořit podmínky do budoucna,
aby farnost nezanikla pod extenzivní nebo
fakticky bez duchovní správy (což je stav
v budoucnu velmi reálný, viz všechny okolní farnosti). Zároveň chceme takto vybudit
tolik potřebnou aktivitu, zájem a vliv všech
dychtivých a upřímných farníků o „dům
Boží“ naší farnosti. Abychom totiž mohli
být přínosní vně farnosti, je třeba nejdříve
vyzkoušet a osvědčit se uvnitř farnosti. Jelikož má náš krásný kostel i mnoho nepraktikujících příznivců, rozhodně ponecháváme
možnost účasti na podpoře a rozhodování
i lidem mimo farnost.

Pokud se tento obrodný proces podaří
v případě kostela, převezme matice nakonec materiální a duchovní věci celé farnosti,
a to včetně laické pastorace. Aktuálně po
technické stránce věc Matice svatojánské
spočívá v jejím vytvoření.
Při mši svaté v neděli 30. června 2019
(začátek v 8:15 hodin) bude rozdána zájemcům brožurka obsahující průvodní slovo s informacemi a instrukcemi, dále úplné
stanovy Matice svatojánské, návrh smlouvy
o výpůjčce kostela i s inventářem, přihlášku k členství v matici a členskou legitimaci, která však k platnosti musí být vyplněna
a potvrzena předsedou matice. Farní rada
v organizaci matice původně počítala s jakousi organizační a členskou jednotkou
v podobě rodiny (je jedno, že část farnosti

je tvořena rodinami jednočlennými). Proto
je v přihlášce napsáno „jméno člena – kandidáta“ a poté „za rodinu“. Jedná se o to, že
rodina si může zvolit jen jednoho zástupce
na členské schůzi, ale je možno, aby byli
členy např. oba manželé i zletilé děti. V tom
případě se „za rodinu“ nevyplňuje. Rozdíl je
v tom, že v prvním případě má rodina jen
jeden volební hlas na členské schůzi, kdežto ve druhém případě má hlasovací právo
každý přihlášený člen. Na druhou stranu
měsíční členský příspěvek v prvním případě
rodina hradí jen jeden, ve druhém případě
podle počtu přihlášených (2, 3 atd.). Brožurky budou k dispozici prakticky neomezenou
dobu za lavicemi v kostele sv. Jana Křtitele
ve Velkých Losinách.
Podstatná věc členského příspěvku byla
velmi dlouho a zodpovědně farní radou zvažována. Po propočítání provozních nákladů,
nákladů na údržbu, fond oprav a střešní
fond jsme získali částku 120 tisíc korun
ročních nákladů (které jsou v současnosti
v propadu asi 50 tisíc korun). Z toho byla
stanovena částka 400 Kč měsíčně na rodinu (těch bylo napočítáno cca 40). Tak
by bylo měsíčně vybráno a na fond matice
uloženo 16 tisíc korun, za rok učiněno 192
tisíc korun. Tak by vznikl fundační fond, který by uhradil jak tzv. běžné náklady (energie,
pojištění, revize, opravy, údržba), tak posloužil jako rezerva k uspokojení nepředvídatelných nákladů, laické misijní činnosti,
atd., o čemž však bude rozhodovat členská
schůze. Členský příspěvek bude vybírán jednou měsíčně na pravidelné měsíční členské
schůzi vždy první neděli v měsíci po mši
svaté ve farním kostele nebo je možno jej
uhradit na účet – způsob si členové zvolí
v přihlášce. Při množství alespoň 20 členů
budou zrušeny pravidelné sbírky na potřeby
kostela. Kostel bude udržován jen z fondu
matice a příspěvků dobrodinců. V případě,
že počet členů nepřesáhne 20, budou sbírky
na potřeby kostela zachovány a převáděny
na fond matice jako příspěvek nečlenů na
náklady spojené s provozem a údržbou kostela. Pro dobrodince bude v kostele instalována zřetelně označená pokladnička a dále
na nástěnce vyvěšeno číslo účtu, kam bude
možno zaslat případné dary.
Na každé členské schůzi, která bude vedena předsednictvem matice, bude veřejně
přístupný výpis z účtu matice. Ten bude
poté spolu se zápisem z členské schůze celý
měsíc viset na veřejné desce matice v prostorách kostela. Veškerý finanční fond bude
vždy uložen na účet až na malou provozní
hotovost, kterou bude spravovat hospodář
matice k zakoupení svící, květin a drobného
spotřebního materiálu. Předsednictvo přednese základní body k projednání, o kterých
bude hlasováno, každý člen matice může na
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členské schůzi přidat do projednání požadavek, podnět nebo stížnost. Členská schůze
je nejvyšší orgán matice, a proto je třeba ji
nejdříve ustavit.
Tím oznamujeme svolání ustavující členské schůze Matice svatojánské ve Velkých
Losinách na neděli 14. července 2019 cca
v 9:15 hodin, tedy po nedělní mši svaté.
Všichni zájemci o členství v matici zůstanou po mši v kostele, kde budou dále informováni a organizováni členy farní rady.
Členem Matice svatojánské může být každý
člen farnosti, ale i kdokoli další, pokud však
splňuje podmínky pro členství uvedené ve
stanovách. Každý člen-čekatel si na ustavující členskou schůzi donese výše zmíněnou
brožurku s vyplněnou přihláškou, kterou na
pokyn odevzdá, aby mohl být vytvořen oficiální seznam členů. Brožurky pak budou

členům vráceny, s tím, že členské legitimace budou vyplněny a potvrzeny až po registraci matice, přidělení IČ a vytvoření
razítka. Zdvižením brožurky nad hlavu se
poté bude hlasovat při projednávání bodu
jednání členské schůze. Po organizačním
a informačním úvodu bude přistoupeno
k ustavující schůzi matice, kdy přihlášení
členové odhlasují připravené a prezentované stanovy matice, odhlasují její představenstvo a první nezbytné organizační kroky. Jak už bylo napsáno, členská schůze
se bude poté scházet každou první neděli
v měsíci po mši svaté ve farním kostele,
tedy členové zůstanou po mši v kostele –
přesunou se do předních řad. Nečlenové
mohou samozřejmě zůstat, ale aby nevytvářeli nepřehlednou situaci při hlasování
členské schůze, budou sedět v zadní čás-

ti kostela. Na konci členské schůze bude
vždy ohlášený prostor, kdy bude hospodář
k dispozici s výběrem členského příspěvku.
Bratři a sestry v Kristu, doufáme, že dobře
pochopíte naše konání a přispějete co nejvíce k tomu, aby naše farnost byla světlem
nejen pro naši obec, ale také pro ostatní farnosti. Nelze totiž zastírat, že náš plán je rozhodně první svého druhu široko daleko a zaleží především na Duchu svatém, že se na
tom základě zdaří, rozvine i obrodí farnost,
každý z nás, a oslaví se a pochválí náš Pán
v nebesích.
členové farní rady
Dana Hetmánková, Martin Damborský,
Anežka Verebelyová, Richard Jašš, Marta Rýznarová, Petr Flora, Antonín Ponížil, Dana Ponížilová, Marta Hradilová, Petr Marek a losinský
kněz P. Milan Palkovič

KULTURA A VOLNÝ ČAS

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

VELKOLOSINSKÉ
SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI
21. června odpoledne se opět rozezněly slavnostní zvony a fanfáry z kostelní
věže a hned poté naše paní starostka Ing. Jana Fialová, společně s Otcem Milanem – velkolosinským panem farářem,
pronesli svá úvodní slova a zahájili tak
17. ročník Velkolosinských Svatojánských
slavností. Následně zatančily mažoretky,
a pak již přišla na řadu naše budoucí elita
- žáci základní školy, kteří spolu se svými
učiteli zahájili kulturní program zajímavými prezentacemi k ukončení školního
roku. Úroveň byla až překvapující! Diváci
absolvovali sérii krásných představení od
toho nejmenšího „Pramínku“ paní učitelky
Zichové, přes potůček písní za doprovodu kytar pedagogů prvního stupně, přes
divokou řeku hrdinů naší historie, kteří
se bohužel díky komunistickému režimu
nedočkali za svého života pocty, až nás
zaplavil vodopád úspěchů našich malých
„mini kopálistů“, kterým jsme z plna hrdla
zpívali „We are the champions“. Nakonec
přišlo dojemné rozloučení s „deváťáky“,
kteří se hned po prázdninách rozběhnou
směrem k dospělosti. Na školním jarmarku jsme si zakoupili spoustu originálních
žákovských výrobků – brože a čelenky,

náušnice a náhrdelníky, mýdla, dekorativní luštěniny, kytičky v kokosovém ořechu
či šnečí ulitě, obrazy, koláčky… V kostele
sv. Jana Křtitele pak proběhla mše svatá
a varhanní koncert Ondřeje Muchy.
Večerní program zahájila kapela Mamma mia hity skupiny ABBA. Po setmění se
na pódiu objevil jeden usměvavý mladík,
kterého známe z reklamy na asistenční
služby – Marek Ztracený. Marek Ztracený
se musel kvůli koncertu v naší „Velké Losině“ omluvit z oslavy osmdesátých narozenin Karla Gotta. Během svého vystoupení
nás ovšem přesvědčil, že reklama je jen
„bokovka“, neboť naprosto skvěle ovládá
hru na klávesy i kytaru. Je vidět, že Marek
Ztracený je „šoumen“ plný životní energie a vynikající skladatel a muzikant. Své
nejmenší fanoušky rozparádil, když několikrát skočil do publika a zpíval dětem
o tom, že „má rád les, káně a pes“. Marek
Ztracený se z naší paměti teda rozhodně
neztratí. Následoval ohňostroj, a po něm
nastoupili naši staří dobří známí – Kaťáci,
kteří bavili diváky až do rána.
Dospělí si zase dopřáli odpolední vystoupení zpěvačky DASHA a PAJKY PAJK
v kostele sv. Jana Křtitele. Odkud pochá-

zí název kapely sice nikdo neví, ale zato
každý po těchto slavnostech ví, kdo je ta
krásná, kultivovaná dáma s neskutečným
hlasovým rozsahem. Její vystoupení pod
křídly andělů, kteří na ni s úžasem hleděli
shůry a ronili slzy dojetí, bylo plné lásky,
ducha a hudební profesionality. Zaujala
především emotivní písní v italském originále nesoucí název „Adagio“ od skladatele Thomase Albinioniho. Bylo nám s ní
fajn, a tak diváci tleskali dokonce třikrát
ve stoje. Dasha se z naší losinské paměti
také zcela jistě neztratí. Sobotní večer pak
patřil kapele KARETA a táboráku na farské
zahradě.
Závěrem nelze jinak, než poděkovat
všem, kteří se do organizace našich slavností zapojili – především naší „kulturní
manažerce“ paní Mgr. Ivaně Blažkové,
která opět odvedla skvělou práci při jejich
organizaci. Naše díky patří i Lence Krňávkové z AZ, Janě Rotterové z IC, členkám
kulturní komise, SDH Velké Losiny, členům TJ Sokol, Základní a mateřské škole
Velké Losiny, losinské farnosti, zaměstnancům obce a také všem sponzorům,
kteří nás finančně podpořili.
MUDr. Kateřina Bláhová - místostarostka

VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI - FOTOSTRANA
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Foto: Jaroslav Jáneš

Sponzoři:
Pořadatel:

VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI
FINANČNĚ PODPORUJE OLOMOUCKÝ KRAJ

OBEC Velké Losiny
Rudé armády 321 | Velké Losiny
IČO: 0030355

Spolupořadatel:
ZŠ a MŠ Velké Losiny
SDH Velké Losiny | TJ Sokol
Velké Losiny | Římskokatolická
farnost Velké Losiny

Mediální partner:
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AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
Poslední květnovou sobotu se k nám do prostor Areálu zdraví
vrátila mezinárodní soutěž Rallye Rejvíz. Jedná se již o 23. ročník
mezinárodního odborného metodického zaměstnání a soutěže
pro posádky zdravotnických záchranných služeb. Letos se této
mezinárodní soutěže zúčastnily posádky z České republiky, Estonska, Japonska, Kanady, Kypru, Litvy, Maďarska, Německa, Polska,
Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Turecka, Velké Británie a USA. Spanilá jízda sanitek doprovázená sirénami vyrazila z Areálu zdraví směrem do Loučné nad Desnou po
vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií.

V letních měsících je pro návštěvníky Areálu zdraví nachystána
již tradiční letní akce „Bubnování s Bobinou a Káyou“. Letos se sejdeme v termínech . Opět si budete moc vyzkoušet různé netradiční hudební nástroje a přitom posedět v příjemné společnosti nebo
si jen bubeníky poslechnout při něčem dobrém – k jídlu i pití.

Poslední srpnovou sobotu se bude v hale Areálu zdraví opět konat bazárek, který uspořádá Rodinné centrum Vikýrek. Informace k přihlášení
na bazárek sledujte na jejich webových stránkách www.vikyrek.cz.
Druhý zářijový víkend se hala AZ otevře pro veřejnost těm, kteří
si budou chtít zasportovat a vyzkoušet sporty jako je florbal, volejbal, ping pong, badminton a případně se přihlásit do sportovního
kroužku. Letos jsme si kromě občerstvení pro Vás připravili i excelentní badmintonovou exhibici pod vedením trenéra pana Hrdiny.
Těšíme se na Vás od 14:00 hodiny.
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ZUŠ PAMFILIA
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ PAMFILIA
Nulté číslo komorního seskupení žáků ZUŠ a hostů – klavír, dvoje housle, příčná flétna, violoncello, bicí, bubínek a dva zpěvy – odstartovalo pohodovou náladu závěrečného koncertu 31.5. v Klášterním kostele v Šumperku, jehož zlatým hřebem bylo vystoupení
absolventek I. stupně studia ZUŠ. Součástí čísla bylo i dramatické
ztvárnění písně z pohádky Ledové království v kostýmech. Celému
koncertu předcházela náročná příprava. Zvukařskou techniku zapůjčil Mgr. Petr Lukáš z Loučné, dále bylo nutné na podiu situovat
klavírní křídlo, bicí soupravu, stage piano pro hru na 2 klavíry a celé
orchestřiště. Vystoupilo i mnoho sólistů z řad žáků ZUŠ, kdy pro
některé to byla naprostá premiéra.
Závěr patřil absolventce Julii Kubíčkové, přijaté na Státní konzervatoř v Kroměříži (hra na housle) a Haně Chudobové, která se
úspěšně zhostila sólového partu známé filmové melodie z filmu
Forrest Gump a v příštím roce začne navštěvovat II. stupeň studia
ZUŠ. Doprovázel ji více než 20členný orchestr složený z žáků ZUŠ
a mnoha hostů, kteří se k nám stále vracejí i přesto, že studují vysoké školy, za což jsme velmi rádi. Všem vystupujícím přálo štěstí
a jejich poctivá příprava přinesla své ovoce. Gratulujeme oběma
absolventkám, které dlouhodobě patří k nejpilnějším žákům školy,
a přejeme jim hodně budoucích úspěchů, stejně jako přejeme našim začátečníkům pevné nervy při zdolávání svého I. stupně studia
na naší ZUŠ PAMFILIA.

HUDEBNÍ WORKSHOP PRO ZŠ
DECHOVÉ NÁSTROJE
Dne 14.6. se konal 2. ročník hudebního workshopu ZUŠ Pamfilia pro ZŠ v Losinách. Tentokrát byl zaměřen na dechové nástroje
a konal se v divadelním sále ZŠ. Žáci byli rozděleni dle stupňů a p.
uč. Daniel Čtvrtlík s ředitelkou ZUŠ se jim hodinu věnovali. Děti se
dozvěděly spoustu zajímavostí např. o zobcových flétnách, lesním
rohu, duduku, cornamuse apod. Poslechly si jejich tóny při živých
pohádkových a filmových ukázkách, dále možnosti různých způsobů hry na ně (frulato, hra na flétnu a zpěv najednou – dvojhlas,
hra nosem či beatbox při hře na flétnu). Některé ukázky žáci viděli
naživo, jiné na projekci.
Součástí byly také 3 různé soutěže o originální hudební ceny,
kterých se děti s nadšením zúčastnily, za což jsme velmi rádi. Děti
hádaly nástroje, na které hrál p. učitel za plentou, dále názvy filmových melodií a nakonec si zahrály na barevné lahve naladěné
podle stupnice. Čas strávený s žáky ZŠ byl moc příjemný. Na konci dostali všichni volný prostor k vyzkoušení dechových nástrojů,
kde jsme měli tu čest slyšet mnoho nadějných – možná budoucích
žáků naší ZUŠ. Koho by lákalo studium na ZUŠ Pamfilia, ať neváhá
zavolat na tel. 775 343 242 (ředitelka školy). Rádi ho uvidíme.

„jam“, do kterého vtáhla i diváky pomocí percusse nástrojů. Kromě sólových čísel zazněl také orchestr s filmovými melodiemi. Po
celé odpoledne děti mohly vyzkoušet soutěže o ceny či si mohly
vyrobit např. koncertního motýlka. Byla to taková tečka za druhým
školním rokem činnosti ZUŠ, které přálo i počasí.

ZÁVĚR ROKU V DÍLNĚ
Jako již tradičně – konec v předmětu Hudební Dílna musí být
napínavý. Celý rok hrají děti velkou vědomostní hru. Podařilo se
jim v týmech vyšplhat na poslední schůdky poličské věže, kde se
narodil Bohuslav Martinů – jeden z nejvýznamnějších českých
skladatelů. Na poslední hodině zdolaly vrchol, na kterém je čekaly
zasloužené dárky a diplomy. Věříme, že se dětem toto pojetí výuky
zalíbilo a budou pokračovat příští školní rok v nové hře.
Jelikož se blíží vysvědčení a konec školního roku, je na místě nejen jménem dětí a rodičů poděkovat obci Velké Losiny za celoroční
podporu činnosti ZUŠ, kterou navštěvuje již 60 žáků.
Autor článku: Petra Akritidu

Forrest Gump v podání
hostů a žáků

Závěrečný koncert
ZUŠ PAMFILIA - Šumperk

Happening v ulicích obce

HAPPENING ZUŠ V LOSINÁCH
Dne 15.6. se konal již 3. ročník Happeningu ZUŠ. Ten spočívá
ve své jedinečnosti, kdy muzikanti otáčí koncertní princip a jdou
naproti posluchačům a divákům do terénu. Naši muzikanti zahráli
a zazpívali v ulicích obce a letáky a transparenty zvali kolemjdoucí
k návštěvě náměstíčka. Tam jsme se v 15 hodin sešli a následoval
koncert. Naše pozvání přijaly 2 oddělení pěveckého sboru Permoník ze ZUŠ Karviná, se kterou jsme navázali spolupráci. Zpěváčků
je v těchto dvou odděleních tolik, kolik je v naší škole žáků dohromady, a tak nás svým krásným zpěvem velmi posílili. Sbor Permoník cestuje po celém světě a bylo nám ctí je u nás slyšet naživo.
Našim dětem se také dařilo. Bubenická sekce dokonce nacvičila

Závěr hry v Dílně

Žáci využili možnost
vyzkoušet nástroje

KULTURA A VOLNÝ ČAS - PROGRAM KINA

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY | 12

PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
ČERVENEC 2019
Sobota

6.7.

18:00

Ženy v běhu

vstupné 45 Kč

ČR 2019
Komedie, 93´, příst.,česky
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce
a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání
nehrnou. Mají úplně jiné starosti.
Režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann

Sobota

13.7.

18:00

Robin Hood

vstupné 45 Kč

USA 2018
Akční, dobrodružný, 117´, příst.od 12, česky
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně s svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě ve vzrušující
akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky.
Režie: Otto Bathurst
Hrají: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan, Tim Minchin, Paul Anderson, F. Murray Abraham, Ian Peck, Josh Herdman, Björn Bengtsson, Scot
Greenan, Declan Hannigan, Yasen Atour

Sobota

20.7.

18:00

Putování se Sobíkem

vstupné 25 Kč

Fr, Norsko 2019
Rodinný,dobrodr., 86´, příst., česky
Film Putování se sobíkem vypráví o prvním roku života divokého soba, křehkého a zranitelného, který se musí potýkat s nesčetnými výzvami a nebezpečenstvími. Jeho velké dobrodružství se odehrává ve Finsku, v nádherné laponské přírodě. Průvodcem na sobíkově
cestě bude Marek Eben, který namluvil český komentář.
Režie: Guillaume Maidatchevsky
Hrají: česky Marek Eben

Sobota

27.7.

18:00

Akumulátor

vstupné 45 Kč

ČR 2018 retro
Scifi komedie,102´, příst., česky
Jedinou aktivitou outsidera Oldy je sledování televize. Mladý muž tráví večery sám, vysáván obrazovkou, až jednoho dne nevstane z postele a skončí v nemocnici s neznámou
chorobou. Lidový léčitel Fišárek objeví jméno této podivné nemoci: „totální ztráta energie“. I když Oldu naučí získávat energii ze stromů a z umění, zůstává otázkou, kam tak
rychle jeho vitalita opět mizí. Tím tajemným upírem je televizní obrazovka. Začíná nerovný
boj, který má Oldu vymanit ze spárů mocného média. Dřívější neduživec se pod tíhou
okolností stává doslova akčním hrdinou. Bojuje za svůj život, svoji identitu a také za lásku
ke krásné zubařce. Zdá se, že jediným způsobem záchrany je zničení všudypřítomného
nepřítele.
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Petr Forman, Zdeněk Svěrák, Edita Brychta, Marián Labuda, Vladimír Polívka, Jiří
Kodet, Daniela Kolářová, Ladislav Smoljak, Rudolf Hrušínský ml.
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
SRPEN 2019
Sobota

3.8.

18:00

Teroristka

vstupné 45 Kč

ČR 2019
Komedie,drama, 95´, příst.od 12,česky
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie, učitelka na penzi, která si jednou řekne, že
už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani
starostka , sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned
tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je
nesnadná i prakticky - přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce , dává cenné životní
rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Wilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová,
Jana Plodková, Kristina Svarinská

Sobota

10.8.

18:00

Alita bojový anděl

vstupné 45 Kč

USA 2019
Akční scifi, 122´, příst.od 12, česky
Po probuzení kyborg Alita vůbec nic neví. Nepamatuje si svou minulost, nepoznává svět
kolem sebe, ale okamžitě nasává nepřeberné množství nových informací. Se životem vrstevníků Alitu seznamuje Hugo (Keean Johnson), mladý rebel s motorkou, který ji od prvního
setkání mimořádně imponuje. Díky své zvědavosti pozná Alita i odvrácenou stránku města
Iron City, v němž s doktorem Idem žije. Fyzickou konfrontací se zdejším podsvětím v sobě
objeví mimořádné, smrtící schopnosti. V tu chvíli se dostane do hledáčku skupiny nájemných zabijáků, kteří terorizují město, ale teď dostali jediný úkol – najít a zničit Alitu. Z obyčejné kyberholky se stane bojový anděl. A konečně si vzpomene, jaké je její poslání.
Režie: Robert Rodriquez
Hrají: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie
Earle Haley, Keean Johnson

Sobota

17.8.

18:00

Jak vycvičit draka 3

vstupné 25 Kč

USA 2019
Dobrodr.,animovaný, 104´, příst., česky
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník
Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku
Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná
bílá dračice Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění
z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka.
Režie: Dean DeBlois
Hrají: Matouš Ruml, Terezie Taberyová, Simona Postlerová, Luděk Čtvrtlík

Sobota

24.8.

18:00

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

vstupné 25 Kč

Francie 2018
Animovaný, rodinný,105´, přístupno, česky
Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na
jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách
stromů. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší.
Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl.
S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru mohl předat. To ovšem
vyvolá zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů.
Režie: Dennis Gansel
Hrají: Asterix, Obelix, Panoramix a další

Sobota

31.8.

18:00

Psí domov

vstupné 25 Kč

USA 2019
Rodinný, dobrodr.,92´, přístupno, česky
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli.
Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká
mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa...
Režie: Charles Martin Smith
Hrají: Bryce Dallas Howard, Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp

KULTURA A VOLNÝ ČAS

V ROCE 2019 PEKAġOVSKÁ POUħ
POUZE S OMEZENÝM PROGRAMEM:

16. PEKAġOVSKÁ POUħ
17. - 18. 8. 2018 (sobota – nedĒle)
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KSK Maršíkov za přispění obce Velké Losiny
pořádá
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PoĢádají:
Obec JindĢichov, Obnova kulturního dĒdictví údolí Desné z.s.
a ġímskokatolická farnost Velké Losiny.

HLAVNÍ PROGRAM:
sobota 17. 8. PekaĢov – kaple
7:30
Mše svatá v kostele sv. Jana KĢtitele ve Velkých Losinách
8:15 - 8:30
11:00

požehnání v kostele a odchod poutníkĪ z V. Losin do PekaĢova
Mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie

12:15 – 13:30

pĢedstavení a hudební vystoupení flašinetáĢĪ

13:30 – 14:15

prĪvod od kaple ke kapliĀce Panny Marie Lurdské s poutním požehnáním

v sobotu
6. července 2019
od 14:19 hod.

DALŠÍ PROGRAM:
sobota 17.8. RuĀní papírna Velké Losiny
16:00-19:00
vystoupení flašinetáĢĪ

do Maršíkova na hřiště!

nedĒle 19.8. Kostel Nanebevzetí P. Marie v RapotínĒ
10:00-11:00
vystoupení flašinetáĢĪ pĢed kostelem jako souĀást farní pouti v RapotínĒ
Areál Skiland Ostružná ???
13:00-16:00
vystoupení flašinetáĢĪ
Akce se koná za každého poĀasí, zmĒna programu vyhrazena, další info na www.vresovka.cz.
Dobrovolné vstupné bude použito na uspoĢádání pouti.
Parkování v PekaĢovĒ není zajištĒno.

„Pekařovská pouť má za sebou dlouhou řádku let, a tak se budeme moci letos setkat v této
nádherné podhorské osadě již po šestnácté. Protože se pouť za svoje roky pořádání rozrostla
do „obřích rozměrů“ a vše se vždy má vrátit ke svým kořenům, bude letošní Pekařovská pouť
probíhat pouze v rozsahu opravdové církevní pouti. A proto během letošní pouti nebude zajištěno
parkování, kulturní program ani další atrakce, na které byly návštěvníci v minulých letech zvyklí.“

„SPORTOVCI“ libovolného
věku a pohlaví utvořte
5-ti členná družstva
a přijďte se utkat
v 10 netradičních disciplínách
Informace:
605 728 101
604 258 668

Čeká na vás:
t pěkná výhra, pohár, medaile
t hudba, karaoke
t bohaté občerstvení
ale především výborná zábava.
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OBEC VELKÉ LOSINY
Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

Komise pro občanské záležitosti rady
obce Velké Losiny pořádá

v pondělí 07.10.2019 v 18:00 hodin
zájezd pro seniory na operetu
HLEDÁM DÉVČE NA BOOGIE WOOGIE
Moravské divadlo Olomouc

Přihlášky přijímá Informační centrum Velké Losiny
(583 248 248)
Cena vstupenky 170,- Kč, prodej vstupenek
bude zahájen dne 19.08.2019
Odjezd autobusu v 15.30 hod. od zastávky u školy
a v 15.35 hod. od hotelu Istria (Praděd)
ve Velkých Losinách.
Představení začíná v 18.00 hod.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

KULTURA A VOLNÝ ČAS

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„Jaký červenec – takový srpen.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.“

„Sportovní křížovku“ vyplnilo 7 dětí.
Některá nářadí na obrázku byla těžce
rozpoznatelná, a proto se těžce doplňovalo. Pro odměnu si nezapomeňte přijít. Na prázdniny je připravena „Prázdninová soutěž“. Kdybyste děti nevěděly,
co podniknout o prázdninách, tak si
přijďte zasoutěžit a také vybrat pěknou
knihu, kterých zde máme hodně. Ať již
to jsou knihy s náměty na tvoření, ale
i poučné, napínavé, dobrodružné, horory, pro dívky zamilované a pro nejmenší,
knížky krásně ilustrované se známými
postavičkami.
Nevíte, kam na dovolenou? Přijďte si
pro inspiraci k nám. Máme zde různé
turistické průvodce např. Šumava, Český ráj, Beskydy, Podkrkonoší, Sušicko,
Kam na kole – nejlepší cyklovýlety, Na
vandru s Reflexem, Severní Morava –
Jeseníky, Olomoucko, Opavsko, Toulavá kamera.
Na prázdniny bychom měli instalovat
výstavu z MŠ Veverka. Věříme, že se
uskuteční.
V knihovně bude od července do listopadu probíhat modernizace, proto
bude knihovna dle prací postupně uzavírána. Vše bude oznámeno v místním
rozhlase a také přes Info kanál. Děkujeme za pochopení.
Dětem přejeme krásné prázdniny, aby
si je užily dle svých představ a ostatním návštěvníkům knihovny zaslouženou dovolenou.
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY:
PO, ST, PÁ 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
hodin
„Co je napsané bez trápení, čte se
bez radosti“
S. Johnson
-H. Nyklíčková-

Novinky pro dospělé:
Jahrenová,H.:
Když šeptá listí – okouzlující
memoáry uznávané vědkyně, zachycující její drsný a fascinující
život, přibližující čtenářům nadšení otevřené mysli uprostřed
přírody.
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Ashton,J.:
Takoví jsme byli – kniha plná překvapivých zápletek, dokonalých
postřehů, skvěle vykreslených
charakterů, ale i britského humoru.
Enoch,S.:
Slečna Nebezpečná – když Alexander, hrabě z Evertonu, jednou
v noci objeví na svém prahu promoklého uličníka, netuší, že ten
drzý kluk je ve skutečnosti kouzelná, ale protivná, holka.
Martin X.:
Provedu! – román na motivy skutečných událostí předcházejících
atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.
Hartman,J.:
Krev ve stopách – napínavý thriller plný nečekaných zvratů, historie a tajemství.
Grmolec,Z.:
Císařský kurýr M. Terezie – z Vídně vyjížděl Šimon za únorového
mrazu, svojí kobylce popřál dobré
ráno a postěžoval si, že ho nechce žena, do které se zamiloval,
je totiž císařovna.
Mortonová,K.:
Ztracený slib – Alice vymyslela dokonalou zápletku pro svoji detektivku, jenže než udeří půlnoc a noční
oblohu rozzáří ohňostroj, utrpí rodina Edevanová bolestnou ztrátu.
Roslund,A.:
Made in Sweden – příběh nejvynalézavějšího a zároveň nejbezohlednějšího gangu, jaký kdy Švédsko zažilo, příběh jedné rodiny ,
který se skutečně odehrál.
Whitton,H.:
Větrná hůrka rodiny Brontëových
– strhující román, zachycující
příběh sourozenců Brontëových,
Emily, Charlotty, Anny a nezdárného bratra Branwella.
Maternová,J.:
Taškařice – Robert a Tamara vystupují ve společenském románu
o vztazích, které s hlubokým přesvědčením, stojí za vším.
Schätzing,F.:
Breaking News – kdekoli se svět
ocitne v plamenech, reportérská
star Tom Hagen je u toho, vždy
v první linii a odhodlán podstoupit
jakékoli riziko.

Pollock,D.R.:
Nebeská hostina – chudý farmář
Pearl Jewett nečekaně zemře,
zanechá po sobě 3 syny, ti již nechtějí dřít na cizím, vyrazí krást,
loupit a drancovat inspirováni
brakovým románem.
Naučná pro dospělé:
Sýkorová,L.:
Pletení na rukou – v knize najdete 13 návodů, které vás seznámí
s pletením na rukou, na prstech
a jako zajímavost i s pletením na
zahradních hrábích.
Skalová,J.:
S láskou ke zdravému pohybu
našich dětí – kniha je o tom, jak
se nestát zbytečným pacientem
rehabilitace, jak by měl vypadat
pohybový vývoj nejmenších, autorka je fyzioterapeutka.
Pasternaková,A.:
Lara – autorka nabízí skutečný
příběh lásky svého prastrýce
a Olgy Ivinské, která se stala předlohou Lary z Doktora Živaga.
Dětem:
Moostová,N.:
Havran Nezbeda – ten malý havran je sympaťák, nikdo by neřekl,
že ukradne všechno, co mu přijde
pod zobák, dokonce i svým kamarádům.
Bunghall,S.:
Hodný dinosaurus – vydejte se
s dinosaurem Arlem a jeho lidským kamarádem Špuntem na
dobrodružnou cestu v této úžasné knize, společně překonáte
strach, naučíte se přežít v divočině.
Clary,J.:
Oprsklovi – bydlí v docela obyčejném domku , v docela obyčejné
ulici na předměstí Londýna, ale
rozhodně se nejedná o žádnou
obyčejnou rodinku.
López,A.A.:
103 fantastických pokusů – viděl
jsi někdy zvuk, víš, jak vypočítat,
v jaké vzdálenosti je bouřka, umíš
vyrobit domácí telefon, který funguje?
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RADOSTNÝ KVĚTEN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
SLUNÍČKO
Květen jsme zahájili pásmem pohádek
v místním kině dne 2. května 2019. Touto cestou děkujeme panu Zatloukalovi za
vstřícnost a ochotu promítnout nám pohádku o dva dny později. Cestou zpět děti
sledovaly život kolem potoka a také krásně
rozkvetlou přírodu v rozmanitých barvách
a její linoucí se vůně všemi směry.
Naši školičku navštívila ZUŠ Pamfilia dne
15. května 2019 s hudební pohádkou „Jak
cvrček hledal cestu domů“. Po představení
pohádky si děti mohly vyzkoušet hrát na
různé nástroje. Ovšem největší ohlas měly
flétničky a housle. To se dětem moc líbilo.
Děkujeme za hudebně dramatickou pohádku všem dětem a učitelům ze ZUŠ Pamfilia.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
plánovanou trasou. Projížděli jsme mnoha
zatáčkami. Děti se už nemohly dočkat, kdy
se konečně objeví ten Mamutíkův vodní
park. Pan řidič nás vyvezl na parkoviště,
kde jsme vystoupili. Náhle nás překvapil
hluk a velký vítr, když tu k našemu překvapení nad našimi hlavami přelétával velký
dopravní vrtulník se stavebním materiálem.
Došli jsme do areálu parku a hned u vstupu
nás vítaly dvě víly Vodněnka a Lesněnka,
které nás postupně provedly úkoly, rébusy
i hádankami. Závěrem hodinového programu bylo skládání papírových leknínů a jejich pouštění po potůčku, předání diplomů
a sladké mlsání. Poté se děti společně
s rodiči vydaly do celého parku a užívaly si
vodní radovánky, přelévání a hrazení vody
v nádržích a nechybělo ani velké mlýnské
kolo, které se děti snažily roztočit chůzí po
čtyřech. Některé děti se chtěly maminkám
schovat a tak vyrazily do dřevěného labyrintu. Společně si zahráli na kočku, která
loví myšky. Největším lákadlem byl obrovský 13metrový mamut, kterého zdolali jen
odvážlivci, kteří vylezli po točitých schodech a sjeli jeho strmým skluzavkovým
chobotem, z něhož se ozývalo strachuplné
pískání a výkřiky nejen dětí, ale i dospělých. Na závěr jsme navštívili pískový svět,
kde si děti vyzkoušely těžbu v dolech i hru
na zlatokopy. Odjížděli jsme plni krásných
zážitků a s únavou zavírali oči při zpáteční cestě autobusem. Moc děkujeme vedení základní školy za finanční příspěvek na
autobusovou dopravu na výlet, věnovaný
dětem k jejich svátku.

Děti vedou děti, výchovný ideál.
Autorka: Kateřina Franková
Vůně se linula také dne 13. května 2019
prostorami mateřské školy. Děti z obou tříd
připravovaly překvapení pro své maminky,
a to cukroví ve tvaru srdíček. Besídka ke
Dni matek se velice rychle blížila. Přípravy vrcholily. Konečně dne 16. května 2019
nadešel ten správný okamžik. V odpoledních hodinách se sešli ti nejbližší a rodinní
příslušníci s velkým očekáváním. Nejdříve
své roztomilé vystoupení předvedli ti nejmenší a následně i ti starší s pohádkou
„Zvířátka na dvorečku“ doprovázenou krásnými písničkami. Obrovský potlesk mluvil
za všechno. Děti maminkám předaly dárečky a společně ochutnaly připravené voňavé
cukroví. Tento den se všem sladce usínalo.
Na pátek 24. května 2019 jsme si naplánovali školní výlet na Dolní Moravu. Objednané hezké počasí nám naštěstí po celém
deštivém týdnu vyšlo. Pozvání přijali i rodiče. Všichni se nemohli dočkat, až přijde
slibovaný pátek. Společně s rodiči vyjela
naše školka dvěma autobusy směrem na-

ke své práci. Děti si pak mohly vyzkoušet
fonendoskop na svém kamarádovi. Po
důkladné prohlídce nás čekalo překvapení
v podobě sanitního vozu, který byl součástí exkurze. Děti si tak mohly vyzkoušet nakládání pacientů do sanitky na křesle nebo
lehátku. Po prohlídce se s námi sanitka rozloučila zahoukáním a děti pak spokojeně
odcházely do blízkého parku, kde se vyřádily
a posilnily studeným obědem, připraveným
kuchařkami ze školní jídelny. Děti si exkurzi
náramně užily a my doufáme, že se při pohledu na pana doktora už nebudou bát.

„U doktora“.
Autorka: Kateřina Franková
Oslava svátku dětí výletem neskončila,
ale pokračovala dne 31. května 2019 na
školní zahradě. Praktikantka Věra Vavrečková pro děti připravila zajímavé úkoly
k prověření jejich schopností a obratnosti.
Vyzkoušely si nosit vodu na lžičce do kelímku, shazování pyramidy pomocí balónků, hod balónem na koš nebo třeba jízdu
na koloběžce mezi kužely. Pro malou laskominu a dětské razítko si děti doskákaly
v pytli. Všichni jsme si tento prosluněný
den hezky užili a svátek dětí patřičně s radostí oslavili.

Na Dolní Moravě.
Autorka: Michaela Chaloupková
Do kina naše cesta vedla ještě jednou
dne 27. května 2019 za našimi známými
kamarády z krtečkových pohádek. Opět
jsme se ocitli ve světě zvířátek a jejich dobrodružství.
Poslední květnový týden jsme si povídali o povoláních a řemeslech. Proto dne
30. května 2019 třída Včeliček vyrazila vlakem na exkurzi do nemocnice v Šumperku.
Po příjezdu se nás ujala kamarádka Cecilka, hadrová panenka, která nás provedla
společně s vrchní sestrou celým dětským
oddělením. Ukázala nám, jak vypadá pan
doktor, jaký oděv nosí a seznámila nás
s jeho povoláním i nástroji, které využívá

Ze zábavných soutěží.
Autorka: Lenka Schubertová
kolektiv učitelek MŠ Sluníčko
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KVĚTEN V MATEŘSKÉ
ŠKOLE VEVERKA
Tak, další měsíc je za námi. Přestože
chladnější a mokřejší, přece jen hodný toho
jména. Všechno kolem nás kvete! Nejen v zahradách, lázeňském parku, v přírodě vůbec,
ale i v naší školce. O jaru si totiž povídáme,
na jaro si hrajeme, malujeme ho, kreslíme
a zpíváme o něm. Samozřejmě jarní proměny
pozorujeme i v plné kráse venku a snažíme
se, aby „rozkvétaly“ taky naše děti.
Plavání, plavání - nemoci zahání. A jelikož ty nás v jarních měsících často sužují,
tak se děti opět po skupinkách vystřídaly v
oblíbeném aquaparku, kde utužily své zdraví a posílily kondici.
Druhá květnová neděle - oslava mateřství,
čas kvetoucích jabloní. Proto se stal jabloňový kvítek symbolem svátku všech maminek
a díky Alici Masarykové ho už od roku 1923
můžeme slavit i v naší zemi a připomínat si
tím, jak je máma nenahraditelná a pro život
důležitá! Jako poděkování si děti tradičně
připravily nejen malý dárek, vlastnoručně vyrobený, ale také pásmo říkanek, písniček, pohádku - ukázku toho, co už umějí, zvládnou,
co se naučily. A my věříme, že tím potěšily
nejen své maminky, ale i tatínky, babičky a dědečky, zkrátka všechny, kdo přišli
14. května 2019 k nám do školky na Besídku.
„Krásný svátek je den matek“ - neboť není silnější vazby, než je ta mezi mámou a dítětem,
takže i jménem Vašich dětí ještě jednou děkujeme za hojnou účast.
„Jak slavík hledal cestu domů“. To je název
pohádky, kterou nám přišli předvést malí muzikanti ze soukromé hudební školy Pamfilia,
a kromě zhlédnutí poutavého příběhu, doprovázeného hrou na různé hudební nástroje,
nám nabídli možnost si hraní taky vyzkoušet.
Pro některé děti to byl jistě první kontakt, například s opravdovými houslemi. Děkujeme
tímto za trpělivost s malými předškoláčky
i krásnou motivaci pro přihlášení se do hudební školy. Sešli jsme se ve třídě u Soviček
15. května 2019. Ať žije paní Hudba.

Pískání s Pamfilií.
Autorka: Anna Harnová
V pondělí 20. května 2019 za námi v letošním roce naposledy přijela Bobina a její
zpívánky. Děti zopakovaly osvojené lidové

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY | 18

písně (a že je jich spousta) a do svého repertoáru ještě několik přidaly. V září s Bobinou opět na shledanou.
V úterý 28. května 2019 děti ze třídy Soviček jely vláčkem na exkurzi hasičské stanice
v Šumperku. Již při vstupu obrovskými vraty
děti ohromilo hasičské auto, které vyjíždí zejména k dopravním nehodám. Po milém přijetí hasičskými profesionály se děti dověděly,
jakým způsobem se hasičům oznamuje, že
musí vyjet k zásahu, jak to probíhá a co všechno k tomu potřebují. Zaujalo je největší auto,
které se používá k hašení požárů. Zejména
tím, že jeho vodní nádrž se obsahem dá přirovnat k zahradnímu bazénu. Děti si upevnily důležitá telefonní čísla a jejich význam.
Seznámily se s bohatou hasičskou výbavou,
která se ukrývá v hasičských autech, a s funkcemi tohoto rozmanitého nářadí. Po prohlídce
a osahání záchranného člunu jsme se se všemi borci rozloučili a jeli zpátky do školky.

zvoneček“. Jinak tomu nebylo ani letos.
Moravského zvonečku se účastnila děvčata 1. a 2. třídy. Děvčata se pilně připravovala a učila se hanácké písně, se kterými
chtěla zaujmout porotu v okrskovém kole,
konaném 26. března 2019 v Šumperku.
Avšak ve velké konkurenci přítomných zpěváků a zpěvaček se z okrskového kola do
okresního kola probojovala pouze dívka
z 2. třídy Adélka Okounová.

U profesionálních hasičů.
Autorka: Dana Schadová
MDD jsme ve školce oslavili ve čtvrtek
30.května 2019 a jak s dětmi jinak než hrou.
Hodil by se název „Petkohrátky“. Slunečné počasí přišlo po chladných a chmurných dnech
jako na zavolanou, což nás všechny moc potěšilo a věříme, že radost udělaly i připravené
aktivity. Na zahradě jsme nachystaly pro děti
několik stanovišť s úkoly, které procházely po
menších skupinkách, a postupně se na jednotlivých místech vystřídaly. Vyzkoušely hod
plnou a prázdnou PET lahví na cíl, snažily se
míčkem zasáhnout zavěšenou PET lahev na
stromě - občas nechtěně rozhoupanou větrem. Nožky i ruce posílily při štafetovém běhu
s ukládáním a sbíráním PETEK. Vodní štafeta
zase prověřila rychlost a přesnost při přelévání vody z kyblíku do PETKY pomocí trychtýře
a hrníčku. A poslední úkol jsme pojmenovali
„Boj slepého rytíře s drakem“. O co šlo? Na to
se můžete zeptat svých ratolestí. Jak se na
správnou slavnost sluší, byla na závěr v altánu připravena hostina s dobroučkými buchtami všeho druhu, vše domácí výroby.
Hana Sládková, učitelka MŠ Veverka

MORAVSKÝ ZVONEČEK
2019
Každým rokem se Základní škola Velké
Losiny účastní pěvecké soutěže „Moravský

Adéla při sólovém zpěvu.
Autor: Václav Machaň
Ačkoliv je Adélka zkušená zpěvačka, tak
se jí nepodařilo prozpívat do kola krajského. A tak se 2. dubna 2019 v okresním kole
umístila ve „Zlatém pásmu“.
Šárka Svrčinová, třídní učitelka 1. třídy

VAŘÍME S CHUTÍ!
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ
V úterý 14. května 2019 se v naší školní kuchyňce odehrávala soutěž ve vaření,
která byla součástí celoškolního projektu
„Mám žízeň, mám hlad!“. Soutěžící se dělili do různých kategorií od nejmladších po
nejstarší. Vždy byl alespoň jeden reprezentant z každé třídy. Soutěžící měli na vaření
45 minut. Porotci ochutnali spoustu jídel
z různých zemí. Byla tam například jídla anglická, japonská, ale i tradiční česká jídla.
Pekly se dorty, muﬃny, ale také se připravovalo sushi a různé saláty či vaječné omelety. V porotě seděli pan šéfkuchař Roman
Ťulpa, paní kuchařky Rulíšková a Bílková
a naše bývalá žákyně, absolventka jesenické hotelové školy, Markéta Pavlíčková.
Děkujeme porotcům za krásné, upřímné
hodnocení a motivační dárky. A hlavně děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
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čili 16. z 16, starší žákyně 14. z 15.

Nejlépe se vaří podle dobré kuchařky.
Autor: Petr Hajný
Vítězové soutěže se zúčastnili atraktivního
dvoudenního zájezdu, pořádaného naší školou.
2. a 3. třída: 1. místo Zuzana Žídková,
2. místo Tereza Jeřábková,
3. místo Eliška Žaitliková
a Tereza Krmelová.
4. a 5. třída: 1. místo Tomáš Svrčina,
2. místo Emily Halaxová,
3. místo Karolína Nezbedová.
6. a 7. třída: 1. místo Šárka Píšová,
2. místo Terezie Spillerová,
3. místo Tereza Kajnarová.
8. a 9. třída: 1. místo Martina Langová,
Pavlína Mílová, 2. místo
Hana Bernardová,
3. místo Václav Beneš.
Petr Hajný, žák 9. třídy

POHÁR ROZHLASU
Ve dnech 9. a 10. května 2019 se naši atleti vydali na Pohár rozhlasu. Před osmou
hodinou jsme se vydali na nádraží, odkud
jsme jeli vlakem do Šumperka. Z nádraží se
všichni vydali pěšky na Tyršův stadion. Po
příchodu jsme si dali věci na tribuny a šli se
hned rozcvičit. Zanedlouho se totiž začaly
běhat štafety. Nejdříve kluci a pak děvčata.
Jelikož nebylo zrovna nejpříznivější počasí, tak se nám do toho moc nechtělo, ale
i přesto bylo třeba začít. Po štafetách se
každý vrhnul na svoji disciplínu. Mě čekal
skok daleký a vytrvalostní běh. Uvedené
sporty však probíhaly až později, takže
jsem měla chvíli čas, a tak jsem šla fandit
svým spolužákům. Celé závody byly završeny vytrvalostním během. Opět nejdříve
kluci a poté děvčata. I zde jsme podali
dobré výkony. Po doběhu holek nám učitelé (p. Machaň, p. Skoumal) dali chvíli na
vydýchání, poté následovala cesta k vlaku.
Jelikož bylo ještě dost času, než nám jel
vlak, tak nás učitelé pustili do obchodu,
abychom si koupili nějaké jídlo, protože
všichni měli odhlášený oběd. Následovala
cesta vlakem zpátky do Losin. I přes nepříznivé počasí jsme si závody užili.

Ukázkový start našich reprezentantek.
Autor: Václav Machaň
Největší množství bodů mezi všemi velkolosinskými reprezentanty získal Jan Janovský (9. třída - starší žáci), kterému se
nejvíce zadařil vrh koulí – 3. místo mezi 42
soupeři. Nejúspěšnější v dalších kategoriích
byly: Lucie Hetmánková (8. třída - starší žákyně), Štěpán Šefraný (6. třída - mladší žáci)
a Aneta Horáková (6. třída - mladší žákyně).
Na první pohled sice výsledky nepůsobí
příliš optimisticky. Je však třeba si uvědomit, že převážná většina týmů je z početných městských škol, i mezi vesnickými
patří Velké Losiny k úplně nejmenším.
Tomáš Skoumal, učitel tělesné výchovy

BE THE BEST!
BYL JSEM NEJLEPŠÍ!
Na okresní kolo soutěže v anglickém
jazyce na SOŠ zemědělskou v Šumperku
jsme dorazili 13. května 2019 v půl deváté
a dostali jsme pořadové číslo. Vytáhl jsem
si osmičku a to znamenalo, že jsem byl úplně poslední. Chvíli jsme čekali na pokyny
a odešli jsme si sednout do třídy.
V devět hodin začal čtecí a písemný test.
Do 40 minut jsme vyplnili poslech a zároveň
čtení. Poté následovala pauza na jídlo a pití
a připravili jsme se na další kolo. V 10 hodin
začala konverzační část soutěže.
Nejdřív jsme se představili a poté jsme
o sobě měli mluvit a představit své zájmy
a koníčky. Pak následoval popis obrázku.
A nakonec si nás zavolali po dvojicích. Dostali jsme téma a měli jsme o něm spolu mluvit. V 10.50 hodin vyhlásili vítěze. Vyhrál jsem
1. místo a byl jsem z toho hrozně šťastný.

MAMINKÁM
Ve středu 15. května 2019 proběhl v divadelním sále tradiční podvečer věnovaný
maminkám. Toto představení proběhlo na
oslavu Dne matek jako poděkování za jejich
starostlivost.
Tradičně vystoupení zahájil školní pěvecký sbor Pramínek, který všechny naladil na
dobrou náladu. Po sboru se nám představily
naše malé tanečnice, zatancovaly na písničku Mama, kterou napsal Jonas Blue.
Největší úspěch sklidili samozřejmě naši
nejmenší prvňáčci, kteří hráli na nástroje
a zpívali upravenou lidovou píseň „Já jsem
muzikant z Velkých Losin.“ Prvňáčkům se
to opravdu moc povedlo, hráli na nástroje,
které si sami vyrobili.
Páťačky nám zatancovaly zumbu, překvapením bylo, že vystoupení vymyslel a děvčatům
předcvičoval jejich spolužák Michal Kauer.
Co by to bylo za představení bez divadla.
Náš dramatický kroužek zahrál pohádku
„O princezně Máně“. V pohádce nechyběl
ani Honza, peklo, čerti nebo šťastný konec.
Vedle zkušených herců z 6. a 7. třídy se velmi dobře prosadili i mladší herci z 1. stupně.

Ke svátečnímu podvečeru patří i pekelná
pohádka. Autor: František Uhl
S diváky se rozloučily tanečnice tancem
na remix písničky 2U od Davida Guetty
a Justina Biebera.
Celým programem provázely žákyně 9.
třídy – Martina Langová, Pavlína Mílová
a Dagmar Hegnerová.
Martina Langová, žákyně 9. třída

Julie Dorazilová, žákyně 8. třída
V jednotlivých kategoriích bylo nejúspěšnější družstvo mladších žáků – 13. z 16,
mladší dívky byly 15. z 16, starší žáci skon-

Jeli jsme do školy a řekl jsem ostatním
a paní učitelce, že jsem vyhrál. Dostal
jsem poukaz od Jazykové školy J. A. Komenského v Šumperku na mezinárodní
jazykovou zkoušku v hodnotě 1 500 Kč.
Celkově soutěž dopadla velice dobře
a moc se těším na další kolo v příštím
roce!
Vít Semrád, žák 7. třídy

PATŘÍME DO EVROPY
Be the Best.
Autorka: Blanka Sanetříková

Den Evropy nás pravidelně každým rokem
zavede do některých evropských států, aby-
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chom se s jejich polohou, velikostí, jazykem,
kulturou, historií, památkami a zvyky vzájemně seznámili a lépe si uvědomili, jak žijí
lidé v ostatních zemích Evropy. Proto pořádáme každoročně tento projektový den.
Letos se sešli žáci 6. až 9. ročníku ve
čtvrtek 16. května 2019, aby si místo odpoledního vyučování vzájemně předvedli
určitou zemi. Jako první začali deváťáci
s prezentací Evropské unie. Připravili si řadu
zajímavých informací a pozornost mladších
spolužáků kontrolovali kvízovými otázkami. Každá správná odpověď byla odměněna sladkostmi. Připravili si také prezentaci
Lucemburska, které patří k prvním šesti
zakládajícím zemím EU. Promítali obrázky
a vyprávěli o historii, kultuře a sportu. Připomněli nám i historickou spojitost naší země
s Lucemburskem.
Osmá třída zpracovala Česko a zabývala
se celou řadou českých osobností, které se
proslavily po celém světě. Některé české
osobnosti z 20. století byly ve světě známější než u nás.
Další v řadě se předvedli sedmáci se
Švédskem. Strávili jsme informace i chutné sušenky, vstřebali poznatky a ponořili se
i do historie dávných Vikingů.
Na šestou třídu v letošním roce vyšlo
Řecko, protože z historie mají probraný starověk, nebylo pro ně žádným problémem
připravit si řadu zajímavostí z historie i současnosti této krásné země. Prezentaci doplnili krátkou scénkou z bitvy u Thermopyl.

zasekávání, zdolávání a vylovování ryb, a v
neposlední řadě jejich následné co nejšetrnější vrácení zpět do vody. Mladí rybáři si
vyzkoušeli a zdokonalili lov ryb metodou
na plavanou, na položenou s krmítkem
i moderní technikou na boilies, feederovou
technikou a přívlačí, a to ze břehu i ze člunu. Taky se zdokonalili v krmení speciální
vnadicí tyčí - kobrou, ve správném namíchání vnadicí směsi a dalších speciálních
rybářských dovednostech.
Zajímavým zpestřením byla soutěž v nahazování na cíl, protože zvládnutí přesného
nahození nástrahy do zakrmeného místa
je pro úspěšný rybolov mimořádně důležité. Všechny děti, včetně těch nejmenších
a nejméně zkušených, byly velmi šikovné
a jejich nástrahy padaly do určeného místa
- usilovné cvičení a trénink se u všech pozitivně projevily.
Soustředění splnilo svůj účel, každý
z malých rybářů si připsal několik pěkných
úlovků, své první kapry ulovili i ti nejmladší
z 1. a 3. třídy, dalším se povedlo ulovit své
první jesetery, a to je velký rybářský zážitek.
Každý si vyzkoušel, jaký způsob lovu ryb
mu nejvíce vyhovuje a také, že není snadné
a samozřejmé ulovit velkou rybu. Dětem se
podařilo ulovit několik kaprů mezi 70 a 85
cm a jeseterů od 115 do 130 cm. Dalším
velkým přínosem tohoto soustředění je
i vytvoření dobré party dětí, které si dokáží navzájem pomoci, a kde starší a zkušenější bez problémů poradí a pomůžou těm
začínajícím a méně zkušeným (někdy i za
cenu ztráty vlastního úlovku).

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V dubnu jsme jeli do Zábřeha na dopravní hřiště. Zopakovali jsme si dopravní značky a ve dvojicích jsme psali testy. Od paní
Snášelové, která nás učila, jsme dostali pochvalu, protože se nám opravdu povedly.
Pak jsme vyrazili na kola. A to byla hrůza!
Kdybychom byli na opravdové křižovatce, tak to by na ní vypukl pořádný zmatek
a bylo by na ní několik dopravních nehod.
Sami jsme se nestačili divit, co všechno
jsme při jízdách pokazili.
V pondělí 20. května 2019 jsme vyrazili
znovu. Ve škole jsme natrénovali křižovatky
a byli jsme zvědaví, jak to všechno zvládneme. Tentokrát jsme totiž dělali zkoušku na
průkaz cyklisty. Opět jsme psali testy, ale
tentokrát sami. Pak nám nepřálo počasí
a vypadalo to, že na křižovatky ani nepojedeme. Ale najednou přestalo pršet a my jsme
vyrazili. Dávali jsme si pozor a moc jsme se
snažili. Zvládli jsme i jízdu zručnosti. A sbírali jsme trestné body. A jak to dopadlo? Výborně. Průkaz cyklisty jsme dostali všichni!

Čtvrťáci se chlubí průkazy cyklisty.
Autorka: Světlana Podhajská
Na dopravním hřišti nás to bavilo a dost
jsme se toho naučili. Měli jsme velkou radost, že jsme se proti první návštěvě hřiště
o hodně zlepšili.
Karolína Nezbedová
a Nikola Sedlářová, žákyně 4. třídy

K prezentaci Řecka patří i ochutnávka oliv.
Autor: František Uhl
Dvě hodiny utekly jako voda a nezbývá, než
se těšit na další Den Evropy v příštím roce.
Jiřina Vavrysová, učitelka dějepisu

SOUSTŘEDĚNÍ
RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
LEDŇÁČCI VELKÉ LOSINY
Letošní ročník zakončil rybářský kroužek
Ledňáčci při ZŠ a MŠ Velké Losiny svou
činnost závěrečným soustředěním (už 15.
ročník) na vodní nádrži Vrtůvka ve dnech
17. 5. až 21. 5. 2019.
Hlavním účelem a cílem celé akce je výuka a zdokonalování různých metod sportovního rybolovu udicí a s tím souvisejících
činností, jako je příprava návnady, navazování udice, správná technika nahazování,

Parádní úlovek!
Autor: Michal Podhajský
Uspořádání takové akce se však neobejde bez finanční a materiální pomoci. Chtěl
bych proto na závěr poděkovat řediteli ZŠ
a MŠ Velké Losiny Mgr. Jiřímu Ševčíkovi
za podporu rybářského kroužku během
celého školního roku, vedení obce Velké
Losiny za výraznou finanční podporu, MO
ČRS Šumperk a Milanu Žejdlíkovi za ceny
pro nejúspěšnější rybáře a samozřejmě rodičům a prarodičům mladých rybářů, bez
jejichž pomoci a podpory by nebylo možné
tuto akci uskutečnit.
Michal Podhajský,
vedoucí rybářského kroužku

NEJSME ŽÁDNÉ
SUŠENKY
V úterý 22. a ve středu 23. května 2019
se naše 9. třída zúčastnila třídního výletu.
Ve středu jsme se sešli v aule školy a kvůli nepříznivému počasí jsme jeli autem do
Bukovic. I přes déšť jsme se s těžkými batohy na zádech vydali ke Třem kamenům.
I za deště jsme si po cestě užili legraci a nikdo si nestěžoval, ačkoliv jsme byli totálně
promoklí. Od Třech kamenů jsme museli
ujít ještě zhruba 5 kilometrů, abychom došli na naši zarezervovanou chatu. Celkem
jsme ušli asi 16 km.
Na chatě jsme se převlékli do suchého
oblečení a rozdělili si pokoje. Než se uklid-
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nil déšť, hráli jsme společně i s naší třídní
učitelkou Dagmar Špačkovou a panem zástupcem Václavem Machaňem nějaké hry,
anebo jsme si povídali na pokojích. Asi v 17
hodin se déšť uklidnil, takže jsme šli ven
grilovat něco k večeři. Večer jsme hráli celá
třída společenské hry a následně jsme si na
pokojích povídali nebo se dívali na film.

DALŠÍ MATEMATICKÝ
ÚSPĚCH
NICOL MINARIKOVÉ

jsme našli. Vedoucí, kteří s námi hráli hry,
byli moc hodní. Také oběd nám chutnal.

V pondělí 27. května 2019 jsem se v doprovodu své maminky zúčastnila okresního kola Pythagoriády pro 5. ročníky v Šumperku na Komíně, kterou pořádalo středisko
Doris Šumperk.

Musíme a chceme se domluvit.
Autor: František Uhl
Celý den jsme si moc užili a byla to super zábava.
Denis Křepský a Matěj Jaroš, žáci 4. třídy

Vrcholové foto z promoklých
Tří kamenů. Autorka: Dagmar Špačková
Druhý den ráno jsme kolem 8. hodiny
vstali, nasnídali jsme se a uklidili jsme
celou chatu. Následně jsme se vydali do
Jindřichova na vlakovou zastávku. Vlakem
jsme jeli do Šumperka, kde jsme měli chvíli
rozchod na oběd, a ze Šumperka jsme jeli
zase zpátky domů.
Děkujeme učitelům za tento výlet, který
jsme si moc užili. Náš třídní výlet se nám
všem moc líbil, protože jsme si užili opravdu
spoustu zábavy, a i díky tomu máme zase
o něco lepší kolektiv, takže bude zase o něco
těžší tuhle školu za pár týdnů opustit.
Martina Langová, žákyně 9. třídy

S ANGLIČTINOU
SE NEZTRATÍME
Dne 22. května 2019 se dva žáci čtvrté třídy
a dva z páté třídy zúčastnili okrskového kola
soutěže v anglickém jazyce určené právě této
věkové kategorii. Konverzovali s členy poroty,
popisovali obrázek, vyprávěli o svém školním
dnu a poslouchali anglické texty. Snažili se
ukázat, co už všechno umí anglicky říct. Naši
čtvrťáci měli trošku handicap, protože základem soutěže byly knížky Chatterbox, ale naše
škola využívá učebnice Happy Street. Snažili
se překonat trému a získali na soutěži alespoň zkušenosti a chuť konverzovat. Štěpán
Bílek skončil na 17. místě a hned za ním se
umístila Amálie Vavrysová.
Chlapci z páté třídy již měli vyrovnané
podmínky podle učebnice Project 1. Václav Dorazil zabojoval a umístil se na pěkném 10. místě a jeho spolužák David Zugar
skončil na 20. místě.
Není to snadné, využít vše, co se děti naučily, a hovořit v cizím jazyce s neznámými
lidmi z poroty. Děkuji jim za jejich odvahu
a doufám, že je angličtina nadále bude bavit
a budou jí hovořit víc, častěji a beze strachu.
Jiřina Vavrysová,
učitelka anglického jazyka

VIDA, JE TU VIDA!

Diplom za 3. místo v Pytagoriádě
Ráno kolem 8. hodiny jsme přijely autem
a po příchodu do tělocvičny jsem se zapsala, vybrala si místo a obdržela jsem občerstvení. O půl desáté jsme začali vyplňovat
pracovní listy, bylo nás tam kolem padesáti. Za hodinu jsme měli hotovo a odevzdávali jsme. Nakonec nám řekli pro kontrolu
správné znění odpovědí a jeli jsme domů.
Moc se mi tam líbilo a jsem mile překvapená z 3. místa.
Nicol Minariková, žákyně 5. třídy

PO STOPÁCH VIKINGŮ
Ve škole se nejen učíme, ale podnikáme
i další akce, abychom si to spolu užili a navzájem se více poznali. A pořádná zábava
může být i na školním výletě. Společně se
třeťáky jsme 28. května 2019 vyrazili do tábora Černý potok ve Velké Kraši. Tam nás
čekal program „Po stopách Vikingů“.
Po příjezdu jsme se nasvačili. Po svačince začal příběh. Museli jsme si vytvořit
mapu a podle ní jsme se vydali hledat zlatou sekeru Vikingů. Abychom získali nápovědu k mapě, museli jsme splnit různé
úkoly. Těmi úkoly byly hry. Přetahovali jsme
se pomocí lana, podbíhali jsme lano, chodili
jsme poslepu, snažili jsme se sebrat protivníkům šátek. Také jsme společně tancovali
tanec „čipi čipi“. V písečné zátoce jsme stavěli vesnici Vikingů i s opevněním. Program
nám na chvíli pokazil déšť, ale zlatou sekyru

V úterý 4. června 2019 jsme s 5. třídou
vyrazili na školní výlet do VIDA! science
centra v Brně. Toto centrum je zábavný vědecký park s interaktivními exponáty.
Na cestu jsme se vydali brzy ráno vlakem
do Šumperka, kde jsme přestoupili na rychlík do Brna. I když bylo velké horko, cesta
ubíhala poměrně rychle. Ve vlaku jsme si
povídali a chvíli si hráli na mobilech. Po příjezdu do Brna jsme šli chvíli pěšky k tramvajové zastávce a jeli jsme směr VIDA.
U turniketů jsme se rozdělili do předem
daných skupinek a započali prohlídku. Postupně jsme navštěvovali různé atrakce:
planetu, civilizaci, mikrosvět, lidské tělo
a jiné. Nejvíce se mi líbilo jezdící kolo na
laně, velký osvěžující větrák, který napodoboval silný vítr při bouři, a malá budka, ve
které jsme zjistili, jakou sílu má náš hlas.
Také jsem byl uvnitř srdce, ale moc jsem
tomu nerozuměl. Zajímavá byla také hora
s domy, která simulovala padající mlhu.

Tak VIDA, je to názorné a jasné.
Autorka: Hana Vašatová
Ve dvě hodiny jsme měli sraz u turniketů.
I když se nám nechtělo, museli jsme se vydat na cestu domů. Cesta zpět byla úmorná, ve vlaku jsme hráli jen bobříka mlčení.
Výlet se mi moc líbil, jen mě mrzí, že jsme
tam byli tak krátce.
Maxim Horák, žák 5. třídy
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ZPRÁVY JSDH VELKÉ LOSINY 2018/2019
Od 1.1.2018 do 31.12.2018 jednotka
vyjížděla celkem k 41 událostem. Nejmenší počet výjezdů měl tak zvaný planý
poplach, jednalo se o špatně nahlášený
požár a to zejména po dešti, kdy si lidé
mysleli, že hoří v lese. Byla to však pouze
pára, a to ve třech případech. Požáry se
ale jednotce nevyhnuly, bylo jich celkem
13 a čas strávený u těchto požárů je 27
hodin a 31 minut. Nejdelší požár, u kterého jsme ztrávili 7 hodin a 18 minut, byl
v Chromči, druhý dlouhý zásah u požáru
byl v Jindřichově, tam jsme strávili 4 hodiny a 42 minut.
Dalších 13 výjezdů si vyžádala technickou pomoc. Ta spočívá v odstranění
spadlých stromů na komunikaci, záchraně osob, úniku plynu, otevření uzavřených
prostor, pomoci zdravotnické záchranné

INZERCE A UPOZORNĚNÍ

službě atd. U těchto výjezdů jsme ztrávily
9 hodin a 42 minut.
Nepříliš příjemnou položkou ve statistice jednotky jsou dopravní nehody. K těm
jednotka vyjížděla ve 12 případech, a to
především do Loučné a na Červenohorské sedlo. U těchto dopravních nehod
bylo několik osob zraněno. Čas strávený
u dopravních nehod činí 12 hodin a 7 minut.
Na tyto události se hasiči musí připravovat a projít každoročním školením
a cvičením. A i tento čas, strávený přípravou, dělají členové jednotky ve svém
volnu. Čvičí se například vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel,
slaňování, vyhledávání osob v zakouřeném prostředí, zdravotní příprava (resuscitace, transport pacienta atd.).

K datu 16.6.2019 máme za sebou celkem 29 výjezdů. Největší mírou se na
těchto výjezdech podepsal vítr a voda.
K již zmíněnému datu má jednotka na
svém kontě 22 technických pomocí, a to
v Petrově nad Desnou, v Novém Malíně,
v Kolšově, v Dolních Studénkách, v Králové a ve Velkých Losinách, Maršíkově, Žárové a Ludvíkově. Číslo 6 znázorňuje ve
statistice jednotky dopravní nehody, při
kterých bylo opět několik osob zraněno,
některé těžce.
A prý že HASIČI hasí požáry. To ano,
v našem případě jsme za půl roku hasili
požár jedenkrát, a to osobní automobil.
Na závěr bych chtěl ještě všem klukům
z jednotky poděkovat, za náročnou a obětavou práci, kterou dělají. Děkuji.
VJ Radek Rulíšek
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TJ SOKOL
Červen je jako vždy měsícem, ve kterém jsou u konce všechny fotbalové soutěže, začíná období dovolených, které se
týká i fotbalových klubů. Hráči si musí
krátce odpočinout, funkcionáři se připravují na nový soutěžní ročník. Podávají se
přihlášky do soutěží, začíná přestupní
období, domlouvají se přípravné zápasy. Taky se hodnotí výsledky a umístění
družstev. Hlavní a také nejsledovanější
kategorií jsou muži, kteří splnili očekávání a osmým místem se sice těsně, ale
přece umístili v horní polovině tabulky.
Po nepříliš povedeném podzimu se podařilo družstvo dobře doplnit a to se odrazilo v jarních výsledcích. Doma na jaře
jediná porážka od vítěze z Všechovic přišla až v předposledním domácím zápase,
v ostatních zápasech všechno za tři body
a po velmi dobrých výkonech. Ani venkovní zápasy nedopadly špatně, výjimkou byl
snad jen propadák v Medlově. Celkově by
se školním hodnocením dalo napsat za
2. Dorost byl po odchodu silných ročníků velmi oslaben, když se k tomu přidal
úzký kádr hráčů, slabá tréninková morálka a mnohé absence z přijatelných i nepřijatelných důvodů, je poslední místo
v tabulce Krajského přeboru a sestup
do nižší soutěže logickým umístěním.

Takže známka za 4, to ale jen proto, že
odehrál všechny zápasy bez jakýchkoliv
sankcí. Největším zklamáním jara jsou
starší žáci, ti na podzim neztratili ani
bod, na jaře je hned pět porážek odsunulo
na 3.místo. Pokud bychom měli oznámkovat, tak za podzim za 1, na jaře za 4,
celkově snad za 2-. Mladší žáci fungovali jako sdružené družstvo se Spartakem
Loučná. Hrálo se i na hřišti v Loučné. Zastoupení bylo cca půl na půl, výsledkem
bylo 5. místo a umístění přesně uprostřed
tabulky, takže logicky známka také 2-.
Přípravka starší obsadila 4.místo, mladší skončila na 8. místě. U této kategorie
umístění není to rozhodující, důležitější
je získat maximum dětí pro sport, jejich
zápasy jsou hojně navštěvovány rodiči
a prarodiči, tím nejlepším vysvědčením
jak pro hráče, tak pro jejich trenéry je jejich fotbalový růst. Takže bych si dovolil
obě kategorie oznámkovat za 1. V průběhu jara začala na našem hřišti fungovat
fotbalová školička, kde dochází každé
pondělí na náš stadion děti od tří let, samozřejmě v doprovodu rodičů. Dětem se
věnují naši zkušení trenéři, jako Jiří Mika,
Petr Navrátil a Dominik Glogar a je velmi
potěšitelné, že se zapojil i stále ještě dorostenec Filip Jurásek. Pokud máte zá-

jem o pohyb svých dětí, přiveďte své ratolesti na stadion, v první fázi se třeba jen
podívat a počkat, jestli pohled na hrající
děti vyvolá zájem u Vašeho syna či dcery.
Ještě se zmíním o jedné, pro nás i obec
reprezentativní akci. Jako již tradičně a každoročně jsme byli pořadateli celostátního
finálového turnaje mezikrajské soutěže výběrů U-13, kterého se účastnily první dva
výběry ze semifinálových kol v Čechách
a na Moravě, z Českého semifinále postoupil výběr FS Praha a Středočeský KFS,
Moravu reprezentovaly výběry Moravskoslezského a Jihomoravského KFS. Turnaj měl výbornou sportovní i organizační
úroveň, jednoznačným vítězem se stalo
družstvo FS Praha, při slavnostním vyhlášení předávaly ceny osobnosti fotbalu jako
Zdenek Psotka, bývalý trenér ligové Sigmy
Olomouc, dnes předseda komise mládeže
FAČR a manažer mládeže Viktorie Plzeň,
dále Roman Vonášek, bývalý hráč Plzně
a Sparty Praha, reprezentant ČR a zástupci
FAČR a KFS Olomouc. Jako organizátoři
jsme důstojně reprezentovali jak naši TJ,
tak i celou obec, takže nám bylo v závěru
přislíbeno pořadatelství i příští rok. Z akce
přikládáme i fotky z předávání cen i společnou závěrečnou fotografii.
Milan Grézl – sekretář FO TJ Sokol

TJ Sokol Velké Losiny děkuje za pomoc při organizaci turnaje U13, který se konal ve dnech 4-6. 6. 2019, a to panu
řediteli školy Mgr. Jiřímu Ševčíkovi, všem kuchařkám základní školy za zajištění stravování účastníkům turnaje U13
a všem pedagogům i jejich žákům, kteří nadšeně fandili sportovcům při utkáních.
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UŽIJTE SI PESTRÉ LÉTO V TERMÁLECH LOSINY
Léto je tu a s ním přichází i prázdniny plné zábavy a relaxace v termálním parku TERMÁLY
LOSINY. 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, úžasné soutěže o diplomy a malé ceny, zábavné atrakce, řádění s maskotem
TERMÍKEM a dalšími.

HLAVNÍ LETNÍ PROGRAM 2019
Červenec
5. – 6. 7.
13. 7.
18. - 19. 7.

Odstartujte léto v Termálech
Den s žabákem COQUI
Osvěž se s FRIZZANTE

Srpen
3. 8.
14. 8.
24. 8.
30. 8.

Termíkovy narozeniny
Odpoledne s KORUNKOU Velké Losiny
Den s žabákem COQUI
Loučení s prázdninami v Termálech

LETNÍ TEMATICKÉ DNY PLNÉ ZÁBAVY A BONUSŮ
V termálním parku TERMÁLY LOSINY si kromě hlavního letního programu
můžete také užít pestré tematické dny, které budou probíhat po celou dobu
prázdnin od 29. června - 1. září 2019, a to vždy od úterý do neděle. Nudit se
rozhodně nebudete, na své si přijde každý!
Sudý týden

Tematický den

Lichý týden

ÚT

AQUA CVIČENÍ

ST

ST

Pohybové cvičení ve vodě v průběhu dne od 11.00 – 18.00 h.

PIRÁTSKÁ PLAVBA
Animační programy pro děti, pohybové hry ve vodě i na suchu, hledání ztracených pokladů, soutěže a dárky.

HAPPY DRINK DAY

ČT

Zvýhodněná cena nápojů pro děti i dospělé 2+1 zdarma.

DEN JÓGY

PÁ
SO
NE

Cvičení jógy na suchu v průběhu dne od 11.00 – 18.00 h.

TERMÍKŮV DĚTSKÝ SVĚT
Animační programy pro děti, pohybové hry ve vodě i na suchu, řádění s maskotem Termíkem, soutěže a dárky.

ZVÝHODNĚNÝ RELAX
Všechny masáže v délce 20 min. za zvýhodněnou cenu 280 Kč, od 10.00 – 15.00 h.

ÚT
PÁ
ČT
SO
NE

Termíny sudý týden: 29. – 30. 6. / 9. – 14. 7. / 23. – 28. 7. / 6. – 11. 8. / 20. – 25. 8. 2019
Termíny lichý týden: 2. – 7. 7. / 16. – 21. 7. / 30. 7. – 4. 8. / 13. – 18. 8. / 27. 8. – 1. 9. 2019

www.termaly-losiny.cz
Speciální nabídka Wellness hotelu DIANA
LETNÍ GURMÁNSKÉ MENU 7. – 31. 8. 2019
Zpestřete si letní večer a dopřejte si gurmánskou večeři ve Wellness hotelu DIANA ve Velkých Losinách. Připravili jsem pro Vás letní gurmánské menu.
Hlavní chod
200 g

Hovězí burger z Irského chovu – Black Angus s červenou cibulkou, cheddar sýrem,
plátky anglické slaniny a barbecue omáčkou v brioche bulce

200 g

cibulovými kroužky a řeckými tzatziki
600 g

245 Kč

Lehký svěží salát s rukolou, cherry rajčaty a grilovaným Halloumi sýrem,
rozpečená bagetka

250 g

165 Kč

Marinovaná vepřová žebírka potřená medovou krustou, podávané s rozpečeným
bylinkovým chlebem, feferonky, křenem a hořčicí

250 g

185 Kč

Trhané vepřové maso podávané v sezamové bulce s čerstvou zeleninou,

155 Kč

Salát z restované zeleniny s ﬁlírovanými plátky vepřové panenky, pikantním
dresinkem a ciabattou

165 Kč

www.diana-losiny.cz
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