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ÚVODNÍK
Milí spoluobčané!
Aktuální situace přímo či nepřímo zasáhla každého z nás… Nikdy jsem si nemyslela, že naše generace zažije válku v Evropě, která se nás tak bezprostředně dotýká a je tak blízko našich hranic. Myslím na všechny občany Ukrajiny
přímo na jejím území, i na ty, kteří žijí v ČR a na Ukrajině mají své blízké.
Velmi si vážím Vaší solidarity, kterou od první chvíle projevujete a která pomáhá těm, jež musejí opouštět své domovy a svou rodnou zemi. Společně
se pokusíme jim jejich osudy co nejvíce ulehčit. Nikdo z nás si patrně neumí
představit, čím právě procházejí.
K dnešnímu dni zakotvilo ve Velkých Losinách přes 40 uprchlických žen a dětí
ve věku do 15 let. Mnozí z nich přicestovali pouze s jedním kufrem, bez kočárků a základních potřeb pro své děti. Vše se podařilo zajistit díky velké ochotě Vás, občanů, humanitárních organizací
i místních podnikatelů. Domov pro seniory Senzion již přijal 21 matek s dětmi, penzion Brněnka
4, lázně 6, další jsou u svých příbuzných. Navzájem spolupracujeme a pomáháme si se zajištěním
základních potřeb pro ubytované. Bez toho bychom situaci pravděpodobně jen velmi těžko zvládali. Proto cítím velkou potřebu poděkovat všem, kteří jsou v tom s námi a jakkoliv pomáhají, ať už
jsou to ochotní zaměstnanci základní školy, místní podnikatelé či občané. Vždy pružně a ochotně
zareagujete a pomůžete. I děti ze základní školy, pod vedením pedagogů, uspořádaly dobročinnou
akci a pomáhají. Společně připravily učebnu pro nové žáky, aby mohla být co nejdříve zahájena výuka. Jejich osobní zájem a nadšení pro věc je velmi dojemné. Cítí velkou odpovědnost a solidaritu,
stejně jako my dospělí.
Přeji nám všem, ať zvítězí zdravý rozum a na Ukrajině opět zavládne mír. Je to lekce pro nás všechny.
Pokud o pomoci ještě přemýšlíte, na obecním webu jsme zřídili speciální sekci, kde se můžete inspirovat v tom, jak se zapojit. Najdete ji na hlavní stránce: www.losiny.cz.
S ukončením opatření proti covidu-19 jsme se pustili i do přípravy akcí, které jsme v posledních
dvou letech kvůli tomu rušili či omezovali. S velkou radostí jsme zorganizovali obecní ples, vítáme
nové občánky, vítáme jaro. Prožili jsme masopust, chystají se šibřinky, čarodějnice, majáles, Svatojánské slavnosti, fotbalová sezóna a výlety nejen pro naše seniory.
V této době jsem ještě víc než obvykle ráda za všechny tradice, zvyky a slavnosti, které u nás ve Velkých Losinách máme a které nás už po několik let spojují. Alespoň pro mne jsou vždy místem, kde
přijdeme na jiné myšlenky, nabereme energii a optimismus a můžeme je pak zase posílat dál.
Věřím, že i Vy se těšíte na jaro stejně jako já!
Děkuji Vám.
Ing. Jana Fialová
starostka
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Plány na investice
nezůstanou v šuplíku
aneb naše úspory
ve Sberbank
Letošní jarní prázdniny byly ovlivněny zahájením invaze ruské armády
na Ukrajině. Ze dne na den náš život
nabral jiný směr, který byl pro většinu z nás v 21. století nepředstavitelný. Válka na Ukrajině vypukla 24. 2.
2022 v ranních hodinách, kdy spousta z nás díky skvělému počasí trávila
s dětmi prázdniny na horách. S obavami i smutkem jsme sledovali události, které se na nás sypaly z televize
a nemohli jsme uvěřit, že jde o realitu.
Je to opravdu možné? V dnešní době
prožívat válečný konflikt pár kilometrů od našeho domu? Zahlceni negativními pocity i zprávami, nedokázali

mnozí z nás odhadnout, co vše z nově
vzniklé situace může vyplynout.
Ve čtvrtek 24. 2. 2022 v podvečerních
hodinách mi zavolal člen rady a finančního výboru, Ing. Miroslav Kopřiva CSc. s upozorněním, že zaznamenal ve zprávách informaci o možných
problémech ve Sberbank, a že bude
nutné urychleně převést obecní finanční prostředky do jiné banky.
Obratem jsme zadali příkaz k převodu peněz na účet u Komerční banky.
Transakce však probíhala až následující den. V pátek dopoledne, s ohledem
na zprávy, jsem chtěla zkontrolovat,
zda peníze byly převedeny. Bohužel
online-banking byl již mimo provoz.
Následná komunikace s bankéřem
nebyla možná, neboť tlak veřejnosti
na tuzemskou Sberbank nabíral z minuty na minutu nové obrátky. Celý
den jsme očekávali zprávu z banky,

zda se podařilo transakci uskutečnit.
Kolem páté přišla pozitivní zpráva, že
naše úspory byly úspěšně převedeny do bezpečí. Měli jsme štěstí! Díky
včasnému upozornění pana Ing. Kopřivy CSc. a rychlé reakci na celou
situaci, obec Velké Losiny zachránila
své úspory ve výši 5,3 mil. Kč.
Ráda bych touto cestou poděkovala
panu Ing. Kopřivovi CSc. za jeho duchapřítomnost. Pro naši obec by ztráta financí znamenala omezení nejen
letošních investic do rozvoje obce, ale
i těch budoucích tak, jak se tomu stalo
v mnoha jiných městech a obcích.
Ruská bankovní společnost následně
v Česku ukončila činnost a není vůbec jasné, zda se její klienti, případně
v jaké míře, k úsporám dostanou.
Ing. Jana Fialová
starostka

Setkání dětí z MŠ Sluníčko
s žáky první třídy
Zanedlouho proběhne zápis předškoláků do školy. Podívat se, jak to ve škole jde dětem v první třídě se v pondělí
21. 3. 2022 přišly děti z mateřské školy Sluníčko. Zároveň si malí kamarádi vyzkoušeli, jak se sedí ve školní lavici.
Dokonce plnili i úkol. Odnesli si velikou jedničku a dárek, který jim děti z první třídy vyrobily.
Text a foto: Iveta Kollárová
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Obec
digitalizuje!
Rozhodli jsme se jít s dobou a zjednodušit občanům život v obci. Obec
připravuje žádost o dotaci z Olomouckého kraje na pořízení elektronické úřední desky s cílem zlepšení komunikace občanů s obecním
úřadem. Intuitivní dotykový panel
umožní obci uveřejňovat vybrané
dokumenty, pořádané akce, zajímavosti, aktuality aj.

DOKONČENÉ
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
Společnost TERRA – POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o. nám předala vyhotovené projektové dokumentace rekonstrukce ulice U Hřiště, Pekařská a část
ulice Komenského. V letošním roce
bychom rádi vysoutěžili zhotovitele
a provedli rekonstrukci ulice Pekařská.
Předpokládané náklady činí dle projektové dokumentace 2 188 504,- Kč.
Příloha: koordinační situační výkres

UDRŽOVACÍ PRÁCE
CHODNÍKU NA ULICI
RUDÉ ARMÁDY
Během jarních měsíců bude zahájena etapizace rekonstrukce chodníku

ulice Rudé armády. I. etapa začíná
od sídliště 1. máje po přechod pro
chodce k Ruční papírně. Práce bude
provádět společnost JUTHERM s.r.o.,
která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. II. etapa pokračuje
od Ruční papírny k vjezdu k Ville Aurelie, zhotovitel bude znám v druhé
polovině března. Současně připravujeme III. etapu, která naváže na II. etapu a povede k přechodovému místu
u hotelu Praděd.

REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽÍ VELKÉ LOSINY
V letošním roce nás čeká významná
investiční akce, na kterou mnozí z nás
čekali mnoho let – revitalizace přednádraží. V rámci rekonstrukce dojde
k vybudování bezbariérového chodníku k vlakové stanici, vznikne zde 67
nových parkovacích míst pro osobní automobily, z toho budou 3 místa vyhrazena pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace, vytvoříme autobusový záliv pro náhradní
autobusovou dopravu v době omezení vlakových spojů, zcela nově umístíme veřejné osvětlení, které doplníme
kamerovým systémem, a v neposlední
řadě provedeme terénní úpravy s výsadbou zeleně.

Stavba bude zahájena v dubnu a dokončena letos na podzim. Předpokládané náklady činí 5 505 744,81 Kč.
Schválení zhotovitele podléhá rozhodnutí Zastupitelstva obce.
Příloha: koordinační situační výkres

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
A KOMUNIKACE NA
SÍDLIŠTI 1. MÁJE
Obec Velké Losiny ve spolupráci se
správcem veřejného osvětlení, společností ELTODO a.s., připravila projektovou dokumentaci veřejného osvětlení
na sídlišti 1. máje u garáží. Projektová
dokumentace je dokončena a čeká
na schválení MěÚ Šumperk, odborem
výstavby. Realizace proběhne v letošním roce v souběhu s realizací chybějící komunikace před garážemi.
Příloha: koordinační situační výkres
Omlouváme se všem občanům
za způsobené komplikace během
provádění stavebních prací.
Jaroslav Nesvadba
referent výstavby

Projekt přispěje k navýšení kapacity
parkovacích míst v centru obce, zajistí
větší bezpečnost chodcům a klade si
za cíl udržet srážkové vody v obci.

Koordinační situační výkres - U Hřiště
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Koordinační situační výkres - Přednádraží

Veřejné osvětlení 1. máje

Koordinační situační výkres - Pekařská

Koordinační situační výkres - Komenského
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Odpadové
hospodářství
UKLIĎME SI VELKÉ LOSINY
Vážení občané,
zveme Vás na druhý ročník úklidové
brigády ve Velkých Losinách.
V sobotu 2. dubna se připojíme k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“
a půjdeme sbírat odpadky. Pytle budou k dostání od pondělí 28. března na Obecním úřadě Velké Losiny.
Pytlomaty instalujeme v pátek před
konáním akce. Ohledně organizace tras a odvozu plných pytlů prosím
kontaktujte paní Moniku Semerádovou z obecního úřadu na tel. čísle
724 184 301. Těšíme se na Vás!

o zpracování gastroodpadu a o bioplynové stanici. Uskuteční se ve středu 6. dubna v 17 hodin v losinském
kině. Bude prostor na dotazy ohledně
gaastroodpadu, na které nám bude
odpovídat pan Ondřej Černý ze společnosti EFG Rapotín BPS s.r.o., která
provozuje naši nejbližší bioplynku.

KONTEJNERY NA KOVY
Obec Velké Losiny pořídila tři nové
kontejnery na kovy za celkovou cenu
39.876 Kč včetně DPH 21 % od společnosti REFLEX Zlín, spol. s r.o., tř. T. Bati
385, IČO: 48911437. Kontejnery budou
umístěny na adrese Rudé armády 322
(DCHB), Zámecká 263 (bytovky), Bukovická 88 (autobusová zastávka Bukovická, hájenka).

ODPADNÍ DŘEVO
S ohledem na rostoucí ceny za objemný odpad letos vyzkoušíme třídění
odpadního dřeva, které se dá dále recyklovat. V rozpisu kontejnerů na jaro
najdete podrobnosti, kompletní informace se nachází na www.losiny.cz
v sekci odpadového hospodářství.
Monika Semerádová
referent ŽP

PROJEKT TŘÍDÍM GASTRO
Obec Velké Losiny je součástí projektu Třídím gastro, podobně jako
Šumperk, Rapotín, Bludov nebo Nový
Malín. V obci se nachází již 11 nádob,
kromě sídlišť také U Hřiště, u DCHB,
na Bukovické, u Terasy a u Lázeňského domu. Hned druhý týden po rozmístění nových nádob se někomu myšlenka třídění gastro odpadu tak líbila,
že si od Terasy odvezl domů celou popelnici i s obsahem! Ačkoliv si vážíme
nadšení pro třídění, prosíme tohoto
občana, aby nádobu vrátil a nechal ji
dostupnou i pro další sousedy.
Připomínáme, že do gastroodpadu patří veškeré zbytky nedojedených jídel
z domácností, prošlé potraviny, maso,
ryby, pečivo, drůbeží a rybí kosti. Prošlé i neotevřené potraviny lze vhazovat
do sběrných nádob v původních obalech. Zbytky jídla a další kuchyňský odpad lze vkládat např. zavázané v pytlíku nebo v běžných pytlích na odpad.
Komise životního prostředí doporučuje občanům zajímavou přednášku
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Svoz
odpadu
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Pravidelný sběr a svoz železného šrotu, pořádaný místním Sborem dobrovolných hasičů ve Velkých Losinách.
pátek 22. dubna
sobota 23. dubna
V pátek 22. 4. začne v odpoledních
hodinách od 15:30 hodin, v sobotu
23. 4. bude pokračovat od 8:00 hodin.
Železný šrot umístěte nejlépe během
pátečního dopoledne, nejdříve však
ve čtvrtek večer, před Váš dům tak,
aby byl viditelný, nezasahoval do vozovky a nebránil tak průjezdu vozidel
a neohrožoval a neomezoval provoz
a pohyb chodců.
SDH Žárová zajistí sběr šrotu ve vlastním termínu, který bude včas upřesněn.

SBĚR ODPADNÍHO DŘEVA
Odpadní dřevo lze odevzdat do přistaveného kontejneru u E-domku,
parkoviště u Hřiště, ve dnech
úterý 17. května
čtvrtek 19. května
Dřevo vhodné k recyklaci: povrchově neupravené odpadní dřevo – desky, čisté palety, bednicí desky, dřevotřískové desky, laminové desky, OSB
desky, lepené dřevo, čisté dřevěné
bedýnky od ovoce, nábytek – ideálně
rozložený. Hřebíky a drobné kovové
části mohou zůstat.
Dřevo, které není vhodné k recyklaci (patří do objemného odpadu, anebo nebezpečného odpadu): okna,
okenní rámy, dveře, dřevěné zárubně,
impregnované dřevo ze zahrad, MDF-desky, sololit, solokak (často zadní
strana nábytku), dřevovláknité izolační
desky, laminátové podlahy, znečištěné palety, multiplexové desky a desky
s protiskluzem, dřevo znečištěné asfaltem a krytinovou lepenkou, bedýnky na ovoce z MDF a s papírem, lepené
parketové podlahy, kompozitní materiály s vysokým podílem dřeva (např.
prosklená dvířka, židle s potahem),
dřevo z požáru, železniční pražce.
Soupis s obrázky vhodného odpadního dřeva je k dispozici na webových
stránkách obce v sekci Odpadové
hospodářství. Podrobnější informace
budou včas uveřejněny na webových
stránkách, dalších informačních kanálech obce a na vývěskách.

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK
Pneumatiky lze odevzdat do přistaveného kontejneru u E-domku, ulice
U Hřiště, ve dnech
sobota 28. května – neděle 29. května
Za nabídku spolupráce s organizací
zpětného odběru pneumatik děkujeme firmě RAUDO – výrobní družstvo
invalidů, Uničovská 370/19, Šumperk.
Upozorňujeme, že pneumatiky patří
do zpětného odběru (např. kolektivní
systém ELTMA: www.eltma.cz/sberna-mista). Použité pneumatiky, ideálně
bez disku, můžete po celý rok předávat
například v areálu firmy FAST Integration, s.r.o., na adrese Vikýřovická 1806,
Šumperk, během otevírací doby.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
čas
7:00–7:10
7:20–7:30
7:35–7:45
8:00–8:10
8:25–8:35
8:45–8:55
9:00–9:10
9:20–9:30
9:40–10:00
10:05–10:20
10:30–10:40

obec/místní část
Žárová
Žárová
Žárová
Ludvíkov
Maršíkov
Bukovice
Bukovice
Velké Losiny
Velké Losiny
Velké Losiny
Velké Losiny

sobota 28. května
Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálního odpadu na uvedená stanoviště před
a po termínu svozu (hrozí nebezpečí
úrazu dětí, příp. ohrožení životního
prostředí) a aby dodržovali uvedené
časy na jednotlivých stanovištích (svoz
zajišťují vozidla SUEZ Rapotín s obsluhou).
Nebezpečný odpad: Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, prů-

umístění
Horní Bohdíkov (autobusová zastávka)
č.p. 75, bývalá prodejna potravin
č.p. 46 (u Klimeše)
č.p. 260 (bývalá váha, křižovatka Zámecká)
č.p. 114, bývalá prodejna potravin
autobusová zastávka Konečná, točna
křižovatka Bukovická - Zadní
Zadní č.p. 169
parkoviště mezi ZŠ a kostelem
Terasa
Lázeňská, parkoviště u pošty

myslové oleje a tuky, lepidla, zaschlé
plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články,
nepoužitá cytostatika… Střešní krytiny
(eternit) či jiné materiály obsahující
azbest musí být v uzavřených pytlích.
Připomínáme, že zpětný odběr elektrozařízení, světelných zdrojů
a baterií je zajištěn prostřednictvím
E-DOMKU, který je umístěn v zadní
části areálu Základní školy Velké Losiny u točny autobusu.

OTEVÍRACÍ DOBA E-DOMKU
úterý a čtvrtek 15:00 – 17:00 hod.,
sobota 9:00 – 11:00 hod.
Upozorňujeme občany, že v případě
omezení v souvislosti s epidemiologickou situací bude pouze jedno
sběrné místo na obec u základní školy.
Tato skutečnost bude včas oznámena.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
pondělí 23. – úterý 24. května

středa 25. – čtvrtek 26. května

Umístění
Velké Losiny – Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)
Velké Losiny – sídliště 1. máje (za kotelnou)
Žárová – bývalá prodejna potravin
Bukovice – odstavná plocha u kulturního domu
Maršíkov – bývalá prodejna potravin

Umístění
Velké Losiny – sídliště U Papírny (za kotelnou)
Velké Losiny – Rudé armády (odstavná plocha u bytovek)
Velké Losiny – Terasa
Velké Losiny – Sportovní 382 (u stodoly)
Velké Losiny – Zadní 665 (v prostoru u Lounů)
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NA BIO ODPAD
Pravidelný svoz bioodpadu v hnědých nádobách započal v úterý 8. března 2022.
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týden

termín

obec/místní část

umístění

10.

07.03. - 11.03.

Velké Losiny

Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)

11.

14.03. - 18.03.

Velké Losiny

Sídliště 1. máje (za kotelnou)

12.

21.03. - 25.03.

Velké Losiny

Sídliště U Papírny

13.

28.03. - 01.04.

Velké Losiny

Rudé armády (odstavná plocha u řadovek)

14.

04.04.- 08.04.

Velké Losiny

Terasa

15.

11.04.- 15.04.

Velké Losiny

Sídliště U Hřiště

16.

18.04. - 22.04.

Velké Losiny

Zadní 665 (v prostoru u Lounů)

17.

25.04. - 29.04.

Žárová

Bývalá prodejna potravin

18.

02.05. - 06.05.

Bukovice

Odstavná plocha u kulturního domu

19.

09.05. - 13.05.

Maršíkov

Bývalá prodejna potravin

20.

16.05. - 20.05.

Velké Losiny

Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)

21.

23.05. - 27.05.

Velké Losiny

Sídliště 1. máje (za kotelnou)

22.

30.05. - 03.06.

Velké Losiny

Sídliště U Papírny

23.

06.06. - 10.06.

Velké Losiny

Rudé armády (odstavná plocha u řadovek)

24.

13.06. - 17.06.

Velké Losiny

Terasa

25.

20.06. - 24.06.

Velké Losiny

Sídliště U Hřiště

26.

27.06. - 01.07.

Velké Losiny

Bukovická 102 (u Nyklíčků)

27.

04.07. - 08.07.

Žárová

Bývalá prodejna potravin

28.

11.07. - 15.07.

Bukovice

Odstavná plocha u kulturního domu

29.

18.07. - 22.07.

Maršíkov

Bývalá prodejna potravin

30.

25.07. - 29.07.

Velké Losiny

Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)

31.

01.08. - 05.08.

Velké Losiny

Sídliště 1. máje (za kotelnou)

32.

08.08. - 12.08.

Velké Losiny

Sídliště U Papírny

33.

15.08. - 19.08.

Velké Losiny

Rudé armády (odstavná plocha u řadovek)

34.

22.08. - 26.08.

Velké Losiny

Terasa

35.

29.08. - 02.09.

Velké Losiny

Sídliště U Hřiště

36.

05.09. - 09.09.

Velké Losiny

Zadní 665 (v prostoru u Lounů)

37.

12.09. - 16.09.

Žárová

Bývalá prodejna potravin

38.

19.09. - 23.09.

Bukovice

Odstavná plocha u kulturního domu

39.

26.09. - 30.09.

Maršíkov

Bývalá prodejna potravin

40.

03.10. - 07.10.

Velké Losiny

Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)

41.

10.10. - 14.10.

Velké Losiny

Sídliště 1. máje (za kotelnou)

42.

17.10. - 21.10.

Velké Losiny

Sídliště u Papírny

43.

24.10. - 28.10.

Velké Losiny

Rudé armády (odstavná plocha u řadovek)

44.

31.10. - 04.11.

Velké Losiny

Terasa

45.

07.11. - 11.11.

Velké Losiny

Bukovická 102 (u Nyklíčků)

46.

14.11. - 18.11.

Žárová

Bývalá prodejna potravin

47.

21.11. - 25.11.

Bukovice

Odstavná plocha u kulturního domu

48.

28.11. - 02.12.

Maršíkov

Bývalá prodejna potravin

49.

05.12. - 09.12.

Velké Losiny

Sídliště U Hřiště

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Místní hospodářství
VÝZVA K OŘEZU VĚTVÍ
Žádáme vlastníky nemovitostí, aby
provedli odstranění větví stromů zasahujících z jejich soukromých pozemků
nad chodníky, komunikace, parkoviště
a jiné zpevněné plochy nebo zastiňující dopravní značení a veřejné osvětlení ve vlastnictví a správě obce Velké
Losiny.

dů společnosti SUEZ) a čištění a oprav
komunikací a chodníků.
Žádáme občany o provedení odstranění větví dle výše uvedeného nejpozději do 31. 3. 2022. V místech, kde je
zastíněno dopravní značení nebo výhled do křižovatek, neprodleně. V případě, že nebude na výzvu reagováno,
bude ořez v potřebném a nezbytně
nutném rozsahu proveden pracovníky

údržby komunikací nebo veřejné zeleně, ve smyslu § 1016, odst. 2, zákona č.
89/2012 (občanský zákoník), v platném
znění. Ořezy budou provedeny pouze
ze strany veřejných prostranství, bez
vstupu na soukromé pozemky.
Dorota Jankovičová
referent MH

Ořez je nutné provést tak, aby byla
zajištěna tzv. minimální průchodná
a podjezdná výška, která u chodníků
činí 2,50m a u komunikací 4,5 m, aby
větve nebránily rozhledu ve vjezdech
a křižovatkách a aby nezasahovaly nejen
do samotné komunikace, ale i do přilehlých příkopů či zelených ploch. Zároveň je vhodné pravidelně upravovat
tyto dřeviny a živé ploty kolem soukromých pozemků, aby opět nepřerůstaly
a nezasahovaly tak do chodníků, komunikací a jiných zpevněných ploch.
Odstranění větví je nutné provést nejen z důvodu bezpečnosti a plynulosti
provozu na komunikacích, bezpečného průchodu osob, ale i z důvodu
zajištění dopravní obslužnosti (zejména
vozidla pro svážení komunálních odpa-

Materiální sbírka
na pomoc Ukrajině
Obec Velké Losiny prostřednictvím
členek komise sociální, JSDH Velké
Losiny, SDH Maršíkov a SDH Žárová zorganizovala ve dnech 9. 3. do
16. 3. 2022 sbírku materiální pomoci
pro oběti války na Ukrajině.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci, ale především těm,
kteří přispěli. Vybralo se velké množství trvanlivých potravin a zdravotnického materiálu, lůžkovin, elektroniky
a ostatních potřebných věcí. Obětavé členky komise nasbíraný materiál
roztřídily, nabalily a popsaly. K následné lepší orientaci i v ukrajinském jazyce. Krabice poté odvezli pracovníci
technické čety do centrálního skladu
na nádraží v Bohumíně, odkud dále
poputují na Ukrajinu, přímo do zasažených oblastí.
Dorota Jankovičová
referent MH
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Blahopřejeme
Životní jubileum oslavili
v měsíci březnu tito naši spoluobčané:
BRAUNER Pavel

ROZSYPALOVÁ Marcela

HORÁK Bedřich

PROCHÁZKOVÁ Eva

BALÁŽOVÁ Blanka

MACKOVÁ Květoslava

ČEJKOVÁ Marta

FRANKOVÁ Anna

PĚTROŠ Miroslav

ŠÍBLOVÁ Marie

LUKEŠOVÁ Vlasta

BEBČÁKOVÁ Waltraud

Životní jubileum oslavili
v měsíci dubnu tito naši spoluobčané:
BUBENÍČEK Karel

WOLF František

PELOUŠEK Josef

IVAN František

HRBÁČKOVÁ Olga

BALCÁREK Karel

DIVIŠOVÁ Jarmila

FRANCOVÁ Blanka

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

Gratulace ke
102. narozeninám
Dne 16. 2.2022 oslavila nejstarší občanka obce Velké Losiny, paní Františka Hanáková ze Žárové, úctyhodných 102 let.
Gratulanti, starostka obce Jana Fialová, členky KPOZ: L. Adámková
a J. Kocmanová a matrikářka V. Millerová, předaly oslavenkyni dárkový balíček, věcný dar, pamětní list
a kytici s přáním ode všech spoluobčanů. Paní Hanákové přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenost, pohodu, stále dobrou náladu
a radost z každého prožitého dne.
Za KPOZ: Mgr. Jana Kocmanová

Františka Hanáková
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Jarní vítání
občánků
Ve čtvrtek 17. března 2022 se v obřadní síni na zámku ve Velkých Losinách konalo tradiční vítání nejmenších
nových občánků do svazku obce.
Úvodního slova se ujaly členky komise
pro občanské záležitosti, paní Veronika Millerová a paní Dana Grézlová,
které přivítaly rodiče a ostatní hosty

a následně představily naše nové občánky. Starostka obce Ing. Jana Fialová ve slavnostním projevu popřála
všem přítomným novým občánkům
a jejich rodičům hodně štěstí, pevného zdraví, lásky a rodinné pohody. Rodiče převzali pro svá miminka finanční
dar, který byl od letošního roku navýšen, pamětní listinu, knihu, do které si
rodiče mohou zaznamenávat všechny
krásné momenty svého děťátka, maminky dostaly krásnou kytičku.

Ke slavnostní atmosféře nám přispěli milým vystoupením žáci 1. stupně
místní základní školy pod vedením
paní učitelky Mgr. Světlany Podhajské.
Do svazku obce byly přijaty tyto děti:
Olívie Bárová, Beáta Šváchová, Emma
Hoffmann, Roman Šolc, Sabina
Grézlová a Tobias Faltus.
Veronika Millerová
referent matriky, evidence obyvatel

Společná fotografie do kroniky

Zlatá svatba
Vzpomínáme

Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci zvony znějí
a spolu s námi štěstí, lásku, zdraví k Vašemu
výročí přejí.

Dne 7. března 2022 si připomeneme 30 let od úmrtí pana
Ondřeje Papíka a 26. března
2022 si připomeneme jeden
rok od úmrtí paní Dáši
Papíkové.

Je to již 50 let co si dne 25. 3. 1972 manželé Květoslava a Otakar Dvořákovi vyměnili
prstýnky a slíbili si vzájemnou lásku, úctu
a věrnost.
V pátek 25. 3. 2022 jsme měli tu čest, za přítomnosti rodiny a příbuzných, starostky obce
Ing. Jany Fialové a členek komise pro občanské záležitosti, být u slavnostního obnovení
jejich manželských slibů.

Vzpomíná rodina.

Manželé Dvořákovi jsou nádherným příkladem toho, že skutečná láska opravdu existuje.
Z celého srdce jim do dalších let přejeme
mnoho osobní spokojenosti, životního elánu,
tolerance, porozumění a především pevné
zdraví.
Za KPOZ Mgr. Jana Kocmanová

manželé Dvořákovi
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Cestování s Komisí
pro občanské
záležitosti Rady
obce Velké Losiny
1. FLORA JARO
KROMĚŘÍŽ 2022
Zahradnická prodejní
výstava

Termín: úterý 3. května 2022
Odjezd z obvyklých autobusových
zastávek v 7:00 hodin.
Vstupné: pro seniory je 80 Kč,
ostatní 100 Kč
Příspěvek na dopravu: 50Kč
Přihlášky: Informační centrum
Velké Losiny od 4. 4. 2022
telefon: 583 248 248

2. RAKOUSKO,
SOLNÁ KOMORA
A BERCHTESGADEN
(HITLEROVO „ORLÍ
HNÍZDO”)

jezer do Obertraunu. Výjezd lanovkou na Krippenstein, odtud krátká
procházka na vyhlídku na Dachstein
a na supervyhlídku nad jezera Solné
komory. Dále návštěva Hallstattu,
nejkrásněišího městečka v Solné
komoře na břehu stejnojmenného
jezera. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd kolem
jezer Solné komory k jezeru Königssee do Berchtesgadenu, výjezd
na Kehlsteinshaus - proslulé Hitlerovo
„Orlí hnízdo”. Leží na německo-rakauské hranici. Bylo postavené za 13
měsíců jako dárek k 50. narozeninám
A. Hitlera. Je to jedna z nejkrásnějších přírodních lokalit v Evropě. Dále
návštěva a prohlídka Salzburku, města
nazývaného pro množství památek
„Římem severu“ a ležícího v malebné
kraj inč po obou březích řeky Salzach,
rodiště W. A. Mozarta. V podvečerních
hodinách odjezd domů.
Cena zahrnuje: Ix nocleh se snídaní,
dopravu luxusním autobusem (WC,
DVD, možnost zakoupeni teplých
i studených nápojů, polohovatelná
sedadla, klimatizace), cestovní pojištění, průvodce a pojištění CK proti
úpadku (krachu) cestovní kanceláře.
Cena nezahrnuje: vstupné 50–60
Euro (lanovka na Krippenstein,
výjezd na Orlí hnízdo), pobytovou
taxu — 60 KU/noc

nebo pojištění covid tarif K5SP
za 770 Kč.
UBYTOVÁNÍ: standardní dvoulůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek,
se sprchou, WC, balkonem a WIFI
v restauraci GRATIS.
Klimatizace 5 EUR/den (hlásit
předem).
STRAVOVÁNÍ: polopenze snídaně
(švédský stůl), večeře výběr ze dvou
menu + polévka, salát dezert (skvělá
chorvatská kuchyně)
PLÁŽ: oblázková s pozvolným
vstupem do moře, cca 250m.
Přihlášky: na tel.: 583 248 476
Mgr. Jana Kocmanová

Flora Kroměříž

Nástupní místa: Obvyklé zastávky
ve Velkých Losinách

3. CHORVATSKO,
PODGORA, PENZION
MARIO

Berchtestgaden

Termín: 8.– 9. 7. 2022
Cena pro seniory obce: 3 500Kč
Cena pro ostatní občany: 3.950Kč
Přihlášky: na tel.: 583 248 476
Zájezd se bude platit v hotelu Istria
4. května 2022 od 15:00 hodin.
Program:
1. den: V časných ranních hodinách
odjezd směr Rakousko — Solná komora. Jízda malebnou krajinou kolem
12

Termín: 26. 8.– 4. 9. 2022
Cena pro seniory obce: 8.000 Kč
Cena pro ostatní občany: 8.999 Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem,
7x ubytování s polopenzí, delegátské
služby, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, tarif K5S 420 Kč, pobyt

Penzion Mario

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Kulturní komise
Maršíkov
Masopustní pochod
Dne 26. 2. se v obci Maršíkov konal
9. Masopustní pochod, jinak řečeno
Fašanky. Průvod a veselí masek se pojí
s předzvěstí jarních svátků a oslavou
konce zimy. Mezi maskami nechyběl
Kašpar, Medvěd, Smrtka, Bába s nůší,
Nevěsta s Ženichem a další maškary.
Pochůzka od domu k domu znamená tanec medvěda s panímámou pro
předpověď dobrého roku. Tak rozjařené masky s každým i jen kolemjdoucím
tančily a žertovaly a tam, kde nikdo
neotevřel, byly trochu zlomyslné. Taneční zábava v místním Společenském
a kulturním domě zakončila několikahodinový pochod kolem Maršíkova.
Symbolické předávání perníkového
sluníčka s pozváním na taneční zábavu se setkalo se zájmem místních občanů i těch přespolních. A tak letošní
pochovávání basy bylo zvučné a přátelské a všichni jsme si tuto tradici našich předků náramně užili. Za to patří
poděkování hlavní organizátorce Lence Švikové, dále kulturní komisi v Maršíkově a všem zúčastněným maskám,
nakonec i těm, kteří se přišli s chutí
pobavit.
Vybraná částku 10 000 Kč byla v rámci
Masopustní taškařice zaslána na účet
organizace Člověk v tísni na pomoc
Ukrajině.
Iva Smýkalová, za KKM

Masopustní masky se letos opět vydařily!
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Fotosoutěž „ ZIMNÍ
VELKÉ LOSINY“
má svého vítěze!
Během měsíce února probíhal sběr
fotografií do fotosoutěže s názvem
„Zimní Velké Losiny“. Do soutěže se
přihlásilo celkem 13 účastníků, kteří
posílali na e-mailovou adresu krásné
fotky Velkých Losin.

Tyto fotografie byly zveřejněny na facebookovém profilu Informačního
centra, kde probíhalo hlasování o nejlepší fotku prostřednictvím lajků („like“).
Nejvíce hlasů získala fotografie s názvem „Zima na náměstíčku“ od Veroniky Třetinové. Na druhém místě
se umístilo foto „Bukovická kaplička“
od paní Jarmily Mazlové, třetí příčku
získalala paní Ivana Geweisová se svým
„Zimním královstvím“.

Výherkyně si rozdělí
tyto skvělé ceny:

• 1. místo > Poukaz na focení
•
•

u EV KARÁSKOVÁ PHOTOGRAPHY
v hodnotě 1. 700 Kč
2. místo > Vstupenky pro 2 osoby
do Termálů Losiny.
3. místo > Vstupenky pro
2 osoby na Velkolosinské
svatojánské slavnosti.
Jana Rotterová, IC

Děkujeme Termálním lázním Velké Losiny za věnované vstupenky a paní Evě Karáskové za spolupráci a poskytnutou hlavní cenu.

1. Veronika Třetinová, Velké Losiny „Zima na náměstíčku“

2. Jarmila Mazlová, Šumperk „Bukovická kaplička“

3. Ivana Gewiesová, Petrov nad Desnou „Zimní království“
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KNIHOVNA

Místní knihovna
informuje
„Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.“

~

„Miloval literaturu, ale ne natolik,
aby sám nepsal.“
A. Andrejev.

~

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Lonsdal, K.: Všechno, co dáme
Úspěšný fotograf Ian udělal v životě jedinou chybu, jeho matku to však
stálo svobodu a jejich rodinu to dočista zničilo, Ian musel vyrůstat sám, bez
rodičů...
Diamond, L.: Léto bez tebe
Pro rodinu Tarrantových byla přímořská chatka v Devonu dokonalým
prázdninovým útočištěm, po nedávné smrti manžela se Olivia snaží trávit
léto se zbytkem rodiny...
Ward, J. R.: Neodolatelný
J. Walker vždy dostane to, co chce
a Callie chce od první chvíle, co ji
spatřil, je ovšem zasnoubený, Callie se
bojí, aby nenarazila, Jack musí dokázat, že je ta pravá...
Bareš, P.: Meta
Lenka si spokojeně žije příběh
vysokoškolačky, která má vlastní
život na háku, vyspává kocovinu, prospává přednášky, nezvedá
matce telefon, nestojí o slávu,
pozornost kamer...
Sklář, R.: Vila na Sadové
Svěle namíchaný koktejl napětí,
literární fikce, historických událostí
a skutečných postav protektorátní
Ostravy...
Stárková, M.: Modré okenice
Soubor povídek je neobyčejně různorodou mozaikou lidských osudů, mladá žena toužící po svobodném a pestrém životě, pohled na nečekaně silné
pouto chlapce a fenky...
Ferrante, E.: Prolhaný život
dospělých
Giovanna chce být přesně taková, jakou by si ji rodiče přáli mít, bezchybnou, brzy jí dojde, že svět dospělých
je falešný...

Martin, K.: Náhrdelník lásky
Půvabná Danielle se pomalu smířila s tím, že jí velká láska není souzena, už léta je zamilovaná do vévody Rafaela, ten ji odvrhl, podezíral ji
z nevěry...
Nedoma, D.: Druhou nohou
v hrobě
Nehrdinský Boček, který už se celkem
dobře vyrovnal s tím, že zbytek života
stráví v klášteře, najednou je ale vržen
do prapodivných událostí a dobrodružství...
Hubálek, J.: Ze stínů karpatských
pralesů
Autor, vášnivý pozorovatel přírody,
píše ve své knize s láskou a zaujetím
o lesních tvorech, které sám poznal
a jejichž život odpozoroval...

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Konrádová, L.: Byl jsem letcem R.A.F.
Vzpomínky J. Nováka, navigátora britského vojenského letectva za
2. světové války, líčí své dětství, vstup
k českému letectvu, útěk do Francie...
Cusumano, J. A.: Život je krásný
Kniha se zakládá na praxí ověřených
zkušenostech, jež autor získal v oblastech vědy, technologií a byznysu,
zkušenosti použil jak v osobním, tak
v profesním životě...
Tafelová, M.: Čtení z ruky
V liniích, rýhách a znameních na rukou i ve tvaru dlaní a prstů se skrývají
provždy dané schopnosti, dovednosti
či utajený talent...
Novotný, T.: 100+1 světoznámých žen
Často slýcháme, že běh lidského světa
je od věků pod mužským vlivem, co by
byli ale muži bez žen, manželek, milenek, bez žen krutých i něžných?
Richardson, R.: Domov
Nové pohledy na zdravé, bezpečné,
přirozené bydlení, tipy, rady, nápady...
Leloup, I.: Šijeme pro miminko
28 roztomilých módních kreací, ještě
než přijde miminko na svět, šatičky,
kalhotky, dupačky, vestičky, bryndáčky, doplňky do dětského pokoje,
kapsář na postýlku...

DĚTEM
Od pohádky k pohádce – Peppa Pig
Prasátko Peppa má pro vás novou

knížku plnou zábavných příhod a zážitků, kromě Peppy na vás čeká celá
rodina prasátek a všichni zvířecí kamarádi.
Walko: Vítá vás Myšákov
Městečko, ve kterém se stále něco
děje, zásluhu na tom má pan Myšička,
vynálezce a konstruktér v jedné osobě
a jeho povedení synové Hugo a Max...
Longinová, H.: Možná jsem víla
Maminka byla víla, tančila tu roli
v divadle, teď už má jiné starosti,
tři děti, celou domácnost, Ester hodně mamince pomáhá, když je smutná,
tančí také jako víla...
Pilátová, M.: Bába Bedla
M. Pilátová, jež bydlí u nás ve Velkých
Losinách, vypráví dětem tajuplný příběh, v němž závažné válečné téma
prostupuje magická realita, která dává
naději, že na světě nejsme sami...
D´Lacey,Ch.: Dračí oheň
David si pronajal pokoj u hodných
lidí, udivila ho ale podmínka bytné, že
musí mít rád děti, kočky a draky, paní
je vyrábí, oni ožívají, stávají se středem
mnoha příběhů...
Grantová, K. M.: Jak kat ztratil srdce
Úžasně napínavé historické počteníčko, plné zuřivých hrdinek, zrádných
příbuzných a neohrožených mužů, výchovné, zábavné a ještě mnohem víc...
Suchardová,H.: 101 věcí, které
bychom měli vědět o zvířatech
Poznej vzrušující svět zvířat a přírody, poznej do detailu, jak vypadají, jak
a kde žijí, co jedí...
V únoru jsme připravily kvíz „Znáš počítače?“ Zúčastnilo se 6 dětí. Na březen
máme testík „5x Bohumil Hrabal“. Otázek mnoho není, ale uvidíme, jaká bude
znalost tohoto spisovatele. Na duben
jsme nachystaly „Velikonoční kvíz“.
V březnu k „Měsíci knihy“ proběhnou
besedy a informační lekce pro ZŠ. Jedna z besed bude ke knize M. Pilátové
„Bába Bedla“. Některé besedy budou
k „Velikonocům“ nejen pro školáky,
ale i pro MŠ Sluníčko a MŠ Veverka.
Dětem z MŠ přečteme pohádky z knihy E. Petišky – „Pohádková čítanka.“
V dubnu uspořádáme jarní tvoření
k „Velikonocům“. Přijďte si vyrobit
jarní dekorace (věnec, nazdobit vajíčko, udělat přáníčko, zajíčka..).
Hana Nyklíčková
vedoucí knihovny

Přijďte si vybrat něco pěkného na čtení, dobrých knih i zajímavých časopisů máme spoustu!
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Akce v Areálu
zdraví

JOSEFOVSKÝ TURNAJ

PRÁZDNINOVÝ TÝDEN
V průběhu jarních prázdnin jsme pro
děti nachystali tři sportovní dopoledne. Dvě byly věnované bruslení
na kolečkových bruslích a inlinech
a to třetí dopoledne si děti mohly zacvičit a protáhnout svá těla s trenérkou našich pravidelných kroužků Lenkou Žemličkovou. Jsme moc rádi, že
děti nelenily a přišly si o prázdninách
v hojném počtu zasportovat.

V sobotu 12. března se konal již tradiční Josefovský turnaj v malé kopané. Turnaje se účastnila tři mužstva –
1. FC Bukovice, Stodolníci a Staří
páni. První se umístilo mužstvo Stodolníci, druhé bylo mužstvo 1. FC Bukovice a na třetím místě Staří páni. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Michal
Machů, nejlepším gólmanem s devíti
střelenými góly byl Miroslav Smékal
a jako nejlepšího hráče vybral rozhodčí, pan Provazník, Jana Krňávka.
Nejstarším hráčem byl Vlastmil Starý.
Všem hráčům děkujeme za účast a těšíme se na ně v dalším ročníku turnaje.
Děkujeme firmě JasFresh za sponzorský dar pro hráče turnaje.

Trofeje

Sportovní dopoledne

Josefovský turnaj

Sportovní dopoledne

Bruslení
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Josefovský turnaj

AREÁL ZDRAVÍ

FIT DEN PRO ŽENY

Mezinárodní den žen oslavily ženy
v neděli 13. března 2022 aktivně.
Za tímto účelem uspořádala starostka Jana Fialová ve spolupráci s Pavlou Navaříkovou FIT DEN pro ženy.
Na programu bylo celodenní cvičení,
protahování, posilování a relaxace.
Ráno jsme zahájily s paní Danielou
Saňákovou cvičením pilates, následovala velmi náročná tabáta s Hankou Ruprichovou. Ke zklidnění těla
i mysli došlo díky józe s Lenkou Diamond Opatrnou se závěrečnou relaxací s gongem pod vedením Lucie
Stajerové Bastlové. Následně ve svém
rytmickém cvičení a stylu vyskočily
na pódium Petra Miková s Romanou
Marešovou se svojí sestavou zumby.
Blok zakončila hlavní koordinátorka
celé akce Pavla Navaříková s pilates.
Věříme, že dámy i pánové, kteří nabídku našeho programu využili, se těší
na další FIT DEN ve Velkých Losinách.
Rádi bychom poděkovali paní Navaříkové za skvělou organizaci a těšíme
se na podzimní ročník.
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
AKCE FIT DEN
Poukazy na masáže od Jany Pláškové, dárkové balíčky od firmy Nava
sport, zdravé tyčinky od firmy Úsovsko a.s., nazouváky od firmy Coqui
world s.r.o., poukaz na projížďku
na koních od Martiny Navaříkové,
balíček kosmetiky od Leony Smažákové – kadeřnický salón, poukazy
na badminton věnoval Areál zdraví,
ovoce a zeleninu od firmy JasFresh
s.r.o. a dva poukazy věnovaly Termální
lázně Velké Losiny.
Lenka Krňávková, Areál zdraví
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ZUŠ
Pamfilia

z celého okresu. Děkujeme paní učitelce za profesionální přípravu žáků
a dětem gratulujeme k takovému
úspěchu!

ROZÁLIE HRUBÁ Z MARŠÍKOVA ÚSPĚŠNĚ PŘIJATA
NA KONZERVATOŘ
V KROMĚŘÍŽI
Paní učitelka Eliška Minářová, DiS. se
může těšit z velkého pedagogického úspěchu. Žákyně Rozálie Hrubá
z pěvecké třídy ZUŠ PAMFILIA byla
úspěšně přijata na Státní konzervatoř v Kroměříži – obor Sólový zpěv!
Srdečně oběma gratulujeme a přejeme Rozálii hodně dalších úspěchů
a pěkných hudebních zážitků ve studiu mezi budoucími profesionály! Poděkování patří také řediteli ZŠ Loučná
n. D. Mgr. Petru Lukášovi, který Rozálii
doučoval z hudební teorie, bez které se u talentových zkoušek uchazeč
rovněž neobejde. Pevně věříme, že
Rozálie bude svůj hudební talent šířit
daleko za hranicemi svého rodiště a lidem tak přinášet radost a potěšení.

Okresní kolo soutěže MŠMT

Rybičky aneb Teorie hrou

INTENZIVNÍ VÍKENDOVÁ
HUDEBNÍ DÍLNA

OBEHRÁVKY A BESÍDKA
PRO RODIČE

I letos žákům poskytujeme intenzivní
výuku hudební teorie, kterou všichni
vítají. Oba vyučující si pro děti nachystali opět spoustu zábavných hudebních a poučných her. Z těch nejno-

Dne 10. a 11. 3. navštívila naši školu
řada fanoušků žáků, kteří studují v zaměřeních hra na klavír, housle, zobcovou flétnu, lesní roh, trubku, bicí nástroje či sólový zpěv. Všem dětem se
zahrané či zazpívané skladbičky moc
povedly, za což jim moc děkujeme
a přejeme hodně štěstí také na koncertě, který se koná 18. 3. v Šumperku a bude to „V režii žáků“ ! Srdečně
všechny zveme k poslechu!
Petra Akritidu

Besídka pro rodiče

SOUTĚŽE MŠMT 2022
ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV
Paní učitelka Eliška Minářová, DiS.
sklízí úspěchy s několika žákyněmi ze
své třídy. Hned čtyři její zpěvačky se
probojovaly do okresního kola v soutěži MŠMT. V konkurenci velkých
ZUŠek získaly hned třikrát 2. místo
a jedenkrát 1. místo ve svých kategoriích! Soutěž se konala na ZUŠ Zábřeh
ve velkém sále, kam se sjeli soutěžící
18

vějších jsou to hudební rybičky, které
spojují hudební teorii s rozvojem motoriky (ta je potřebná i pro hru na nástroj). Po dlouhé čekací lhůtě k nám
také dorazila rozšířená sada trubek
Boomwhackers, kterou děti využily
s radostí naplno a zahrály si s nimi své
oblíbené písničky a přitom se naučily
i vzájemně spolupracovat. Další blok
výuky tak mají děti úspěšně za sebou
a my se těšíme na ten poslední!
Soutěžní klání ve zpěvu (sál ZUŠ Zábřeh)

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Velikonoce
2022
CO JSOU VELIKONOCE?
Velikonoce již podle názvu připomínají Velikou noc. Prvotně to byla připomínka východu Izraelského národa z egyptského otroctví. Křesťané si
ve stejném termínu připomínají Velikou
noc, kdy byl Ježíš vzkříšen z mrtvých.

KDY SE SLAVÍ
VELIKONOCE?
Termín oslav je spojen s židovským
kalendářem, který je lunisolární. Křesťanský kalendář se řídí podle slunce,
muslimský kalendář se řídí podle měsíce a židovský kalendář se řídí podle
slunce i měsíce. Proto jsou Velikonoce
pohyblivým svátkem a neslaví se první jarní den, jak by se slušelo na „svátky
jara“, ale slaví se první neděli po prvním jarním úplňku. Letos tedy budeme
slavit Velikonoční neděli až 17. dubna.

CO JE SPOJENO
S KŘESŤANSKÝMI
VELIKONOCEMI?
Velikonoce nejsou záležitostí jednoho víkendu, ale předchází jim období
přípravy začínající Popeleční středou. Toto období je dobou půstu
a v některých oblastech mu předchází
ještě lidové oslavy zvané masopust,
nebo-li karneval. Velikonoční obdo-

bí trvá čtyřicet dní a na něj navazuje slavnost Seslání Ducha svatého
a slavnost Nejsvětější Trojice, kterou si
letos připomeneme v neděli 12. června
v Maršíkově.

CO JE ÚSTŘEDNÍM
TÉMATEM VELIKONOC?
Utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Božího syna a Vykupitele
celého lidstva. Nejdůležitějšími dny
jsou Květná neděle, Zelený čtvrtek,
Velký pátek, Bílá sobota a neděle Zmrtvýchvstání Páně. Na Bílou sobotu se
nekoná žádná mše svatá. Podle biblické tradice nový den začíná po západu slunce, a proto vigilie (noční bdění)
slavená v sobotu večer již liturgicky
patří do neděle. Východní slovanské

národy mají neděli podle toho pojmenovanou, je to pro ně nejdůležitější
den v roce. Voskriesenie (neděle) znamená vzkříšení a východní křesťané se
zdraví pozdravem: „Christos voskries“
a odpovědí je: „Voistinu voskries“. Velikonoční pondělí je pozůstatek velikonočního oktávu (okto = 8), kdy se hlavní svátek slaví osm dní jako jeden den
a to je podobně jako masopust spojeno s lidovými tradicemi. Krásná lidová tradice je spojena s nedělí Zmrtvýchvstání Páně, kdy bývají v kostele
žehnány přinesené pokrmy, které pak
otec rodiny rozděluje při slavnostním
obědě. K téměř zapomenuté tradici patří od Zeleného čtvrtku do sobotní vigilie zvuk řehtaček, který zve
do kostela na místo zvonů, které utichly na znamení smutku při vzpomínce
na Kristovo utrpení.

VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ
Opět se blíží čas Velikonočních oslav.
Každá lidská oslava je spojena s hostinou. Bez duchovní podstaty se ale
hostina mění na „rychlé občerstvení“.
Velikonoce nabízí opravdovou duchovní hostinu. Bohužel Velikonoce
posledních dvou let se nesly ve stínu
vrcholících vln pandemie a letos je vše
zatemněno válečným utrpením. Stejně jako v období pandemie, se znovu
mezi lidmi šíří strach, hněv i nenávist.
Bohudík se šíří také lidská solidarita a otázky po pravém smyslu života.
Velkým příkladem může být papež
František, který vyvíjí velkou snahu
o usmíření válečného konfliktu mezi
dvěma velkými slovanskými křesťanskými národy. Obdivuhodná je jeho
19
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snaha o naplnění Fatimského poselství a zasvěcení Ruska a Ukrajiny
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Proroctví z Fatimy předpovědělo druhou světovou válku i atentát na papeže Jana Pavla II. Papež Jan XXIII. odkryl část tohoto proroctví americkému
prezidentu J. F. Kennedymu a sovětskému N. S. Chruščovovi a pomohl tak
odvrátit jaderný konflikt před šedesáti
lety. Zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie je konkrétní
součástí Fatimského poselství. Pokusili se o něj papež Pius XII. 25.3.1942
a Jan Pavel II. 25.3.1984, ale vzhledem
k tehdejší situaci se nakonec neodvážili výslovně zmínit Rusko, i když výslovné zasvěcení Ruska bylo spojeno
s příslibem budoucího míru.

Modlitba papeže Františka
Pane, odpusť nám za tuto válku.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky!
Odpusť nám, Pane, jestli nadále zabíjíme svého bratra,
Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku!
Osviť naše svědomí, ať se nestane naše vůle,
nenechávej nás napospas našim vlastním činům!
Zastav nás, Pane, zastav nás!
A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr.
Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!
Amen.

Pro mě je toto zasvěcení velmi radostnou zprávou pro lidstvo v těžké době.
Stejně tak je radostnou zprávou poselství Veliké noci – Ježíš Kristus vstal
z mrtvých. Zpráva plná radosti i naděje
pro každého člověka.
P. Milan Palkovič

Kdy se letos budou slavit Velikonoce ve velkolosinské farnosti
Obřady Květné neděle

10. 4. v 8:15 hod.

Obřady Zeleného čtvrtku

14. 4. v 17:00 hod.

Obřady Velkého pátku

15. 4. v 17:00 hod.

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

sobota 16. 4. ve 20:00 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

neděle 17. 4. v 8:15 hod. (Žárová ve 14:30 hod.)

SPORT

Sokolský masopust
na běžkách
V sobotu 12. února 2022 v 10:00 se
za již tradičně krásného zimního počasí konal 3. ročník Sokolského masopustu na běžkách. Účast masek byla
hojná. Proběhl tradiční závod ve slalomu, skocích na lyžích a hod běžkou
do dálky. Všichni účastníci si okruhem
v běžecké stopě vyšlápli k vyhlídce
na kopci Chlumek, ze kterého je krásný pohled na naši obec. Po nutném
odpočinku došlo k hromadnému sjezdu všech masek do areálu TJ Sokol
Velké Losiny, kde na nás čekala odměna v podobě vepřových ovarových
specialit, které znamenitě připravil
náš šéfkuchař Pavel Židek. Za vedení
TJ Sokol Velké Losiny bych chtěl po20

děkovat všem účastníkům za výborné
pobavení a krásné masky, dále NAVA
sportu Velké Losiny za přípravu tratě
a skokanského můstku.
Děkuji panu Michalu Vírovi za sponzorský dar spolku TJ Sokol Velké Losi-

ny a za bezplatný odvoz a dovoz techniky na servisní prohlídky.
Karel Minařík
předseda

KULTURA A INZERCE

VELKÉ LOSINY
duben 2022
Neděle 3. 4. 18:00
ČR 2021

Deníček moderního fotra

vstupné 45 Kč

Komedie, 101´, příst., česky

Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje
k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky!
Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi
stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska…
Režie: Jan Haluza
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Lukáš Hejlík, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Lucie Benešová, Roman Zach, Ivan Lupták, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Robert Jašków, Lenka Haluzová, Jakub Volák

Neděle 10. 4. 18:00
VB 2021

Rozhněvaný muž

vstupné 45 Kč

Akční krimi, 118´, příst. od 12, česky

Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně tajemný H. a jakou má minulost? Tohle bude pro Los Angeles dlouhá noc.
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett, Darrell D‘Silva, Jeffrey Donovan, Scott Eastwood, Andy Garcia, Eddie Marsan, Deobia Oparei,

Neděle 17. 4. 18:00

Maxinožka

vstupné 25 Kč

Franc/Belgie 2021
Animovaný, rodinný, 89´, příst., česky
Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův tatínek je teď velmi slavný a chce využít svou slávu ke změně světa. Kontaktuje ho nevládní organizace, aby pomohl chránit největší přírodní rezervaci před znečištěním ropnou společností. Když táta
zmizí, jeho syn, Maxinožka a jeho přátelé udělají vše, co je v jeho silách, aby ho našli a zachránili...
Režie: Jeremy Degruson, Ben Stassen
Hrají: Sébastien Desjours, Alexis Victor

Neděle 24. 4.
Něm 2021

18:00

Bože, ty seš hajzl

vstupné 45 Kč

Romantická komedie, 98´, příst., česky

Steffi právě dokončila střední školu a těší se na poslední třídní výlet do Paříže, kde chce prožít první romantickou noc s Fabianem, svou středoškolskou láskou. Stane se ale něco, s čím nikdo nepočítal. Jednou lékařskou kontrolou se pro Steffi všechno
mění. Má před sebou jen necelý rok života. Její matka Eva se ji okamžitě snaží ochránit před vším, co by mohlo Steffi ještě více
ohrozit. Tedy i před plánovaným výletem do Paříže. Její otec, evangelický pastor, jí naopak v rozletu bránit nechce. Jak má teď
Steffi s tou situací naložit? Jednoduše, rozhodne se jednat. A to okamžitě! Spolu s charismatickým a tajemným motocyklovým
akrobatem Stevem, kterého právě potkala, utíká z domu ve svém novém pick-upu a vydává se kam jinam než do Paříže. Musí
přeci dotáhnout do konce plánovanou romantickou noc s Fabianem! V patách má ale lehce vyšilující matku a mlčky trpícího otce.
Ale co na tom záleží, na světě je krásně a Steffi si užívá, jak jen to jde. Projížďka na hřbetu krávy, krádež na benzínové pumpě,
první tetování (co jiného než rebelský text „Bože, ty seš hajzl“), první kocovina, přespání v luxusním hotelu (samozřejmě bez
placení). To jsou zážitky, pro které stojí za to žít. A do toho ten Steve…
Režie: André Erkau
Hrají: Sinje Irslinger, Max Hubacher, Heike Makatsch, Til Schweiger, Jürgen Vogel, Jasmin Gerat, Benno Fürmann, Inka Friedrich,
Dietmar Bär
Provozovatel: Obec Velké Losiny, telefon: 583 248 422, ou_vlosiny@losiny.cz, www.losiny.cz

© Eight Lines Design 2004, eightlines@volny.cz

Telefonická rezervace vstupenek: 602 105 768
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VELKOLOSINSKÉ
PRAMENY
KULTURA
A INZERCE

Pořádá Obec Velké Losiny
ve spolupráci s TJ Sokol
Velké Losiny

PÁLENÍ
CARODEJNIC

Program:

V průběhu akce:

• 15 hod program pro děti | soutěže
čarodějnická stanoviště: 50,-/dítě

•
•
•
•
•

• 18:00

zapálení ohně

• 21:00

ohňová show

ukázka řezbářství motorovou pilou - Karel Šlof
čarodějnická kadeřnice
Bumper Ball
bohaté občerstvení
večer hudba pro dospělé - DJ Kamler

23. 4. 2022 od 15:00 do 22:00 hod.
DJ Petr Kamler
Areál zdraví Velké Losiny

SALÓN ADÉLA

VELIKONOCE

NA ZÁMKU VELKÉ LOSINY
15. - 18. 4. 2022

Dámské a pánské kadeřnictví
Objednávky dle telefonické domluvy.
773 611 738

Adéla Mošelová
Provozovna: Sobotín 30
788 16

Přijďte navštívit losinský zámek
v období svátků jara. Budou na
Vás čekat jarně vyzdobené
interiéry s velikonoční
tématikou.

VSTUPNÉ
DOSPĚLÍ
SENIOŘI/STUDENTI
DĚTI

170 KČ
140 KČ
70 KČ

WWW.ZAMEK-VELKELOSINY.CZ
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KULTURA A INZERCE

Komise životního prostředí
Obce Velké Losiny
Vás zve na přednášku

ZPRACOVÁNÍ
GASTROODPADU
Kam putují potraviny ze
supermarketů s prošlou zárukou a
jak se promění na energii? Průvodce
cesty prošlých potravin a ostatního
gastroodpadu bude obchodní ředitel
stanice EFG Rapotín BPS Ondřej
Černý.
ve středu 6. dubna 2022 v 17 hodin
v sále kina Velké Losiny
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VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

VELIKONOČNÍ
TÝDEN
VELIKONOČNÍ
TÝDEN
12. 4. – 18. 4. 2022
12.4. – 18.4.2022
Velikonoční ochutnávka masáží za zvýhodněnou cenu
12. 4.

•
•
•

Od 10:00 do 14.00 hod.
20 min. / 150 Kč.
Masáž je možné využít pouze v kombinaci se vstupem do bazénů.

Jarní seniorský dýchánek

13. 4.

•
•

Relaxační cvičení ve vodě vždy v celou hodinu od 11:00 do 16:00 hod.
Sleva 15 % na 4hodinové vstupné do bazénů pro seniory 62+.

Saunové ceremonie na Zelený čtvrtek

14. 4.

•
•

Saunové ceremonie pod vedením zkušeného saunéra v tematickém převleku.
Malé pohoštění po relaxaci v saunách.

Velký pátek
•
•

15.4.

•

Vstup do termálních bazénů za 180 Kč /os./ 4 hodiny a 150 Kč / os./ 2 hodiny
Zvýhodněná cena je platná pouze pro ubytované hosty v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH Velké
Losiny
Od 9.30 – 20.00 hod.

16. 4.– 17. 4

Pestrý víkend plný animací a zábavy pro děti
Prodloužené velikonoční koupání

17. 4.

18. 4.

•
•

Koupat se u nás můžete až do 21.00 hodin
Tématické saunové ceremonie pro děti (děti do 15 let v doprovodu dospělého - 50 %
sleva na vstup do saun)

Velikonoční vodní cvičení
•

Pohybové cvičení ve vodě pod vedením zkušené cvičitelky
Předkrm

JARNÍ MENU
28. 3.–30. 4. 2022

150 g

Jarní listový salát s baby špenátem, křepelčími vajíčky
a kozím sýrem, rozpečená bagetka

135 Kč

Polévka
Jemný hráškový krém s medvědím česnekem a krutony

55 Kč

Hlavní chod

Wellness hotel Diana Velké Losiny

450 g Pomalu dušené jehněčí kolínko na červeném víně,
podávané s listovým špenátem a bramborovou kaší

355 Kč

200 g Grilovaný telecí rump-steak s restovanou růžičkovou
kapustou a krémovou omáčkou s bylinkami,
farmářské hranolky

295 Kč

400 g Pečené jarní kuřátko s žemlovou nádivkou přelité
máslovým glazé, gratinované brambory

295 Kč

K hlavním chodům podáváme skleničku 0,15 l House - Wine
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