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„ZMĚNOU, KTEROU HLEDÁME VE SVĚTĚ,
SE MUSÍME STÁT MY SAMI.“
Mahátma Gándhí-indický politik 1869-1948

Dne 17. listopadu 1989 zvítězila demokracie nad totalitou. Otevřený dialog nad
diktaturou. Uběhlo třicet let, přišel čas zastavit se a ohlédnout za uplynulými lety.
Sametovým převratem nám byl dán do rukou velký dar – dar svobody, ale zatím se
zdá, že jej nedokážeme dostatečně uchopit. Svoboda jednoho totiž končí tam, kde
začíná svoboda druhého.
Komunistický režim během čtyřiceti let
svého trvání pošlapal demokracii takovým
způsobem a na tak dlouho, že se v ní nedokážeme pohybovat a děláme spoustu
chyb, které vedou k jejímu zpochybnění.
Vedl k narušení vztahu občana a státu,
vztahu k práci a podlomení národní hrdosti. Nalomil v lidech pocit osobní cti, neboť
je nutil žít ve lži. Špatné hospodaření řešil
zkonfiskováním majetku a úspor svých

občanů. Důmyslně ničil veškeré projevy
svobody a neváhal pro to i vraždit.
Revoluce nám sice otevřela dveře, ale my
jaksi stále přešlapujeme na místě a opatrně pokukujeme, co je za nimi. Bojíme
se jimi projít. Podléháme mamonu peněz,
konzumu a základní prioritou se stává ekonomický růst. Peníze znamenají úspěch.
Tento proud nás neustále strhává zpět, nastává frustrace z neúspěchu a dobrovolně
podléháme líbivým gestům některých politiků a drobným výhodám, které nám nabízí,
aniž bychom zvažovali, jaký dopad budou
mít na další generace.
Přesto ten krok, který jsme před třiceti lety
udělali, byl nesmírně důležitý. Uzdravení
všech ran, které komunistický režim zasadil do lidských duší, bude trvat ještě hod-

ně dlouho. Zahoďme strach, vyjděme před
dům a zhluboka se nadechněme svobody.
Nic zlého se nám totiž nemůže stát, neboť
lidská duše je nesmrtelná.
Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?
Ing. Jana Fialová – starostka,
MUDr. Kateřina Bláhová - místostarostka
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Č. 7/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ LOSINY KONANÉHO DNE 30. 9. 2019 VE VÍCEÚČELOVÉM ZAŘÍZENÍ VELKÉ LOSINY
7/19 1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1. zápis z 6. zasedání zastupitelstva
obce Velké Losiny ze dne 5. 8. 2019.
1.2. komisi pro přípravu usnesení ve složení: předsedkyně: předseda: Mgr. Ivana
Blažková, členové: Marta Hradilová, Mgr.
David Křepský.
1.3. program 7. zasedání ZO ze dne 30. 9.
2019.
1.4. rozpočtové opatření č. 8/2019 v předloženém znění.
1.5. prodej pozemku p. č. 1738, ostatní
plocha-ostatní komunikace, o výměře 117
m2, v k. ú Velké Losiny v majetku obce, za
cenu 500,-Kč/m2 panu xy, bytem 779 00
Olomouc. ZO pověřuje starostku k podpisu
kupní smlouvy.
1.6. smlouvu o právu provést stavbu o uložení kanalizační přípojky mezi Obcí Velké
Losiny, Rudé armády 321, zastoupenou
starostkou obce Ing. Janou Fialovou a xy,
bytem, 787 01 Šumperk. Xy je investorem
stavby „Kanalizační přípojka k objektu na
pozemku p. č. 1830/1, v k. ú. Velké Losiny“,
která mimo jiné zahrnuje i uložení kanalizačního potrubí do pozemku p. č. 1832/1,
ve vlastnictví Obce Velké Losiny, v k. ú. Velké Losiny, v délce 11,2 m plastového potrubí kanalizační přípojky za nutností výkopu.
Povinný pozemek p. č. 1832/1 bude uveden vždy do původního stavu. ZO pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
1.7. prodej části pozemku p. č. 156, ostatní
plocha-ostatní komunikace, o výměře 1598
m2, 1-díl 18 m2, v k. ú Velké Losiny v majet-

ku obce, za cenu 800,-Kč/m2 paní xy bytem
788 15 Velké Losiny a paní xy bytem 783
35 Horka nad Moravou. ZO pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.

1.12. pořizování ÚP dokumentace a ÚP
podkladů (územní studie) dle § 6 odstavce
2 stavebního zákona č. 183/06 Sb., v platném znění.

1.8. výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou
cenou, firmu SUEZ Technický servis s.r.o.,
Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk,
IČ: 6836980 na realizaci akce „Oprava MK
u l . Ž i ž k ova“ s cenovou na bídkou
508 183,51,- Kč bez DPH, 614 902,05,- Kč
včetně 21% DPH a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy o dílo.

1.13. zahájení projektové přípravy demolice a výstavby nového obecního domu,
knihovny a komerčních ploch dle územní
studie „Velké Losiny – centrum“ a v souladu s usnesením č. 1.11 z 21. jednání ZO ze
dne 12. 3. 2018.

1.9. uzavření veřejnoprávní smlouvy na
výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v předloženém znění
mezí Obcí Velké Losiny, zastoupenou Ing.
Janou Fialovou, starostkou obce, Rudé
Armády 321, Velké Losiny, IČ: 00303551
a Městem Šumperk, zastoupeném starostou města Mgr. Tomášem Spurným, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk IČ:
00303461. Poplatek za výkon přestupkové
agendy bude obec hradit ze svého rozpočtu městu Šumperk příspěvek v dohodnuté
výši 36,- Kč/obyvatele obce za rok, a to
s platností od 1. 1. 2020. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
1.10. trojstrannou smlouvu o zajištění činnosti jednotky požární ochrany obce v souvislosti s připojením elektrické požární
signalizace na pult centralizované ochrany mezi Obcí Velké Losiny, Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje
a Národním památkovým ústavem v předloženém znění. ZO pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy.

1.14. poskytnutí dotace z Programu obce
na rok 2019 pro Ruční papírnu Velké Losiny
ve výši 15 000 Kč na akci Filmové promítání v Ruční papírně dle přiložené žádosti.
7/19 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
2.1. se zprávou o činnosti Rady obce od
posledního zasedání ZO tj. 5. 8. 2019.
2.2. se zahájením přípravy odkupu pozemku p. č. 995/2 v k. ú. Velké Losiny.
Ing. Jana Fialová
starostka obce
MUDr. Kateřina Bláhová
místostarostka

Zapsala: J. Rotterová
Vyvěšeno na úřední desce: 1. 10. 2019
Sňato z úřední desky: 17. 10. 2019

1.11. Dotační program obce Velké Losiny na
rok 2020 včetně příloh v předloženém znění.

Poděkování
Obec Velké Losiny děkuje firmě Kubíček VHS, s.r.o. za spolupráci při zkvalitnění vody v rybníčku v relaxační zóně Areálu zdraví.
Firma do rybníčku nainstalovala aerační zařízení a zdroj vzduchu na vlastní náklady, která budou v létě sloužit pro okysličování vody a v zimě proti zamrzání.
Ing. Jana Fialová - starostka
FOTO – Lenka Krňávková
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ZLATÁ SVATBA
Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci zvony znějí
a spolu s námi štěstí, lásku, zdraví k Vašemu
výročí přejí.
Manželé Marcela a Jaroslav Fricovi z Velkých
Losin dodrželi slib, který si 30.08.1969 dali.
V sobotu 31.08.2019 si za přítomnosti rodiny
a příbuzných, starostky obce paní ing. Jany Fialové a členek komise pro občanské záležitosti připomněli 50 let svého manželského života.
V Loučné nad Desnou si slíbili, že spolu půjdou
dále věrně a upřímně, v porozumění a lásce celým svým společným životem.
Manželům Fricovým přejeme do dalších let mnoho osobní spokojenosti, životního
elánu, tolerance a porozumění a především pevné zdraví.
Za KPOZ
Mgr. Jana Kocmanová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V září proběhla výsadba trvalek na dvou
záhoncích před knihovnou a okolo kapličky na hřbitově a dále dosázení prázdných
míst na náměstíčku obce.

FOTO - Mirna Sedláčková
Dne 30. 9. 2019 bylo předáno hotové dílo
s názvem „Městský kamerový dohlížecí systém – rozšíření o kamerový bod v Maršíkově“ firmou BEScom security s.r.o. Pražákova
6/226, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

těn velký obecní kontejner na BIO odpad na
parkovišti u sídliště u fotbalového hřiště za
základní školou. Tento kontejner bude průběžně, podle potřeby, vyvážen.
Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci nádražní budovy v obci
Velké Losiny Svazkem obcí údolí Desné.
Svazek obcí údolí Desné také schválil financování vypracování projektové dokumentace „Cyklistické komunikace údolím
Merty a Desné“. Součástí této projektové
dokumentace bude i dlouho očekávané
vybudování cyklostezky podél trati v obci
Velké Losiny. Dále probíhá v režii Svazku
vypracování studie „Rekonstrukce přednádraží v obcích SOÚD“, která bude zahrnovat vybudování nových parkovacích ploch
v obci Velké Losiny.
Rada obce schválila pořízení výbavy JSDH
Velké Losiny pro výjezdy k dopravním nehodám - nehodovou clonu, záchranářskou
brašnu na zdravotnické vybavení, záchranářské nůžky na oblečení a kyslíkovou
láhev s příslušenstvím k resuscitacím, vše
v ceně 35 000,-Kč. Jednotka SDH zaznamenala nárůst výjezdů k dopravním nehodám
se zraněním, či dokonce úmrtím vyžadujícím
ošetření či resuscitaci zraněných. K těmto
zásahům přijíždí JSDH Velké Losiny vždy
jako první a zajišťuje prostor nehody včetně
urgentního ošetření zraněné osoby či osob.
V rámci Světového dne pro rozvoj informací
vyhlásila (Asociace turistických informačních center ČR) A.T.I.C. ČR 24. říjen 2019
poprvé za Den turistických informačních
center České republiky. Asociace si tak připomněla 25 let své existence. Do akce se
úspěšně zapojilo naše informační centrum,
které si pro své návštěvníky připravilo malé
pohoštění v podobě koláčků z Velkolosinské
cukrárny a ochutnávky jesenické medoviny,
kterou dodala sponzorsky firma Richard Milerski. Dále si návštěvníci měli možnost vyluštit křížovku a za odměnu obdrželi zelený
balonek od asociace TIC. Tímto děkujeme
Janě Kašparové a firmě Richard Milerski za
sponzorské pohoštění a pracovnicím IC za
skvělou organizaci.

FOTO – Jaroslav Nesvadba

FOTO –Lenka Krňávková
V měsíci říjnu proběhla lokální oprava částí
místních komunikací Sportovní, Zadní,
Ludvíkov a Žárová-směrem k ČOV.

Rada obce schválila nákup čelní radlice, sypače vozovek na vůz Bonetti a jednokotoučové rozmetadlo za traktor pro zimní údržbu
obce za celkovou cenu 386 450,- Kč. Pevně
věříme, že nové vybavení přispěje ke zkvalitnění zimní údržby v obci. Dále byla pořízena
jednoruční motorová pila pro jednoduchou
prořezávku náletových dřevin.
Svoz BIO odpadů bude zajištěn do konce
listopadu, tzn. že poslední svoz proběhne
26. 11. 2019. V zimních měsících bude umís-

FOTO – Jana Rotterová, ml.
Ing. Jana Fialová - starostka
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AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
Den otevřených dveří
Třetí zářijovou sobotu obec Velké Losiny
a Spolek sportovců Areálu zdraví zahájily
opět sportovní sezonou roku 2019/2020.
Letošní ročník obohatila návštěva členů
sportovního klubu Handicap sport club Havířov, kteří v rámci svého soustředění ukázali návštěvníkům hru zvanou boccia, která
je obdobou známého pétanque.

álu zdraví sešli lidé šikovných rukou, kteří
zájemcům ukazovali různorodé tvořivé
techniky, např. šití panenek z ponožek, mramorování, smaltování, ubrousková technika, malování a broušení vajíček, šperky
z Fima, pletení z papíru, háčkované a šité
dekorace, malování na trička a tašky. Akci
kromě veřejnosti navštívily i děti z mateřské školky Veverka, které si vytvořily duhový zvoneček, srdíčko nebo vajíčko.
V říjnu se v hale Areálu zdraví konaly dvě
akce, které byly v režii komisí obce Velké
Losiny. 5. října pořádala komise pro občanské záležitosti Společenské odpoledne pro
seniory a 12. října pořádala sociální komise
Podzimní bazárek. Obě akce mají již svoji
tradici a jsou občany Velkých Losin hojně
navštěvovány.

Cílem akce bylo nabídnout zájemcům o sport
různé sportovní aktivity a nábor nových členů. Spolek sportovců Areálu zdraví pořádá
v hale tyto sportovní aktivity: badminton,
ping-pong, volejbal, florbal pro dospělé.
Halu si mohou pronajmout i zájemci, kteří nejsou členy spolku, dle platného ceníku např.
badmintonový kurt za 150,- Kč na hodinu.

Novinkou letošní sportovní sezóny je taneční kroužek s gymnastickými prvky pro
děti od 4 do 12 let pod vedením zkušené
trenérky Lenky Žemličkové.
Setkání lidí šikovných rukou
Od čtvrtka 19. září od 12:00 hodin až do neděle 21. září do 18:00 hodiny se v hale Are-

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Dušičkové období se v Areálu zdraví opět
halí do strašidelného hávu. První akcí bude
Halloweenské dopoledne pro děti z mateřské školky Veverka a Sluníčko. Děti si opět
budou vyrábět výtvory s halloweenskou
tématikou. Ve čtvrtek 31. října pořádá Základní škola Velké Losiny Světluškový pochod, který již tradičně vyvrcholí ohňovou
show v Areálu zdraví.
Halloween bude zakončen opět akcí pro
děti a ta se bude konat na Dušičky, 2. listopadu od 15 hodin v hale Areálu zdraví, kde
pro děti budou připraveny tvořivé koutky,
tanec v maskách, diskotéka pro čaroděje a
čarodějnice a další překvapení.
Třetí listopadovou sobotu se bude v hale
Areálu zdraví opět konat bazárek, který pořádá Rodinné centrum Vikýrek. Informace
k přihlášení na bazárek sledujte na jejich
webových stránkách www.vikyrek.cz/.
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5 | VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
Předposlední listopadovou sobotu se bude v Areálu zdraví konat Ping pongový turnaj, který pořádá Spolek sportovců Areálu
zdraví. Registrace přihlášených hráčů bude probíhat od 9:00 do
9:30. Přihlašovací SMS zájemci mohou posílat na telefonní číslo
604 170 976 do 21. 11. 2019.

Vánoční atmosféru nám do Areálu zdraví přinese Mikulášské představení, které se bude konat 6. prosince od 17:00 hodin. Bude připraven zábavný program a malé překvapení pro děti.
Lenka Krňávková

Spolek
Sp
olek
l ssportovců Areálu Zdraví a
Obec Velké Losiny pořádá

V sobotu 23. 11. 2019
V Areálu Zdraví Velké Losiny

Přihlášení hráče do turnaje formou SMS zprávy na tel
číslo 604 170 976 do 21.11.2019

Registrace hráčů: 9:00 – 9:30
Startovné 100 Kč (v ceně je zahrnuto i
občerstvení)
Systém turnaje bude určen ráno v 9:30 hod podle počtu
registrovaných hráčů

Obec Velké Losiny
zve všechny děti, rodiče a blízké na akci

MIKULÁŠOVÁNÍ
pátek 6. prosince od 17:00 hodin
v Areálu zdraví ve Velkých Losinách
VSTUPNÉ ZDARMA

NĚCO MÁLO ZE ŽIVOTA V DOMĚ S CHRÁNĚNÝM BYDLENÍM
V pátek dne 16.08.2019 jsme si uspořádali grilování v přírodě. Grilování ano, ale počasí
nás zaskočilo bouřkou, a tak jsme si ugrilovali v klubovně. Sešli jsme se skoro všichni
a byla dobrá nálada a pohoda. Špekáčky z Bušína nemají chybu….Nejenom, že jsme si
jako vždy pochutnali, ale byli jsme hlavně spolu, vyprávěli jsme si zábavné historky a taky
jsme zavzpomínali na ty, kteří už nejsou mezi námi. Moc bychom chtěli poděkovat OÚ
za to, že nám toto posezení a chutné občerstvení sponzoroval….
Jsme rádi, že nové vedení naší obce nezapomíná na seniory v našem krásném lázeňském
městečku .
Děkujeme 
Za Dchb Koutná L.
VÝLET NA RYBÁŘSKOU BAŠTU V LOUČNÉ
Dne 11.9.2019 se konal výlet na rybářskou baštu. Tentokrát jsme jeli sami – jen obyvatelé
Dchb (domu s chráněným bydlením). Mikrobus nás zavezl na místo a my jsme se mohli
kochat krásou rybníka a jeho okolí. Počasí nám docela přálo - sluníčko nás hřálo do zad,
i když podzim se již hlásil…ale rybáři na břehu chytali pstroužky jak o závod . Všichni
účastníci zájezdu měli dobrou náladu. Samozřejmě jme si objednali rybí speciality a moc
jsme si pochutnali. Nakonec jsme si dali kafíčko a pomalu jsme se loučili s krásnou přírodou a pohodou. Ani se nám nechtělo odjíždět….
Doufáme, že si společně užijeme ještě hodně takových příjemných chvil.
A kam bude směřovat další výlet?
Tak o tom zas příště ….
Pozn: Velké poděkování od nás všech za podporu Obci Velké Losiny, která nám financovala dopravu - moc díky...
Za Dchb - Koutná L.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
SETKÁNÍ SENIORŮ V AREÁLU ZDRAVÍ
VELKÉ LOSINY DNE 5. ŘÍJNA 2019
Již tradičně se počátkem měsíce října
schází senioři Velkých Losin u příležitosti
svého svátku – Dne seniorů. Letos to bylo
již po sedmé, kdy na 180 seniorů naší obce
oslavilo tento svátek v Areálu zdraví. Autodopravce, pan Zdeněk Kubíček, přivezl
seniory i z místních částí – Bukovice, Maršíkov a Žárová. Připojila se i skupina obyvatel domu s chráněnými byty a Senzionu.
Ve 14:00 hodin zahájila setkání předsedkyně komise pro občanské záležitosti paní
Jana Kocmanová. Ve svém krátkém projevu hovořila o postavení a úloze seniorů
v naší společnosti. Uvedla: „Den seniorů je
oslavou všeho, co společnosti přináší starší lidé a zvyšuje povědomí o problémech,
se kterými se potýkají. Mladí si často neuvědomují a ani si nepřipouští, že jednou budou také starší. Nemyslí na to, s čím vším
se senioři musí potýkat – někdy osamělost, diskriminace, jindy stačí několik nebo
vysoké schody.“
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Poděkovala Obci Velké Losiny za příkladnou péči, kterou věnuje našim starším občanům. Jsou to i příspěvky na jednodenní
zájezdy, poznávací výlety a exkurze, na
delší dovolenou v zahraničí, na pořádání
kulturních a společenských akcí. Jsou to
drobné pozornosti při návštěvách občanů
starších 80ti let, i vánočních návštěvách
v domovech důchodců atd…
Setkání seniorů pozdravila také paní místostarostka naší obce, paní MUDr. Kateřina Bláhová. Poděkovala všem přítomným
za jejich celoživotní práci a popřála hodně
zdraví a spokojenosti v dalším životě.
Krásným dárkem pro seniory v sále bylo
vystoupení dětského pěveckého kroužku
Loučňáček ze ZŠ v Loučné nad Desnou,
pod vedením paní Mgr. Hany Svatoňové
a pana Mgr. Petra Lukáše.
K tanci i poslechu zahrála hudební skupina Ticho buď! s kapelníkem Jaroslavem
Páleníkem. O hladký průběh odpoledne se
postaraly členky KPOZ: Libuše Adámková,
Dana Grézlová, Drahomíra Minaříková, Len-

ka Mošnovská, Miroslava Müllerová, Petra
Sváčková, Taťána Špačková, Anna Václavková a Ivana Tomášková.
Občerstvení, dobré pití, zábava a hlavně veselá nálada jsou podnětem pro uskutečnění dalšího setkání seniorů.
Mgr. Jana Kocmanová

Poděkování
Stejně tak jako v loňském roce, tak i letos pořádala Komise pro občanské záležitosti pobytový zájezd pro seniory obce Velkých
Losin do oblíbené destinace Chorvatska, na ostrov Pag. Zájezd se konal ve dnech 02. 09. 2019 – 11. 09. 2019, finanční příspěvek
poskytla Obec Velké Losiny z rozpočtu obce. Tímto by rádi senioři, kteří se zájezdu zúčastnili, poděkovali za jeho uskutečnění.
Dodatečně posílají pozdrav všem spoluobčanům.
Velké poděkování za zprostředkování, organizaci a trpělivost patří předsedkyni KPOZ, paní Mgr. Janě Kocmanové, která se setkává především s kladnými, ale občas i negativními ohlasy. Zajištění všech akcí je spojené s vynaložením značného úsilí a času při
jejich organizování. Její zásluhou jsou však nejen pobytové, poznávací, ale i tuzemské zájezdy úspěšně realizovány.
Ivana Tomášková

Novou knihu vydanou k 190.
výročí založení sklárny s názvem
„Rapotínská sklárna od roku 1829
až po smutný konec v roce 2009“,
kterou napsal František Kašík, máte
možnost zakoupit v IC Velké Losiny
za 200,- Kč.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Čokoládové lázně

NABÍDLY SPOUSTU CHUTÍ I NEVŠEDNÍ PODÍVANOU

VELKÉ LOSINY. Festival Čokoládové lázně aneb čokoláda v pohybu má za sebou pátý ročník. Hitem festivalu byla čokoláda se zázvorem. Účastníky okouzlil jeden z nejlepších
českých šéfkuchařů Tomáš Mrvík.
Poslední zářijový víkend patřil ve Velkých Losinách už popáté festivalu Čokoládové lázně
aneb čokoláda v pohybu. Třídenní festivalový maraton přilákal dva tisíce diváků.
„Festival se snažíme stále vylepšovat. Letos poprvé snímala dění na pódiu velká obrazovka a lidé si tak show v podání Tomáše Mrvíka, Dany Hojgrové nebo mladých cukrářů
z Velkých Losin nebo Jeseníku více užili,“ říká organizátorka festivalu Jana Kašparová.
Organizátoři ze spolku Za krásným kopcem připravili pro místní i turisty tři dny ve znamení gastronomických zážitků, pohybu i hudby. Čokoládové lázně letos poprvé moderoval
Tomáš Mrvík (vpravo) a Mirek Rýznar
herec Kryštof Grygar, který přislíbil účast i na Obecním plese Velkých Losin. Vystoupila
tu skupina Lucie Cover Band, tradičně se soutěžilo o Velkolosinskou buchtu. „Vítězkou
soutěže se tentokrát stala Monika Miškaninová. Na druhém místě se umístila Dana Hojgrová a třetí příčku obsadila Vendula Homolová.
Všem návštěvníkům, dobrovolníkům, partnerům a hlavně Obci Velké Losiny děkujeme za podporu a už v těchto dnech pro vás začínáme
připravovat šestý ročník festivalu,“ slibuje Jana Kašparová.

V LOSINÁCH ŽIJE A PRACUJE JEDNA Z NEJLEPŠÍCH ŽIVNOSTNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE

Cukrářka Jana Kašparová z Velkých Losin získala stříbrnou příčku v soutěži Živnostník roku 2019 Olomouckého kraje. Předstihl ji jen
podnikatel Jiří Žákovský z Olomouce.
„Ocenění si opravdu velmi vážím. Stát vedle lidí, kteří toho ve svém oboru dokázali mnoho, je pro mě pocta i inspirace. Ta cena patří nejen mně,
ale i mému partnerovi, a také lidem, kteří naší práci věří a k nám do pralinkárny se stále vracejí,“ říká čerstvá držitelka 2. místa v soutěži Živnostník roku 2019 Olomouckého kraje Jana Kašparová.
O příčku za ní se umístila další cukrářka ze Šumperska Olga Gřundělová, která svůj pracovní život
Obec Velké Losiny Vás srdečně zve na
zasvětila staroměstským máslovým trubičkám.
Obec Velké Losiny Vás srdečně zve na
Obě podnikatelky v soutěži předstihl jen Jiří Žákovský z Olomouce, který se věnuje úpravám povrchů nejrůznějších materiálů. „Těší nás, že se malé
a střední podnikání v regionech rozvíjí a rádi se
podílíme na zviditelnění těch nejlepších podnikatelů i živnostníků,“ dodala Iveta Štočková, tisková
mluvčí hlavního partnera podnikatelské ankety.

ZVONKOVÁNÍ

H. Písková

Na náměstí
v pátek 29. 11. 2019
od 10:00

od 13:00

od 16:30
od 17:00

od 17:30
Hlavní
partner:

zabijačkové hody (tradiční prodej masa,
jitrnic, jelit, tlačenky, uzeného,
zabíjačková polévka,...)
horká jesenická medovina, punč, svařák,
víno, pivo Zlosin, sýry, koláče a zákusky,
horká čokoláda
Vystoupení dětí ze ZŠ Velké Losiny
zvonění zvonečky k Ježíškovi
slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
starostkou obce
místní kino promítá pro děti vánoční rodinný film

Jana Kašparová a Jarda Navrátil

Upozornění
=YRQHîN\
QD]YRQùQ
-HśľNRYL
s sebou!!!

Vážení spoluobčané, letošní akce „Rozsvícení vánočního stromečku“, která bude již
tradičně probíhat na náměstí obce, bude bez
vypouštění balónků. Rozhodli jsme se tak
vyhovět připomínkám našich občanů kvůli
nepořádku a zatížení životního prostředí. Vypouštění balónků letos nahradíme zvoněním
zvonečků. Nezapomeňte si s sebou přinést
zvonečky, aby nás Ježíšek dobře slyšel a přišel nám rozsvítit vánoční strom na náměstí.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

Informační centrum
Velké Losiny, 583 248 248

Ing. Jana Fialová-starostka
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
LISTOPAD 2019
Sobota

2.11.

17:00

Pokémon: Detektiv Pikachu

vstupné 25 Kč

USA 2019
Akční, rodinný, 104´, přístupno, česky
Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho Goodmana, které
přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal pátral po tom, co se jeho otci stalo.
V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými
poznámkami sršící superslídil. Když Tim a Pikachu zjistí, že jsou výjimečným způsobem
předurčeni k vzájemné spolupráci, spojí síly a vrhnou se vstříc vzrušujícímu dobrodružství,
aby celé té spletité záhadě přišli na kloub.
Režie: Rob Letterman
Hrají: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, Ken Watanabe, Chris
Geere, Rita Ora, Suki Waterhouse, Karan Soni, Josette Simon, Alejandro de Mesa, Simone
Ashley, Diplo, Omar Chaparro

Sobota

9.11.

18:00

La Llorona

vstupné 45 Kč

USA 2019
Horror, thriller, 93´, příst. od 12, česky
Když ještě žila, utopila v záchvatu zuřivého vzteku své děti, a když po svém hrůzném činu
ronila slzy bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních vod. Nyní jsou její smrtící slzy
věčné a těm, kdo v noci zaslechnou její posmrtný nářek volání, není pomoci. La Llorona se
plíží ve stínech a loví děti v zoufalé snaze nahradit ty své.
Režie: Michael Chaves
Hrají: Linda Cardellini, Roman Christou, Jaynee-Lynne Kinchen, Raymond Cruz, Marisol
Ramirez, Patricia Velasquez, Sean Patrick Thomas, Tony Amendola, Irene Keng, Sophia
Santi, John Marshall Jones

Sobota

16.11. 17:00

Hledá se Yetti

vstupné 25 Kč

USA 2019
Rodinný,animovaný, 95´, příst., česky
Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního odborníka
na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, vydává se
na americký severozápad objevit - Yettiho, chybějící vývojový článek mezi opicí a člověkem.
Režie: Chris Butler
Hrají: Hugh Jackman, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Zach Galifianakis, Emma Thompson,
Amrita Acharia, Stephen Fry, Matt Lucas, David Walliams, Adam Godley, Alan Shearman,
Jack Blessing, Jaswant Dev Shrestha

Sobota

23.11. 18:00

Román pro pokročilé

vstupné 45 Kč

Česko 2019
Komedie, 95´, přístupno, česky
Hlavní hrdina Rudolf, noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou
milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem.
Režie: Zita Marinovová
Hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Berenika Kohoutová,
Vincent Navrátil, Ladislav Hampl, Dominika Myslivcová, Eva Decastelo, Karel Zima, Jitka
Sedláčková

Sobota

30.11. 18:00

Ibiza

vstupné 45 Kč
Francie 2019
Komedie, 86´, přístupno, česky
Philippe a Carole se před nedávnem potkali. Oba jsou rozvedení. Zamilovali se do sebe až
po uši a Phillipe udělá cokoliv, aby si na svou stranu získal Caroliny děti, které z něj nejsou
zrovna odvařené. Navrhne jejímu synovi, že pokud udělá maturitu, může vybrat letní dovolenou. A… hurá na Ibizu!
Režie: Arnaud Lemort
Hrají: Christian Clavier, Mathilde Seigner, Pili Groyne, Joey Starr, Olivier Marchal, Frédérique
Bel, Louis-Do de Lencquesaing, Philippe Laudenbach, Xavier Robic, Blanca Jara, Monique
Martial, Léopold Buchsbaum
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
PROSINEC 2019
Sobota

7.12.

18:00

Láska na druhý pohled

vstupné 45 Kč

Francie 2019
Komedie, 117´, příst., česky
Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na první
pohled. A začátek velkého milostného příběhu. Neoddělitelně se vzájemně podporují při
naplňování svých vášní: on je spisovatel a ona klavíristka. A jak to vypadá o deset let
později? Již jsou manželi, ale vášně a vzájemné podpory je mezi nimi již méně. Zatímco
Raphael píše úspěšné bestsellery, Olivia oželela vlastní sólovou hudební kariéru, v které ji
její manžel ohromený vlastním spisovatelským úspěchem podporoval stále méně a méně.
Jednoho večera to si Olivia přestane být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje.
Následujícího rána se Raphael probouzí sám a čeká jej pořádný šok.
Režie: Hugo Gélin
Hrají: François Civil, Edith Scob, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Ania Gauer, Camille
Lellouche, Ludivine de Chasteney

Sobota

14.12. 17:00

ALADIN

vstupné 25 Kč

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

Sobota

21.12. 18:00

Úhoři mají nabito

vstupné 45 Kč

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

Významné životní jubileum
v měsíci listopadu budou slavit tito naši spoluobčané:
Jašek Jiří
Kroupa Josef
Hamalová Ludmila
Veichartová Anna
Rýznarová Marta

Kubíčková Emilie
Veverková Věra
Krahula Vlastislav
Konečný Josef
Bartošová Ludmila

Bartošek František
Václavková Anna
Titzlová Marie
Petrášová Jana
Kalová Zdenka

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

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

KULTURA A VOLNÝ ČAS

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY | 10

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Když krtek v listopadu ryje,
budou na Vánoce létat komáři“.

Perry, M.: Klec pro majáky – duší
muž, tělem žena, šokující, zcela
otevřená zpověď muže, který polovinu života prožil v ženské roli,
jež mu určilo jeho tělo..
Temple, E.: Zpěv Maora – Katharina má napsat reportáž o Novém
Zélandu, je nadšená, přijde zemětřesení a Sinina malá dcerka se
zraní, setká se s mužem, který jí
poodhalí tajemství..

V říjnu nás navštívily děti z MŠ Veverka a MŠ Sluníčko. Připravili jsme
pro ně besedu na téma „O nevyřáděném dědečkovi“. Popovídali jsme si
také o knihách a přečetli si pohádku
o třech kočičkách z knihy „Jak myška učila zvířátka číst“. Malé oddělení
z MŠ Veverka si přišlo prohlédnout
výstavku svých prací, která u nás byla
nainstalována do konce září.
Také proběhlo „Podzimní tvoření“,
kde si návštěvníci vyrobili lucerničku,
svícen, dárkovou tašku a také nazdobili dýni. Byla zde příjemná atmosféra, nechybělo ani občerstvení.
Na listopad jsme připravili pro děti
„Filmový test.“ Přijďte procvičit své
znalosti z oblasti filmů, určitě jich budete mnoho znát. Sladká odměna vás
nemine.
Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy Enkaustiky pana Emila Veličky,
která se koná 5. 11. 2019 v 16 hod.
v knihovně. Techniku Enkaustika si
budete moci vyzkoušet přímo s autorem. Výstava potrvá do 20. 12. 2019.
Provozní doba knihovny:
PO, ST, PÁ 9.00 – 12.00, 13.00
– 17.00 hodin
„Proč mám číst dobré knihy, když můžu
psát špatné?“
Ptáček, M.
H. Nyklíčková

Alger, C.: Bankéřova žena – horší než manželova smrt mohou
být nebezpečná tajemství, která
po sobě zanechal..

Toušlová, I.: Toulavá kamera 19 –
nápady na výlety po celý rok

Medek, R.: „Nejen o tom“ aneb
jak jsem našel Ričrda – příběh
muže po padesátce, zkušeného,
životem protřelého, kniha je psána čtivou formou se smysluplnou
mírou vtipu..

Harmachová, J.: Od patchworku
po artquilt – publikace pro všechny, kdo s tímto koníčkem začínají
i pro ty, kdo už kouzlu zajímavé
techniky propadli..

Cílek, R.: Slepá kolej dějin – tři
osudy a jeden proces, pohled do
zákulisí nacistického vyhlazovacího programu..

Dětem:

Leigh, J.: Ještě to nebalím, vzkazuje babička – 75 na krku, 25
v hlavě, humorný román o útěku
z domova důchodců a nekončící
chuti žít..
Driscollová, T.: Mám nad tebou
moc – Ella náhodnou vyslechne
ve vlaku rozhovor 2 mužů s atraktivními dívkami, druhý den se dozvídá ze zpráv, že jedna z dívek
zmizela..
Pastorčáková, L.: Žárlivka – čeho
všeho je schopný chorobný žárlivec, když ho pohltí utkvělá představa, která souvisí s událostí,
která se stala mezi rodiči více než
před dvaceti lety..
Link, Ch.: Temné tajemství rodu
Černínů – historický román na
pozadí tragických událostí Bílé
Hory..
Devine, T.: Satisfakce – erotický
příběh o důsledcích zrady a hříšné vášni..

Novinky pro dospělé:

Shaw, Ch.: Posvátná opičí řeka –
autor knihy je zkušený kanoista
a bývalý říční vůdce, scestoval
tyto řeky na kánoi, navzdory blízkosti smrti v peřejích, vražedným
aktivitám narkobaronů podél
řeky..

Naučná pro dospělé:
Woodhead, L.: Pan Selfridge –
skutečný příběh zakladatele obchodního domu, který revolučním
způsobem ovlivnil i naše nakupování, byl plný přepychu, krásných
žen a hazardu..

Denková, M.: Já, zamilovaná Isabela a tajemný rytíř Matias – je
léto, začaly prázdniny, Sabina se
beznadějně zamiluje do kluka,
který ji učí jezdit na koni..

Kaftanová, I.: Eda a Ferda – psí
kamarádi se potkali, když Eda
utekl od svého zlého pána, zažívají spolu spoustu dobrodružství
a nejen spolu..

Clary, J.: Oprsklovi – bydlí v docela obyčejném domku v docela
obyčejné ulici na předměstí Londýna – ale rozhodně se nejedná
o žádnou obyčejnou rodinku…

Parker, S.: Super rychlé stroje –
objevte, jak fungují superrychlé
stroje..

Lidské tělo – jak funguje náš
krevní oběh, co znamená DNA,
k čemu slouží pohlavní žlázy..

Moje první encyklopedie s Medvídkem Pú a jeho přáteli – pojďte
s námi objevovat překrásný svět
přírody, poznávat roční období,
různé rostliny a životní prostředí,
odpovědět na nevšední otázky..
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Vánoční razítko
– Veselé vánoce 2019
Informační centrum Velké Losiny bude mít opět
pro vás připraveno vánoční razítko. Pro letošní
rok je to motiv kapříka. Autorem je Jarmila Korčáková. Tímto speciálním razítkem si u nás v
Infocentru můžete orazítkovat přáníčka, dopisy,
pohledy…. Těšíme se na vás!
IC Velké Losiny

KNIHOVNA Velké Losiny
srdečně zve

5. 11. 2019 v 16 hodin
Milé dámy, zapojte se do dobročinné akce darováním kabelky.
Olomoucký deník, Dobré místo pro život a Centrum pohybu pořádá
v prosinci další ročník Kabelkového veletrhu Deníku.
I letos se můžete těšit na moderátorku rádia Haná Martinu Procházkovou.
Výtěžek bude opět do poslední koruny pomáhat potřebným.
Tentokrát poputuje Leonce Pochopové,
která se narodila s dětskou
mozkovou obrnou
V úterý
a potřebuje celodenní péči
3. prosince,
včetně rehabilitace,
od 9 do 18 hodin
ty jsou však nákladné.
v Centru Pohybu,
Celý příběh naleznete
Sokolská 7,
na webových stránkách
Olomouc
Dobrého místa pro život.
Kabelky můžete už nyní nosit
do našich
sběrných míst.
Děkujeme, že pomáháte :-)

na zahájení výstavy

ENKAUSTIKY
pana Emila Veličky
(5. 11. 2019 možno vyzkoušet techniku
enkoustiky přímo s autorem)

Sběrné místo:
knihovna Velké Losiny

5. 11. - 20. 12. 2019

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Víkendovka vÚžasu

Víkend plný éček

16. - 17. listopadu 2019
Pojed’te s námi na víkend na Brněnku
ve Velkych Losinách.
Poznáte zajímavé a inspirativní místo pro pobyt rodin s dětmi,
poznáte nové přátele a my Vám nabídneme ochutnávku
některých méně známých metod, “vzdělávání”
Eurytmie - pohyb se slovy se Zdenkou Zbořilovou
Enkaustiku - výtvarnou voskovou techniku
s Adélou Nevrlou
Ekologie v domácnosti - co můžeme doma udělat,
abychom snížili svoje odpady, jak čistit domácnost
s Renčou Čechovou
Éčka v potravinách - přednáška Víta Syrového
Esence a jak na emoce s Markétou Minářovou
...a další zajímavé dílny
V době dílen se Vám postaráme o děti,
nabídneme jim zábavné hry a dílničky!

Bud’te s námi opět vÚžasu!
Omezený počet míst a proto je nutné se přihlásit.
Přihlášky najdete na www.vuzasu.cz/akce/
Akce je podporována Olomouckým krajem.

Zveme všechny milovníky dobrého jídla a pití

Pátek 29. 11. 2019, 10–17 h
Sobota 30. 11. 2019, 10–13 h
Velké Losiny - u domu služeb

na

ZABIJAČKOVÉ HODY
a DALŠÍ MÍSTNÍ SPECIALITY
ZABIJAČKOVÉ MENU
paštika, jitrnice, jelítka, tlačenka, uzené,
klobásky po domácku, zabijačková
polévka, škvarky, sádlo a další
BONUS
akční ceny na maso
Těšíme se na Vás na vánoční zabijačce
29. a 30. listopadu 2019

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Poděkování

SDH Žárová
Vás zve na tradiční

Zámek Velké Losiny děkuje
všem návštěvníkům za projevenou přízeň v sezóně 2019
a těšíme se na Vás v roce
2020.

MARTINSKÉ HODY

Letošní sezónu ukončí vánoční prohlídky, o kterých budete
s předstihem informováni.

K poslechu a tanci
hraje skupina Kaťáci
Občerstvení a Bohatá tombola
zajištěna pořadateli

Aneta Surmová
kastelánka

OŽIVENÍ ŘEMESEL
výroby lidových hudebních nástrojů
Letos podruhé koncem září (28. 9.) sál
Společenského domu v Maršíkově oživily netradiční hudební dílny. Zavítali k nám
zkušení i amatérští výrobci jednoduchých
lidových i méně známých nástrojů ze dřeva, kůže a keramiky. Na praktickém předvedení se podílel profesionální výrobce
koncovek Rostislav Žďárský z Petřvaldu.
Skupinka nadšených návštěvníků si vyzkoušela v několikahodinovém bloku sama
dle instrukcí vyrobit bezovou koncovku, na
kterou si zahráli. Sympatický Miroslav Endrych si z Uherského Hradiště přivezl řadu
zajímavých netradičních vlastnoručně vyrobených nástrojů, jako jsou didgeridoo
(yedaki, australské dlouhé dřevěné roury),
šamanské bubny a nejrůznější chřestidla ze dřeva. Hlavní dílnou pro dětské návštěvníky byla výroba xylofonů a chřestidel
nejrůznějších tvarů, kterou zajišťovali dva

amatérští řemeslníci, Pavel Moravec a Petr
Janíček. Díky jimi vytvořeným polotovarům
ze dřeva, klackům i křídlatce si děti mohly
vytvořit malé píšťalky, „žabadrhla, šterbinové bubínky, šamanská chřestidla, australské frčáky atd. Kdo si vyzdobil barvami
svůj malý hudební nástroj, mohl si na něj
ještě ten den zahrát na společném koncer-

Které se konají
23. listopadu 2019
od 20.00 hod. v DK Žárová

tě. Do Maršíkova přijela i keramička Helena
Habartová z Červené Vody se svými prvními „udu“ z keramiky (hrací nádoba z Afriky
vytvořená z pálené hlíny). Kolem hrnčířského kruhu bylo stále živo, mnoho návštěvníků si chtělo vyzkoušet profesionální práci
s hlínou a odnést si třeba pěknou mističku nebo hrneček. V přilehlém prostranství
před Společenským domem kovář Richard
Červinka provozoval kovářské řemeslo,

a děti se mohly venku za asistence kováře rovněž potěšit jízdou na historickém
kolotoči na kliku. I když počasí letos bylo
deštivé a chladné, sympatický kovář provázel celou akci radostným poťukáváním do
kovadliny a udržováním výhně. Obrazové
panely dokumentovaly výrobu a použití lidových hudebních nástrojů, včetně historie
výroby pekařovských flašinetů a varhan,
využití lidových hudebních nástrojů při muzikoterapeutické práci. V přízemí domu se
v samostatné místnosti hrálo na perkuse
a djembe, které jsou stále častěji využívány v rámci aktivní muzikoterapie. Každý si
mohl vyzkoušet hraní a zpěv v netradičním
provedení. V přirozeném souznění a ladění, zvědavostí a odbouráváním ostýchavosti nakonec spontánně vznikl společný
koncert v krásném dřevěném kostelíku sv.
Michaela v Maršíkově. Děti a dospělí si zazpívali dvě lidové písně a zahráli několik

instrumentálních perkusivních písní, které
nebyly dopředu připraveny a nacvičeny.
O to cennější zážitky si všichni milí tvůrci
odnášeli do svých domovů. Kromě vlastnoručně vyrobeného hudebního nástroje si
každý mohl odnést na památku nazdobený
perníček a dřevěný amulet.

Velké poděkování patří všem, kteří finančně podpořili tuto akci, tj. obec Velké Losiny, zastoupenou na akci starostkou Ing.
Janou Fialovou a Mgr. Ivanou Blažkovou
za pomoc s organizací. Z řad pomocníků
patří poděkování jmenovitě Evě Procházkové, Karolíně Smýkalové, Magdě Cvečkové,
Lence Švikové, Lence Šubrtové, Lídě Suré
a spoustě dalších zúčastněných aktivních
návštěvníků, hlavně za výrobu všech „prototypů“ různých druhů dřevěných perkusivních nástrojů. Za občerstvení děkujeme
Drlíkům, Dobrotám z Pomněnky a Jaššům
za tradiční mošt.
Jsme rádi, že se akce zdařila i přes nepřízeň počasí, přinesla malou retrospektivu
na tradiční řemesla, a doufáme, že s touto
cestou oživit tradice našich předků se setkáme zase za rok. Přitom víme, že radost
z lidové tvořivosti nám přinese klid a zastavení v čase.
Iva Smýkalová

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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ZUŠ PAMFILIA
Dne 21. 9. 2019 se žáci ZUŠ PAMFILIA spolu s učiteli a hosty v orchestru aktivně zúčastnili nové akce VeleTrh neziskových organizací v letním divadle Šumperk, kterou
pořádal spolek Jokes and Games. Vystoupení bylo krátkou ukázkou naší činnosti,
kde zazněly skladby pro dva klavíry, sólo
na bicí soupravu, housle, dále seskupení
pěvecké duo s dalšími nástroji či orchestr.
Pozvání přijala i naše absolventka, nynější studentka konzervatoře v Kroměříži, se
kterou jsme zavzpomínali na minulý školní
rok a její podání Montiho Čardáše. Po vystoupení následoval rozhovor pro diváky,
který vedla moderátorka Hana Písková.
Organizace měly v areálu parku také svá
stanoviště. U toho našeho bylo hned několik aktivit, které přilákaly desítky, ne-li
stovky dětí. Vyráběly si např. flétnu z mrkví,
která opravdu hrála, a tak se hraní ozývalo celým parkem a posléze i šumperskými
ulicemi. Dále děti hrály na lahve s vodou,
zúčastnily se paměťové hry s hudebními

ZUŠ PAMFILIA
uvádí

nástroji o ceny a hudebního malování na
obličej. Akci přálo i velmi teplé počasí. Bylo
to příjemné zahájení školního roku mezi
obdobně smýšlejícími lidmi, kteří pracují
ku na honorář.
Mgr. Petra Akritidu-ředitelka ZUŠ

Váno«ní koncert
Základní um³lecké školy PAMFILIA

«tvrtek a pátek 5. a 6. 12. 2019
v 17:00 hodin
Klášterní kostel Zv³stování Panny Marie v Šumperku
vystoupí žáci ZUŠ a hosté
vstupné dobrovolné
(-: všichni ú«inkující se t³ší na Váš povzbuzující potlesk :-)

Hlavní partneâi školy:

Generální partner školy:

Obec Velké Losiny

grafické zpracování: Jan Sedláček

s dětmi i ve svém volnu, mnohdy bez náro-
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TERMÁLY LOSINY SE STALY NEJLEPŠÍM MÍSTEM PRO LETNÍ DOVOLENOU U VODY V OLOMOUCKÉM KRAJI 2019

Je nám velkou ctí, že se s vámi můžeme
podělit o radost. Termální park TERMÁLY
LOSINY získal nejvyšší ocenění v kategorii
„Místo pro letní dovolenou u vody“ v rámci
3. ročníku soutěže Ceny cestovního ruchu
Olomouckého kraje 2019. Cenu za 1. místo převzal jednatel společnosti ROYAL SPA

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

POPRÁZDNINOVÁ
SETKÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ
ŠKOLE SLUNÍČKO
Prázdniny se přehouply do nového školního
roku. Školáky vystřídaly nové děti, někteří
zase postoupili do třídy starších. Zpočátku
si děti vyprávěly zážitky z prázdnin, navazovaly nová přátelství, rozvíjely a prohlubovaly
přátelství předešlá, vzpomínaly na kamarády, kteří již usedli do lavic první třídy. Pomalu
si začaly zvykat na režim, seznamovaly se
a upevňovaly si pravidla ve třídě.
Každý začátek je těžký. I pro naše nováčky
nebylo lehké zvyknout si na nové prostředí
a kamarády a odloučit se od svých blízkých.
Ale pohádka, písnička a pohyb dokázaly
odvést pozornost a děti tak mohly prožívat
radostné chvíle společně s učitelkami. Pohádka „O Koblížkovi“, kterou paní učitelka
zahrála s maňásky, je toho důkazem.

Martin Plachý ve čtvrtek 10. října 2019
v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
Soutěž Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje 2019 má za cíl představit, zviditelnit a ocenit to nejlepší, co může Olomoucký kraj turistům nabídnout. Hlasující mohli

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
Starší děti ze třídy Včeliček se vydaly autobusem do světa za poznáním dne 13.
září 2019 dopoledne na Švagrov, kde pro
ně České lesy připravily úžasné dopoledne.
Zábavnou formou se děti dozvěděly vše
o lese. Na stanovištích se zájmem plnily
připravené úkoly, za které byly odměněny razítkem a sladkostí. Poznávaly lesní
zvířátka a přiřazovaly k nim stopy. Pojmenovávaly stromy, lesní plody, zahrály si na
dřevorubce, prohlédly si kůrovce i jeho larvy, v proskleném úle pozorovaly včelky s jejich královnou. Dozvěděly se, jak je důležité
chránit naše lesy a přírodu. Nakonec obdržely odměnu za splněné úkoly a pochutnaly si na opečeném špekáčku. Plny nových
informací a nezapomenutelných dojmů odjížděly autobusem zpět do mateřské školy.

Radost a nadšení projevily děti při návštěvě paní Bobiny s netradičními nástroji dne
19. září 2019 hned po ranní svačině. Seznamovaly se, jak se na ně hraje, a následně je
vlastnoručně vyzkoušely. Vyluzované tóny
děti natolik zklidnily a nadchly, že se těžko
s nástroji loučily. Už se těší na další setkání.

Muzicírování s Bobinou
Autorka: Lenka Schubertová

vybírat celkem z 25 nominovaných ﬁnalistů
v 5 různých kategoriích a svým hlasem rozhodnout o vítězi. Díky hlasům veřejnosti se
termální park TERMÁLY LOSINY stal nejlepším místem pro letní dovolenou u vody
v Olomouckém kraji. Děkujeme za Vaši podporu a přízeň, které si velmi vážíme!

SPOLEČNÝ SEZNAMOVACÍ
TÁBORÁK MŠ SLUNÍČKO
A MŠ VEVERKA
K září neodmyslitelně patří již tradiční společná akce obou mateřských školek „Seznamovací táborák.“ A jelikož jsme všichni
dohromady velká rodina, táborák každoročně probíhá na prostorné zahradě v MŠ
Veverka. Abychom mohli přivítat nové členy, připravily paní učitelky dne 20. září 2019
pro naše děti a rodiče zábavné odpoledne
her a akci s názvem „Podpisovka,“ při které
byla možnost se s novými členy seznámit
a začlenit je do našich řad.

Soutěžíme společně s rodiči
Autorka: Anna Harnová

Lesnický potěr
Autorka: Lenka Schubertová

Děti s rodiči si hry užily, ale ze všeho nejvíce
se těšily na opékání špekáčků, buřtů či klobásek. I když nám počasí přálo, vzduch už byl
chladný a bylo příjemné se prohřát u plápolajícího ohniště při opékání a u teplého čaje.

Jako každý měsíc, ani tentokrát nechyběly
pohádky připravené panem Zatloukalem
v místním kině, kam se vydaly pouze děti
ze třídy Včeliček dne 30. září 2019.

Všem rodičům děkujeme za příjemně prožité odpoledne a za skvělou atmosféru, kterou jsme si společně vytvořili. Budeme se
těšit na další společné akce.

kolektiv učitelek MŠ Sluníčko

kolektiv učitelek MŠ Sluníčko
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ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
HOLA, HOLA, V MŠ
VEVERKA ZAČALA ŠKOLA
Tak jak už to bývá, prázdniny utekly jako
voda a máme tu září. I v letošním školním
roce jsme naplnili kapacitu mateřské školy,
takže Veverka se Sovičkami a Mravenečky
jen hemží. Začali jsme ve znamení adaptace. Malým dětem jsme se snažili společně
poskytnout vstřícné a příjemné prostředí
pro první krůčky do samostatného života
bez rodičů. Starší děti zase ochotně vyprávěly zážitky prožité o prázdninách. A že jich
bylo. Postupně během měsíce září jsme
všechny děti seznámili s prostory školky,
se zaměstnanci, s možnostmi her v koutcích herny a na školní zahradě. Domluvili
jsme se s dětmi na prvních pravidlech bezpečnosti a pravidlech společného soužití
v kolektivu. Aby ručičky nezahálely, ihned
se pustily do tvoření všeho druhu na téma
„Na zahradě“, „Na poli“ a „V mraveništi“.
Celá školka najednou zazářila povedenými
pracemi, které se vyjímají na nástěnkách,
sítích a policích.
Sovičky na nic nečekaly a hned 10. září
2019 prošly logopedickou depistáží. Seznámily se s novou paní logopedkou Mgr.
Monikou Petrovou, která má nově zřízenou
logopedickou ambulanci na zdravotním
středisku. Tam si mohou děti s rodiči procvičovat svůj jazýček tak, aby mohly bez
problémů nastoupit do školy.
V pátek 13. září 2019 jsme jeli se Sovičkami na Den s lesy ČR do Švagrova. Na akci,
která se pravidelně každý rok opakuje, se
už starší děti moc těšily. Hned po příjezdu jsme začali plnit úkoly a dozvěděli se
spoustu zajímavých věcí o přírodě a zvířátkách. Za šikovnost jsme pak každý dostali
dáreček a opečený špekáček. Počasí nám
letos krásně vyšlo. Plni zážitků jsme se
v poledne vrátili zpět do školky.

Na Dni s Lesy ČR
Autorka: Ivona Kolínková
Dne 20. září 2019 se Sovičky a starší Mravenečci vydali na cestu do Areálu zdraví
Velké Losiny. Tam už na ně čekaly tety Šikulky, které dětem ukázaly různé rukodělné
dovednosti. Děti se tak seznámily s tím,
jak se vyrábí andílci a náušnice z korálků,
kapsy s postavičkami z punčoch, háčkují
oděvní doplňky, pletou košíky a jiné. Jelikož
naše děti rády tvoří, neodešly by, kdyby si

nemohly také něco vyrobit. Proto jim jedna
z tetiček umožnila vykouzlit si duhový zvoneček, srdíčko či vajíčko. Za svou šikovnost
byly děti obdarovány domácím zákuskem.
Přijatou energii tak děti mohly ihned odevzdat na oblíbeném dětském hřišti.
Poslední pátek v měsíci, tj. 27. září 2019,
začaly Sovičky navštěvovat tolik očekávané plavání v termálním parku. S ručníkem
a plavkami v baťůžku nadšeně vyrazily. Po
„našlapaném“ týdnu tak mohly aktivně relaxovat v bazénu s léčivou vodou. Lázním
Velké Losiny moc děkujeme.

Jednoduchým dělením zjistíme, že ve třídách základní školy je v průměru 17,7 žáka.
Nízký počet dětí v základních školách je
celorepublikovým trendem, i když se jejich
pokles dočasně zastavil, v mateřských
školách dokonce došlo k mírnému nárůstu
umisťovaných dětí. Tuto skutečnost lze demonstrovat i na průměrném počtu 20 narozených dětí ve Velkých Losinách během
posledních patnácti let.

Ze slavnostního zahájení školního roku
Autor: Václav Machaň
Pracovití mravenečci
Autorka: Anna Harnová
Ve středu 30. září 2019 se celá školka vydala na cestu za panem Zatloukalem do
kina na filmové pásmo pod názvem „Čarodějné pohádky“.
Anna Harnová a kolektiv učitelek MŠ Veverka

Do první třídy základní školy bylo k 1. září
2019 přijato 11 žáků (!). V případě 9 dětí ředitel školy rozhodl na základě doporučení
odborného pedagogického pracoviště pro
školní nezralost odložit školní docházku
o jeden rok.
Ve škole vyučuje jednadvacet pedagogů (včetně pěti asistentek pedagoga a tří vychovatelek školní družiny a školního klubu). O technicko provozní úsek se stará pět pracovníků.

Stejně jako v uplynulých školních letech
sdružuje i v tomto školním roce Základní
škola a mateřská škola Velké Losiny čtyři součásti: základní školu, školní družinu
a klub, mateřskou školu (jako svá dvě odloučená pracoviště) a školní jídelnu (se
dvěma odloučenými pracovišti – výdejnami stravy v obou mateřských školách).

Školní jídelna připravuje v průměru jídla pro
290 klientů denně (kromě obědů se připravují dopolední svačinky pro žáky základní
školy a také rozvážejí dopolední a odpolední svačinky do výdejen obou mateřských
škol). Z celkového počtu výkonů školní
kuchyně připadá cca 30 na tzv. cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti (nadto se nepravidelně také podávají jídla pro ubytované klienty Penzionu FIT). Ve školní jídelně
jsou zaměstnány čtyři pracovnice (z toho
tři kuchařky a jedna vedoucí).

V mateřských školách jsou otevřena čtyři
oddělení, po dvou ve Sluníčku i ve Veverce,
do kterých je přihlášeno celkem 84 dětí.
Výchovu a vzdělávání zabezpečuje 7 učitelek, 3 asistentky pedagoga a jedna školní
asistentka, o provozně technický úsek se
starají 4 pracovnice.

Ve školní družině jsou otevřena dvě, ve
školním klubu jedno oddělení. Zatímco do
školní družiny směřují nejmenší žáci školy
(přednostně z 1. až 3. třídy) spíše za hrami
a odpočinkem, ve školním klubu relaxují
jejich starší kolegové při cílených volnočasových činnostech v zájmových kroužcích.

Ve školním roce 2019/2020 je v základní
škole otevřeno 9 tříd (tedy již dlouhodobě
po jedné třídě v každém ročníku), 5 tříd na
prvním stupni a 4 třídy na druhém stupni
školy. Školu navštěvuje k 1. září 2019 celkem 159 žáků. Na 1. stupni je přihlášeno
84 žáků, na 2. stupni 75 žáků, celkem 74
chlapců a 85 děvčat. Z celkového počtu
žáků základní školy bydlí 134 přímo ve Velkých Losinách, z místní částí Maršíkov
dojíždí 9 dětí, z Bukovic 4, z Ludvíkova 2
a ze Žárové 1 dítě, 4 žáci každý den cestují
z Rapotína, 3 ze Sobotína a po jednom ze
Šumperka a Jindřichova.

Kromě výuky a vzdělávání budeme také
ve školním roce 2019/2020 pracovat s našimi žáky v rámci mimoškolních aktivit.
Opět bude fungovat celá řada zájmových
útvarů vedených jak učiteli, tak některými
agilními rodiči. Jejich činnost vám budeme pravidelně ve Velkolosinských Pramenech představovat.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
2019/2020 V ČÍSLECH

Všem žákům, jejich rodičům, pedagogům
i provozním zaměstnancům školy přeji
mnoho úspěchů při vzdělávání a práci ve
školním roce 2019/2020.
Jiří Ševčík, ředitel školy

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
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Měli jsme sice dobrý čas, ale ani to nám na
postup do okresního kola nestačilo. Po závodech jsme znovu nastoupili do autobusu
a odjeli zpátky k velkolosinské škole.

DEN S LESY ČR
Dne 13. září 2019 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili pravidelné akce nazvané Den
s Lesy ČR, která se konala na Švagrově. Byl
pro nás připravený program o lese, zvířatech a o jejich ochraně.

Lukáš Libich, žák 8. třídy

EXKURZE NA OBECNÍ
ÚŘAD VELKÉ LOSINY

Když jsme přijeli na místo, přivítal nás
lesní správce. Rozdal nám kartičky na razítka a ukázal, kterým směrem jsou stanoviště. Potom nám popřál hodně štěstí
při plnění úkolů.

Náš nejúspěšnější borec
Autor: Tomáš Skoumal
Závody se docela vydařily, i když jsme
v naší kategorii (starší žáci) skončili poslední. Vzhledem k počtu zúčastněných se
nelze tolik divit, že disciplíny byly posunuté asi o hodinu. To nám však dělalo trochu
problém v orientaci.
Celkové výsledky: mladší žáci 7. místo z 19.,
mladší žákyně se neúčastnily, starší žáci
18. místo z 18., starší žákyně 16. místo z 18.
Poznávačka v lesích Švagrova
Autorka: Kateřina Maturová
Stanovišť bylo osm a na každém úkol o přírodě, například: poznávání rostlin a jejich
plodů, poznávání jedlých a nejedlých hub,
rozlišování zvířecích stop a hnízd ptáků. Za
splnění úkolu jsme dostali do kartičky razítko a za všechna razítka odměnu. Každý si
něco vylosoval: sešit, klíčenku nebo reflexní
pásky. Poté jsme si mohli opéct špekáček
a posvačit. Dále pro nás byly připravené různé aktivity. Mohli jsme si zastřílet vzduchovkou, vyrýžovat granáty, stlouct ptačí budku
nebo se dozvědět zajímavosti o včelách.
Kolem desáté hodiny nastal čas odjezdu.
Nasedli jsme do autobusu a jeli ke škole.

Jako nejúspěšnější sportovci – jednotlivci
se prezentovali: Ondřej Ščuglík (7. třída)
v mladších žácích (8. místo z 93 účastníků), Jiří Dražný (9. třída) ve starších žácích (58. místo z 89 účastníků) a Lucie
Hetmánková (9. třída) ve starších žákyních
(32. místo z 89 účastnic).

PŘESPOLNÍ BĚH

žáci 4. třídy

Ve čtvrtek 24. září 2019 se naše škola zúčastnila okresního kola atletického čtyřboje.
V 8 hodin jsme došli na vlakové nádraží, abychom vyrazili na Tyršův stadion v Šumperku.
Na sportoviště jsme dorazili před 9. hodinou.
První disciplínou byl sprint na 60 m. Pak
následoval hod kriketovým míčkem nebo
koulí. Poté se konal skok do dálky nebo do
výšky. Naneštěstí tři naši nejmenovaní žáci
poněkud zaspali začátek skoku do výšky.
Poslední disciplínou byl vytrvalostní běh,
kde chlapci běželi 800 - 1 000 metrů (podle
věku) a dívky 600 - 800 metrů.

Ve čtvrtek 3. října 2019 jsme se společně
vydali na obecní úřad. Přivítala nás paní starostka Ing. Jana Fialová a usadila nás do zasedací místnosti. Nejprve nám ukázala obecní znak a vysvětlila nám symboliku obce.
Chvíli jsme si povídali o naší obci a místních
památkách. Prohlédli jsme si obecní kroniku
psanou na ručním papíru i nový projekt na rekonstrukci místního náměstí.

Jan Škop, žák 9. třídy

Moc se nám tam líbilo a dozvěděli jsme se
plno zajímavých věcí. Příští rok bychom tam
chtěli jet znova. Den s Lesy ČR byl báječný.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Na úvod 3. třídy nás čekal třídní projekt
„Jsem občan Velkých Losin“. Postupně
jsme shromažďovali materiál a informace
o naší obci. V hodinách prvouky jsme si
pak povídali o historii obce a významných
památkách, ve čtení jsme si společně četli
místní pověsti. Ve výtvarné výchově jsme
si nakreslili obrázky a vše pak zpracovali
ve skupinkách do projektu.

Naše dívky v akci
Autor: Tomáš Skoumal
Poslední zářijový den jsme využili autobusu školy Údolí Desné a svezli se s nimi do
Loučné nad Desnou. V prostoru parku zdejšího zámku se konalo okrskové kolo přespolního běhu. Nejprve jsme chvíli čekali na
místní, až dorazí. Následovala procházka
po trati závodu, abychom někde špatně
neodbočili. Závod zahájily mladší žákyně,
poté mladší žáci. Ostatní kategorie tím
pádem měly přestávku. Další se na dvoukilometrový běh vydaly starší žákyně, které
byly moc šikovné a málem postoupily, ale
to se nakonec těsně nestalo. Na závěr běželi tříkilometrovou trať starší žáci, tedy i já.

Příjemné přijetí v zasedací místnosti OÚ
Autorka: Hana Vašatová
Potom nás paní starostka provedla po
obecním úřadě, ukázala nám kanceláře
a vysvětlila nám, co mají jednotliví pracovníci na starosti. Paní Jana Rotterová nám
ukázala, jak vzniká hlášení místního rozhlasu, to se nám všem moc líbilo. Pak jsme
prošli další kanceláře, podatelnu a matriku, kde jsme si prohlédli matriční knihy, ve
kterých jsme se našli na fotkách z vítání
občánků. Vrátili jsme se do zasedací místnosti, kde na nás čekalo nachystané malé
pohoštění. Nakonec jsme se s paní starostkou vyfotili, poděkovali a rozloučili se.
Naše obec Velké Losiny je nádherná a jedinečná, jsme hrdi na to, že jsme občané
Velkých Losin.
žáci 3. třídy

MALÍ VÝLETNÍCI
S VELKÝM CÍLEM
Byl pátek 4. října 2019, kdy se celá škola
vydává za krásou naší země a přírody. Počasí venku napovídalo, že by se akce mohla uskutečnit. Jen aby nezačalo pršet jako

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
minulý pátek. Venku nepršelo, jupí, mohli
jsme se vydat na výlet.
Kolem 8. hodiny ranní jsme se vydali směr
Maršíkov. První zastávka byla na mostě, pod
kterým protéká řeka Desná. Právě čistili koryto řeky. Dalším zajímavým místem, kam
nás vedly naše kroky, byl maršíkovský mlýn.
Zajímavé na něm je, že ne vždy sloužil pouze
pro mletí obilí, ale že se zde taky mlel střelný
prach a kamení. Nyní se mlýn renovuje.
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války. Moc se nám líbily i barevné úly, které
patřily včelařskému výzkumnému ústavu.
Pak se nám trošku zkomplikovala cesta.
Pastvinu, přes kterou jsme měli přejít, úplně rozdupaly krávy a bylo tu plno bahna.
Paní učitelky rozhodly, že celou pastvinu
obejdeme. Cesta se nám tak prodloužila,
ale to nám nevadilo. V lese jsme si zařádili, hledali jsme skrýše, stavěli jsme mosty
přes potůček, sbírali jsme kaštany. Ke škole jsme dorazili unavení, ale spokojení.

cholky stromů a do krajiny. Na Čerňavě jsme
přestoupili na dvousedačkovou lanovku
a před námi už byl Šerák, kde jsme se všichni občerstvili v restauraci čajem a polévkou.
Před námi bylo asi 12 km pěší túry přes Keprník, kde jsme se všichni vyfotografovali. A dál
přes Vřesovou studánku – ochutnali a napustili jsme si zdravou horskou vodu a šli dál
směr Červenohorské sedlo. Po cestě rostly
hojně borůvky, brusinky a houby, záhadně
jsme měli všichni fialové ruce a rty.
Na sedle nás čekal autobus s panem řidičem, který nás dovezl až ke škole. Výlet se
nám líbil a těšíme se na další.
Tomáš Donoval, žák 8. třídy

PROJEKTOVÝ DEN
„TY + MY + JÁNEK“

Reflexe zážitků z projektového dne
Autorka: Šárka Svrčinová
Po zhlédnutí maršíkovského mlýnu jsme se
vydali dál po modré turistické značce. Ta
nás dovedla na místo odpočinku – malé hřiště, kde jsme se pustili do svačinky, kterou
jsme si nesli v baťůžku. Po svačince, i když
bylo chladno a zima lezla pod kabát, jsme
se vydali dál, abychom dosáhli našeho cíle
– dřevěného kostelíku v Maršíkově. Před
kostelem sv. Michaela nás čekal pan Lichner, který nás pustil dovnitř a krásně nám
o místním kostele vyprávěl. Napočítali jsme,
že kostel zde stojí již přes 500 let a je postavený ze dřeva, ze kterého byl původně postavený velkolosinský kostel a z téhož dřeva je
postaven i kostelík v Žárové. Blízko kostela
stojí pěkná budova kulturního domu. V této
budově byla v minulosti základní škola a my
už víme, že se zde učil i náš pan ředitel.
Tak a teď, hurá, zpátky do školy! Zima byla
nám všem, i ti největší otužilci se třepali zimou. Do školy jsme se vraceli kolem daňků
a muflonů, kteří krásně a ladně pobíhali ve
svém výběhu. Během zpáteční cesty jsme
dojedli svačinky, které nám zůstaly. Do školy
jsme se všichni těšili na teplo a sucho. Ve
škole jsme pak společně shrnuli naše čerstvě nabyté vědomosti v pracovním listě.

Uklízíme naše lesy
Autorka: Světlana Podhajská
Holky ze čtvrté třídy se domluvily, vzaly si pytle na odpadky a rukavice a celou cestu sbíraly odpadky. Nestačili jsme se divit, kolik se
jich cestou povalovalo po lese a kolem cesty.
Odpadky pak u školy vytřídily a vyhodily do
kontejnerů. Takže v pátek jsme se nejen pěkně vyřádili, ale také jsme uklidili kus přírody.
Alžběta Bláhová a Denis Křepský,
žáci 5. třídy
Den na horách hodnotím kladně. Žáci poznali okolí Velkých Losin, sami vyvinuli iniciativu při sběru odpadků, které pak ještě
vytřídili. Cestou si tak všímali i toho, jak
vypadá bezprostřední okolí cesty. Ve svých
komentářích hodnotili Den na horách jako
velmi hezkou a zajímavou procházku.
Světlana Podhajská, třídní učitelka 5. třídy

DEN NA HORÁCH

Výlet byl pěkný. Na zimu, která nás po cestě provázela, jsme brzy zapomněli. A zůstaly nám jen krásné vzpomínky.

V pátek 4. října 2019 jsme 3. až 5. třída
vyrazili do přírody. Ten den totiž škola pořádala Den na horách. Ráno jsme vyrazili
autobusem do Pekařova. Většina z nás
o Pekařově nic nevěděla. Byli jsme překvapení, že je tam tak hezky. Vydali jsme se na
cestu ke škole. Zastavili jsme se u pekařovské kaple a u památníku obětem 1. světové

Při společné práci se domluvíme
Autorka: Hana Vašatová
Když pracovnice z Vyhlídky odjely, měli
jsme ještě hodinu čas, abychom si spolu
povídali, co nám dnešní dopoledne přineslo. A na co jsme přišli? Byla to skvělá zábava, ale uvědomili jsme si, že při našich
hrách i společném učení musíme v naší
třídě dodržovat určitá pravidla, vzájemně
si máme naslouchat a jeden druhému pomáhat. Proč? PROTOŽE SE MÁME RÁDI
A JSME VŠICHNI KAMARÁDI.
kamarádi a kamarádky z 3. třídy

Šárka Svrčinová, třídní učitelka 2. třídy

DEN NA HORÁCH

Ve středu 16. října 2019 jsme se ve škole neučili, čekal nás den plný her, zábavy
a legrace. Přijely k nám dvě pracovnice
- Míša a Markétka ze Střediska výchovné
péče Dobrá Vyhlídka Šumperk. Připravily si
pro nás zajímavé hry a aktivity, při kterých
jsme se vzájemně poznávali, učili jsme se
spolu lépe komunikovat a spolupracovat,
domlouvali jsme se slovy i beze slov na
taktice při řešení různých úkolů. Co se nám
nejvíce líbilo? ÚPLNĚ VŠECHNO!

Pozdrav sedmáků z Keprníku
Autorka: Klára Macečková
V pátek 4. října 2019 se druhý stupeň (63
žáků, 4 učitelé a 2 asistentky) zúčastnil
pěší túry na Šerák (1 353 m). Všichni jsme
se moc těšili, co nás čeká. Počasí nám přálo a ráno po osmé hodině jsme vyjeli vlakem z Velkých Losin směr Ramzová.
Po zakoupení lístků nás ze čtyřsedačkové lanovky čekal krásný, ale chladný výhled na vr-

Při dnešních hrách a aktivitách jsem se ujistila o tom, že mám skvělou třídu úžasných
dětiček. Věřím, že toto moje tvrzení bude platit i za tři roky, až se budu se svojí třídou loučit. Samozřejmě, že jsme našli i pár odpovědí
na to, co se nám dnes ve třídě nelíbilo. To
však zůstane jen v našem třídním kruhu a na
nápravě budeme společně pracovat. A ještě
jedna věc mě dnes dopoledne velmi potěšila. Žáčci na dvě různé otázky „Koho chcete
ve třídě více poznat?“ a „Koho máte ve třídě
rádi?“ odpověděli stejně: Paní učitelku.
Hana Vašatová, třídní učitelka 3. třídy
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DEN BEZPEČNOSTI fotoreportáž Václava Machaně
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SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY

ROSÁCI Z VELKÝCH LOSIN USPĚLI V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI SCÉNICKÉHO ŠERMU

Rosáci v duchu Tolkiena

Rosáci a pohár prvenství
(zleva Pavel Rozsypal, Pepa Langr a Aleš Rozsypal)

na prvním místě a oslnili jak šermem, tak
i divadlem.

Soutěž zvaná IV. Międzynarodowy Przegląd
Walk Scenicznych 2019 se konala ve městě
Glogoczów v Polsku dne 5. 10. 2019. Každoročně si musí soutěžící týmy připravit šermířské vystoupení na určité téma, přičemž
v letošním roce probíhala soutěž v duchu
známých děl autora J. R. R.Tolkiena (Pán
prstenů, Hobit). Účinkujících bylo celkem
sedm, zúčastnily se týmy z České republiky, Polska a Slovenska. Rosáci se umístili

Skupina Rosáci byla založena ve Velkých
Losinách v roce 2015 a v současné době
má čtyři členy.
Ovšem členové Rosáků šermovali již před
založením v jiných skupinách scénického
a historického šermu. Šermu se věnují téměř
11 let a někteří i déle. Vystupují po celé Čes-

ké republice i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Německo, Francie, Ukrajina). Věnují se
šermu z období gotiky, renesance a baroka.
Spolupracují při natáčení nejen s Českou
televizí (Pod ochranou Žerotínů, Šumperk,
Jan Hus - cesta bez návratu, Poslední útěk
Jeronýma Pražského, film Jan Žižka), ale
i s americkou televizí (HBO a History channel (Soumrak templářů, Britannia) - vždy
jako „action extras“.
Aleš Rozsypal - vedoucí skupiny Rosáci

SPORT ŠK KAPR - PROPOZICE 2019
7XUQDMVH]iSRþWHPQD(/2OLVWLQXý5D),'(YUDSLGãDFKX

6HULiO*5$1'35,;ýHVNpUHSXEOLN\YUDSLGãDFKXMHGQRWOLYFĤURþQtN
SRG]iãWLWRXID(QHUJRWLVVURDKRWHOX'ORXKp6WUiQČVUR
Termín :
Termín:

sobota
14.12.2019
sobota
14.12.2019

Hrací místnost:

Kouty nad Desnou hotel „Dlouhé Stráně“

ýDVRYêSOiQ

Časový plán:

14.12.2019

Možnost prezence: 13.12.

08.30 – 09.15
09.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 17.00
– 17.15
17.00 – 21:00

prezence
1. - 4. kolo
přestávka
5. - 9. kolo
vyhlášení výsledků
(pro ubytované v hotelu DS)

Hrací systém:

Švýcarský na 9 kol, 2 x 15min +3s/tah, podle pravidel FIDE rapid šachu a GP
O pořadí rozhodují tato kritéria: body, vzájemná partie, buchholz cut1, buchholz,
hodnocení podle systému Sonneborn-Berger, vícekrát černé, los. (SŘ čl. 5.2.3.)
Vklad:
100,-Kč
50,- Kč - studenti, žáci, důchodci, ženy
V přihlášce uveďte jméno, ročník narození, ELO , oddíl.
Hráči s mezinárodními tituly a hráči uvedení na listině talentů ŠSČR
startovné neplatí.
Přihlášky zasílejte do 13.12.2019 na web:
www.sachovy-web-velkych-losin.webnode.cz/o-losinskeho-kapra/prihlaska/
nebo na adresy organizačních pracovníků:
Viktorin Petr
Rybářská 582
788 13 Vikýřovice

Bureš Vladimír
Dukelská 437
788 15 Velké Losiny

mobil: +420 602 546 452
e-mail: viktorinp@tiscali.cz

mobil: +420 737 831 480
e-mail: bures@dvprojekt.cz

Organizační vedoucí turnaje:
Petr Viktorin, předseda šachového oddílu ŠK Velké Losiny
mobil: +420 602 546 452
Ředitel
turnaje:
ing. Kopřiva Miroslav CSc. - majitel hotelu Dlouhé Stráně
5R]KRGþtWXUQDMH
Rozhodčí turnaje: Mgr. Jiřina Prokopová, mezinárodní rozhodčí IA
Šachový materiál: Zajistí pořadatel.



Ceny:
Ceny:
1. místo - 5 000 Kč + vánoční kapr + dárkový koš + putovní pohár
2. místo - 3 000 Kč + dárkový koš
3. místo - 2 000 Kč + dárkový koš
4. místo - 1 000 Kč + dárkový balíček
5. místo - 800 Kč + dárkový balíček
6. místo - 500 Kč + dárkový balíček
7. - 10. místo - 200 Kč + věcná cena dle vlastního výběru
11. - 15. místo - 150 Kč + věcná cena dle vlastního výběru
Věcné ceny minimálně do 40. místa

Vyhlášení a předání poháru vítězům jednotlivých kategorií muži, ženy,
junioři, juniorky, senioři, seniorky. Cena pro nejlepší ženu - 500 Kč
Cena pro nejlepšího hráče do 1900 ELO - 500 Kč, do 1700 ELO - 500 Kč
Věcná cena pro nejmladšího a nejstaršího účastníka
Slosovatelné ceny pro všechny účastníky turnaje:
Cena ředitele a majitele hotelu Dlouhé Stráně ing. Miroslava Kopřivy CSc:
- víkendový pobyt s polopenzí pro dvě osoby v hotelu Dlouhé Stráně v
Koutech nad Desnou
Občerstvení:
zajištěno během celé doby turnaje v restauračních zařízeních hotelu „Dlouhé Stráně“
Čestný direktoriát turnaje:
František Klézl - místopředseda šachového oddílu ŠK Velké Losiny
Ubytování:
Možnost ubytování na hotelu Dlouhé Stráně, pro účasníky turnaje z 13.12. - 14.12.
prosím objednat do 12.12. K dispozici sauna, wellness centrum a fitness
Cena 310,-Kč za osobu / 250,-Kč hráči do 18-ti let a důchodci od 60-ti let
včetně snídaně (bohatého rautu)
Hráči s mezinárodními tituly GM, IM mají ubytování zdarma.
Doprava:
Hrací místnost 200 m od vlakové a autobusové zastávky.
http://www.hotelds.cz/
http://sachovy-web-velkych-losin.webnode.cz/

Na Vaši účast se těší pořadatelé z šachového oddílu ŠK VELKÉ LOSINY
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ŠK VELKÉ LOSINY – ŠACHOVÉ AKTUALITY
republice jsou zahajovány v průběhu měsíce října 2019, budeme vás o úspěších
či neúspěších našich šachových družstev
průběžně informovat od příštího vydání
Velkolosinských pramenů.

Vážení čtenáři Velkolosinských pramenů.
Jelikož všechny šachové soutěže v České

TJ SOKOL
Čas běží hrozně rychle a už tu máme podzim, tím i konec fotbalového podzimu. Do
konce soutěží všech kategorií, které obsazujeme, zbývá již opravdu jen pár kol, takže
na hodnocení je ještě čas, ale ambice jednotlivých družstev se dají odvodit již nyní.
Může nás těšit, že prakticky všechna mládežnická družstva se pohybují v horních
patrech svých tabulek. Výjimka je u mladší
přípravky, která letos hraje formou turnajů
za účasti tří týmů, což je pro letošek novinka, v první fázi to byla série tří turnajů u
každého účastníka, kdy naši uhráli 7 bodů
z 18 možných, druhá fáze byla rozdělena
podle výkonnosti a naši uhráli 6 bodů z 18
možných. To znamená, že naše družstvo
si vede střídavě úspěšně, ještě je čeká poslední série tří turnajů, umístění není důležité, hlavně když nám děti sportují. Mladší přípravka je prvním kontaktem dětí se
soutěžními zápasy, těší nás, že se daří tuto
kategorii úspěšně doplňovat ze sportovní školičky, kterou jsme rozjeli na začátku
školního roku pod patronací trenérů Petra
Navrátila a Dominika Glogara, kterým ještě
chodí vypomáhat Jirka Mika a dorostenec
Filip Jurásek. Jsme rádi, že se zapojují i
rodiče dětí, o úspěchu akce svědčí, že se
postupně daří zapojovat další děti i s jejich
rodiči. Touto cestou si dovolujeme pozvat
i další rodiče s jejich dětmi, mají možnost
si vyzkoušet, jestli to bude jejich ratolesti
bavit, měly by zaručenou každotýdenní
sportovní aktivitu. Musíme upozornit, že je
to zaměřeno na všeobecný sport a pohyb
vůbec, nemusíte mít obavy, že by je někdo
nutil hrát zrovna fotbal, takže jsou zváni
všichni bez rozdílu, tedy i děvčata. U těchto
malých dětí je poměrně nutný doprovod.
Zatím chodí na venkovní hřiště, pokud nebude přát počasí, mají zajištěnu tělocvičnu,
takže budeme pokračovat i po skončení
podzimní části sezóny. Pro názornost přikládáme fotky z minulých setkání, která
jsou vždy v pondělí od 16.00 hodin.
Milan Grézl – sekretář FO TJ Sokol

Přesto v předstihu vás chceme upozornit, že
náš šachový klub Velké Losiny pořádá v hotelovém komplexu Dlouhé Stráně v Koutech
nad Desnou dne 14. 12. 2019 jeden z největších a nejpopulárnějších šachových turnajů
na Moravě - „O losinského kapra“. ŠK Velké
Losiny společně s ředitelem turnaje a hlavním sponzorem turnaje Ing. Miroslavem
Kopřivou CSc. předpokládá účast minimál-

ně 130 hráčů z šesti zemí. Organizační propozice jsou součástí této zprávy.
Vážení čtenáři, máme pro vás dva návrhy,
přijďte si zahrát nebo alespoň podívat. Vidět plejádu šachových velmistrů a mezinárodních mistrů stojí za jedno prosincové
dopoledne či odpoledne.
Zvou pořadatelé ŠK Velké Losiny
Petr Viktorin – předseda ŠK
František Klézl
Vladimír Bureš

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Na první zářijovou sobotu byly na faru do
Sobotína pozvány děti na soutěžní odpoledne. Přesto, že od rána pršelo, sešly se děti
z Velkých Losin, Sobotína i Loučné.
Akce probíhala v celém prostoru fary. Každé
dítě si po příchodu namalovalo šátek a přesunulo se ke stolečku, kde dostalo kartičku na výsledky jednotlivých disciplín. Po
zahájení se 19 dětí rozběhlo po celé faře,
kde v jejích zákoutích musely nejdřív stanoviště najít a pak bojovat o co nejlepší výsledek. Soutěžilo se v několika kategoriích:
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dvouleté děti byly dvě, čtyřleté děti – těch
bylo nejvíc - šest, předškoláci byli dva, prvňačky a druhačky byly tři, třeťáci a čtvrťáci
byli čtyři, novopečené páťačky byly dvě.
V rámci recese si soutěžní disciplíny proběhl i středoškolák – doprovod jednoho
z dětí. A jaké byly disciplíny? Na stanovišti
1 si děti cvičily obratnost prstů – měly za
úkol co nejrychleji přeskládat sloupeček
na sobě naskládaných plastových kelímků
tak, aby se kelímek, který byl nahoře, octnul
dole. Na stanovišti 2 dostaly děti tři cihly
a po nich musely přejít bez šlápnutí na zem
do cíle. V této disciplíně si cvičily rovnová-

hu. Proplést se sítí provazů bez dotknutí
byl další úkol, tentokrát na koordinaci celého těla. Postřeh si cvičily, když chytaly
do kyblíčku vodopád balónků a na posledním stanovišti skákaly po dráze sestavené
z „květů tulipánů“ snožmo s různými otočkami – procvičení pozornosti a fyzičky. Odpoledne završila tradiční bašta netradičně
připravená – špekáčky z trouby. Odpoledne
se přes nepřízeň počasí vydařilo. Velké poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací odpoledne.
Dana Ponížilová

Adventní dílna
V sobotu 23. 11. ve 14 hod.
zveme děti na faru do Sobotína
na tradiční adventní dílnu.
Budeme vyrábět adventní věnce
a další vánoční ozdoby našich příbytků.
Vezměte si s sebou korpusy a svíčky.
Přihlášky u Dany Ponížilové, tel. č.: 731 626 557,
ponizilova.sobotin@seznam.cz

Římskokatolická farnost Velké Losiny zahajuje od měsíce listopadu přípravu na křest a biřmování dospělých. Mnozí dospívající a dospělí
neměli v dětství či dospívání možnost přijmout tyto křesťanské svátosti, které dříve v našem křesťanském národě byly obvyklé. Dnes
mnozí lidé teprve začínají objevovat duchovní hodnoty a domnívají se, že křest je jen pro děti. Křest je možno přijmout i v dospělosti. Svátost biřmování se nazývá také svátost křesťanské dospělosti a je nutná v případě, že někdo má být kmotrem u křtu. Zájemci se mohou
přihlásit co nejdříve na telefonním čísle velkolosinské farnosti 583 248 333, nebo na e-mailovou adresu favelkelosiny@ado.cz.

Římskokatolická farnost Velké Losiny zároveň, jako každý rok na Památku zesnulých, zve na žehnání hrobů, které proběhne v pátek
1. 11. 2019 po mši svaté v 18:00 hodin. Mše svatá za zesnulé losinské rodáky proběhne ve Hřbitovní kapli v 17:00 hodin. Všichni, kdo
chtějí společně vzpomenout na svoje drahé zemřelé, jsou srdečně zváni.

INZERCE A UPOZORNĚNÍ

23 | VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

PARS NOVA A.S. – ZKUŠENÝ ZAMĚSTNAVATEL S DLOUHODOBOU
STABILNÍ ZAKÁZKOVOU NÁPLNÍ V OBORU VÝROBY, MODERNIZACÍ
A OPRAV KOLEJOVÝCH VOZIDEL NABÍZÍ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
NA POZICÍCH:
konstruktér
projektant
technolog
mistr

elektromechanik
elektronik
technik zkušebny - elektro
zámečník/mechanik opravář k.v.
lakýrník
Zaměstnanecké beneﬁty:

,
E
M
E
J
U
T
NEMON ÍME.
TVOŘ

10 000 Kč náborový příspěvek po uplynutí zkušební doby
1500 Kč měsíčně bonus za efektivní využívání fondu pracovní doby
900 Kč měsíční příspěvek na penzijní připojištění
400 Kč měsíčně poukázky Flexi Pass (vypláceny kvartálně)
5 týdnů dovolené
jednosměnný provoz
automatické navyšování mezd + zákonné příplatky
pracovní poměr s ﬁrmou, ne přes agenturu
dotované stravování a nápoje
kulturní a sportovní akce pro zaměstnance a rodinu (aktivní odbory)
zaměstnanecké půjčky, zvýhodněné volání i pro členy rodiny
ﬁnanční příspěvky na životní a pracovní jubilea
možný kariérní růst: technik zkušebny, revizní technik, mistr, technolog…
e-mail: lucie.novotna@skoda.cz / telefon: 583 365 573 (545)
Pars nova a.s.
www.parsnova.cz

MVDr. Pavlína Vrzalová oznamuje
Hledáme kolegu/kolegyni na pozici

CNC soustružník
-

SOU nebo SŠ strojního zaměření
znalost čtení výkresové dokumentace
praxe s obsluhou a programováním v systému Heidenhain
schopnost samostatné obsluhy a programování CNC soustruhu
manuální zručnost, odpovědnost
samostatnost

- mzda 25 000,- Kč až 27 500,- Kč
(dle prokázání samostatné práce v programu Heidenhain)
- základní mzda + příplatky za přesčasy, odpolední práci
- náborový příspěvek 15 000,- Kč po 6-ti měsících
- dvousměnný provoz (ranní/odpolední)
- nástup: ihned

otevření

VETERINÁRNÍ
AMBULANCE
v Petrově nad Desnou 409, 788 14

 732 102 705

Ordinační hodiny od listopadu 2019:
Pondělí: 8:30 - 10:00 14:00 - 17:00

Životopisy zasílejte:
Poštou:

Urdiamant, s.r.o.
Personální oddělení
Dolnostudénská 715/3
787 01 Šumperk

Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

E-mailem: jdrozdova@urdiamant.com
Pro případné dotazy nás kontaktujte telefonicky:
583 366 522 (Drozdová Jana)

Pátek:

14:00 - 17:00

Objednané zákroky a vyšetření
Objednané zákroky a vyšetření

14:00 - 17:00

Objednané zákroky a vyšetření

8:30 - 10:00 14:00 - 16:00
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KALENDÁŘ AKCÍ PLNÝ SLEV A BONUSŮ – TERMÁLY LOSINY
SLEVA 15% NA OPAKOVANÝ VSTUP DO TERMÁLŮ
Od června dostáváte ke každému zakoupenému vstupu na recepci termálního parku
TERMÁLY LOSINY účtenku s 15% slevou na další vstup. Slevu můžete uplatnit po
předložení této účtenky na pokladně termálního parku při vaši příští návštěvě:
- v období od 1. 10. - 6. 12. 2019 ve dnech ÚTERÝ až PÁTEK
- v termínech vedlejší sezóny
- sleva na další vstup platí pouze po předložení účtenky za uhrazené vstupné s uvedenou
slevou 15%

ZAŽIJTE VEČERNÍ KOUPÁNÍ V TERMÁLECH LOSINY
Užijte si se svými blízkými nezapomenutelný večer plný relaxace, koupání, zážitků a dobrého
jídla v sobotu 9. listopadu 2019 od 20.30 – 23.00 hodin!
Vstupné na večerní koupání za cenu 450 Kč / osoba zahrnuje: vstup do termálního parku,
vstup do saun, ochutnávku jávských nebo klasických masáží, studené občerstvení formou
rautu od 21.00 - 22.00 hodin a welcome drink.
Vstupenky můžete zakoupit pouze v předprodeji:
- do 9. 11. 2019 (do 13.00 hodin) - na recepci TERMÁLŮ LOSINY, TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
Velké Losiny, Wellness hotelu DIANA
- do 1. 11. 2019 – z pohodlí vašeho domova prostřednictvím objednávkového formuláře
na webových stránkách Termálů

MIKULÁŠSKÝ TÝDEN V TERMÁLECH
Pekelné koupání, zábava a pestrý program pro malé i velké hříšníky po celý týden
od 3. – 8. 12. 2019 v termálním parku TERMÁLY LOSINY:
-

3. 12. Andělská ochutnávka masáží za zvýhodněnou cenu
4. 12. Seniorský dýchánek s punčem zdarma
5. 12. Čertovský happy drink day
6. 12. Páteční čertovské cvičení
7. 12. Sobota s Mikulášem, čertem a andělem
8. 12. Nedělní rodinné saunování

www.termaly-losiny.cz
Speciální nabídka Wellness hotelu DIANA
SVATOMARTINSKÉ MENU
8. - 17. 11. 2019
Svátek všech Martinů se blíží a milovníci husích specialit se již určitě nemohou dočkat svatomartinských hodů.
I my jsme proto pro vás připravili gurmánskou lahůdku ve Wellness hotelu DIANA.
Předkrm
80 g

Restovaná husí jatýrka s glazírovanou cibulkou a pečenými jablíčky, rozpečená bagetka
+ 0,15 l Veltlínské červené ranné, vinařství Mádl Vel. Bílovice
99 Kč

Polévka
Jemný dýňový krém se zakysanou smetanou a česnekovými výhonky

49 Kč

Hlavní chod 1
250 g Konﬁtované husí prsíčko s karamelizovanou řepou, bramborové chlupaté noky se škvarky
+ 0,15 l Muškát moravský, vinařství Mádl Vel. Bílovice
289 Kč

Hlavní chod 2
450 g Pomalu pečené husí stehýnko s medovou krustou, dušené červené zelí se slaninou, variace
knedlíků + 0,15 l Modrý Portugal, vinařství Vladimír Tetur
289 Kč

Dezert
Čokoládovo-tvarohový koláček s pošírovanými jahody

69 Kč

Celé menu s výběrem jednoho z hlavních chodů je možno objednat za 440 Kč.

www.diana-losiny.cz
Vydává: Pro obec Velké Losiny vydává obec Velké Losiny. Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny. Tel.: 583 248 422 | IČO:00303551. Periodický tisk územního samosprávního celku obce
Velké Losiny. Toto číslo bylo vydáno 30. 8. 2019. Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 16297. Na tvorbě tohoto čísla se za obecní úřad podíleli: Jana Fialová,
Kateřina Bláhová, Ivana Blažková, Jana Rotterová, Miroslava Müllerová, Hana Nykllíčková, Lenka Krňávková, Ivana Tomášková, Jana Rotterová, ml., Mirna Sedláčková, Marta
Sasynová, Jaroslav Nesvadba, Emil Kapusta Redakční rada: Ing. Jana Fialová, MUDr. Kateřina Bláhová, Mgr. Ivana Blažková. Design, sazba, tisk: Grafotyp s.r.o. Uzávěrka příštího čísla
29.11.2019. Své příspěvky posílejte na e-mail: blahova@losiny.cz, příjem inzerce: podatelna@losiny.cz. Redakční rada nezodpovídá za správnost dodané inzerce. Za jazykovou korekturu
nese zodpovědnost zadavatel.

INZERCE A UPOZORNĚNÍ

25 | VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

Jak třídit odpady z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě.
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.
Co je důležité?
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými obaly. Třídit odpady
hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam
patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

Plast
Patří sem:
ǩsešlápnuté PET lahve
(i s víčkem)
ǩnápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka
a nápojů
ǩsáčky, tašky, folie
ǩpolystyren
ǩkelímky od másla, jogurtů
a jiných potravin
ǩplastové obaly
od šamponů, mycích
a pracích prostředků
ǩCD/DVD

Sklo bílé

Nepatří sem:
ǩlinoleum, PVC
ǩpryžové výrobky
ǩkoberce
ǩtextil
ǩpěnový polyuretan-molitan
ǩpneumatiky
ǩvideokazety
ǩkabely
ǩobaly od olejů, obaly silně
znečištěné zbytky jídla
ǩobaly od nebezpečných
látek, barev, chemikálií
a léčiv

Patří sem:
ǩveškeré bílé obalové sklo
(lahve od nápojů bez
kovových či plastových
uzávěrů, skleněné nádoby)
ǩtabulové sklo čiré

Patří sem:
ǩveškeré barevné obalové
sklo (lahve od nápojů bez
kovových či plastových
uzávěrů, skleněné nádoby)
ǩtabulové sklo zabarvené

Nepatří sem:
ǩporcelán
ǩdrátosklo
ǩvarné sklo
ǩtelevizní obrazovky
ǩPC monitory

ǩzrcadla
ǩautomobilová skla
ǩlahvičky od léčiv
ǩzářivky, výbojky,
žárovky

Bioodpad
Patří sem:
ǩzbytky jídel rostlinného
původu
ǩzbytky ovoce a zeleniny
ǩzbytky pečiva a obilnin
ǩkvětiny
ǩkávový odpad vč. ﬁltrů
a ubrousků
ǩčajové sáčky
ǩlistí, seno, sláma
ǩpiliny, hobliny v menším
množství
ǩzahradní odpad

Papír

Nepatří sem:
ǩfritovací olej
ǩjednorázové pleny
ǩuhynulá zvířata
ǩskořápky od vajíček
ǩzbytky masa, kosti, kůže
ǩtrus zvířat
ǩzvířecí srst
ǩpopel
ǩcigarety

Patří sem:
ǩnoviny, časopisy
ǩškolní sešity
ǩbrožury
ǩreklamní letáky
ǩkatalogy
ǩpsací a balicí papír
ǩčisté papírové obaly
a sáčky
ǩrozložené krabice
a kartony
ǩknihy

Co se děje s odpadem dále? Papír se lisuje do velkých balíků a je následně odvážen
do papíren. Plasty jsou podle druhů dotříděny a slisovány případně podrceny a jsou
předány k dalšímu zpracování. Skleněné střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé
a barevné) na překladište naší společnosti a ve velkých objemech se pak dostane do
skláren. Bioodpad putuje rovnou do kompostáren k výrobě kompostů a substrátů.
TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

www.suez.cz

info@suez.cz

Sklo barevné

800 102 000

Nepatří sem:
ǩznečištěný a mastný papír
ǩvoskovaný papír
ǩobaly od másla
ǩnápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka
a nápojů
ǩzbytky tapet
ǩpapírové kapesníky
ǩubrousky
ǩjednorázové pleny
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INZERCE A UPOZORNĚNÍ

608 33 11 00
WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

329,11e58ÿ(1Ì
Osobní automobil

Cena již od:

do 1 000 ccm

1 482 Kč / rok

1 001 - 1 350 ccm

1 587 Kč / rok

1 351 - 1 750 ccm

1 786 Kč / rok

1 751 - 2 000 ccm

2 181 Kč / rok

2 001 - 2 500 ccm

2 244 Kč / rok

nad 2 500 ccm

2 244 Kč / rok

Nákladní automobil 3,5 - 12 t

8 548 Kč / rok

Tahač

49 440 Kč / rok

SJEDNÁVÁME
ZASTUPUJEME

VŠECHNY TYPY POJISTEK
VŠECHNY POJIŠŤOVNY

3ġ(3,6<92=,'(/
VEŠKERÉ ÚKONY NA ODBORU DOPRAVY:

9<ěË'Ë0(=$9È6

- Registrace vozidla
- Dovoz vozidla ze zahraničí
- Zánik vozidla
- Vyřazení vozidla
- Zápis tažného zařízení
- Zápis LPG
- Veškeré změny
- jméno
- adresa
- barva
... atd.

608 33 11 00
WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

Jesenická 3071, 787 01 Šumperk
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