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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ČEKAJÍ VELKÉ ZMĚNY
Některá vedení obcí se snaží sbírat politické body formou nulových nebo minimálních poplatků za odpady jednotlivým
domácnostem. Dlouhodobé zkušenosti
však ukazují, že tento systém nefunguje,
a proto představuje slepou uličku v odpadovém hospodářství. Jiní je naopak sbírají
díky motivačním systémům založeným na
principu „znečišťovatel platí“.
MOTIVACE se tak stává novým klíčovým
slovem odpadové legislativy. Motivace
k třídění, recyklaci, úsporám, šetření a využívání zdrojů. Dosavadní skládkování
komunálních odpadů jako nejlevnější a
nejsnazší způsob, jak se odpadů zbavit,
už nebude ani udržitelné, ani ekonomické.
Připravovaná nová legislativa nakládání
s odpady počítá s tím, že není možné dlouhodobě udržovat ekonomickou výhodnost
skládek, kterým nemohou ostatní způsoby
nakládání s odpady konkurovat.
V roce 2018 přijala Evropská unie tzv. balíček oběhového hospodářství. Prioritní oblastí, na kterou se nová legislativa zaměřuje,
jsou komunální odpady. Všechny členské
státy Evropské unie budou muset do roku
2025 recyklovat 55% svých odpadů, v roce
2030 již 60% a v roce 2035 65%. V České republice dnes recyklujeme pouhých 38% celkového komunálního odpadu a ve Velkých
Losinách vytřídíme zhruba 40%.
Během několika let vstoupí v platnost také
zcela nový cíl: skládkovat bude možné maximálně 10% z celkové produkce komunálních odpadů. Bude se jednat pouze o tu část
odpadů, která je energeticky nevyužitelná.
V České republice v současné době skládkujeme 2/3 celkové produkce směsného komunálního odpadu (SKO), což znamená, že
ze 3 miliónů tun SKO za rok jde na skládky
2,2 mil. tun a zbylých 800.000 t je likvidováno ve spalovnách. Z Velkých Losin jde na
skládku 60% z celkového množství odpadu
(tedy 571 t z celkových 965 t odpadů).
Zároveň nová evropská legislativa zavádí
tzv. ekomodulaci, která funguje na principu
zpoplatnění nerecyklovatelných nebo méně

recyklovatelných obalů uváděných na trh
výrobci. Pokud se tyto principy osvědčí, mohou výrazně pomoci obcím a domácnostem
s předcházením vzniku odpadů.
Co nás tedy čeká? Obce, jako původci komunálního odpadu budou muset lépe třídit
a snižovat celkové množství odpadů. Vedle
zavedení povinnosti třídit kov a bioodpad
přibude v následujících letech povinnost
třídit také oleje a textil. Obce by měly také
zvážit možnosti rozšíření sběru rostlinného
bioodpadu o kuchyňský odpad a odpad živočišného původu. Vedle posílení třídících
systémů v obcích bude nepochybně nutné
posílit motivaci domácností k samotnému
třídění, ale také ke snižování produkce odpadů. Vedle osvěty domácností a maximálního usnadnění třídění, sehrají roli v motivačním systému i ekonomické nástroje.
Konkrétními zkušenostmi je prokázáno, že
nejméně odpadů je tam, kde existuje jasná
vazba mezi množstvím produkovaného odpadu a výší poplatku za odpady. Čím je tato
vazba méně jasná, tím více směsného odpadu domácnosti produkují. Obce by také
měly přestat umožňovat svozovým společnostem „vozit vzduch“ a účtovat si za něj.
V současné době většina obcí, včetně té
naší, platí tzv. paušálem. To znamená, že
svozová společnost účtuje poplatek za počet svozových míst, bez ohledu na množství opadů na jednotlivých stanovištích. Co
se týče svozu tříděného odpadu, vyváží u
nás svozová společnost odpad z více obcí
a množství svezeného odpadu rozpočítává
průměrně na všechny svezené obce podle
počtu stanovišť. Odpadové hospodářství
obcí by mělo mít přesně nastavenou cenovou politiku. Kontrola a transparentnost by
měly být samozřejmostí.
Stejně tak, jako by měly radnice obcí motivovat své občany, bude obce k třídění
motivovat stát. Nový odpadový zákon totiž
od roku 2021 postupně zvýší skládkovací
poplatek za tunu směsného komunálního
odpadu ze současných 500,- Kč za tunu na
1850,- Kč za tunu do roku 2029, tedy rok
předtím, než bude zcela zakázáno skládko-

vání recyklovatelných odpadů. Poplatek za
skládkování však v současné době tvoří necelou polovinu ceny za odevzdaný směsný
komunální odpad. Celková cena odpadu
včetně pětisetkorunového poplatku činí
v naší obci 1140,-Kč/t bez DPH.
Zvýšený poplatek za skládkování by však
neměly platit ty obce, které navýší podíl
vytříděného odpadu v porovnání s celkovou produkcí komunálního odpadu, zákon
totiž počítá s „třídící slevou“. Obec, která
vytřídí v následujících letech postupně od
počátečních 35% až k 75% papíru, plastu,
skla, kovů a bioodpadu v porovnání s celkovou produkcí komunálního odpadu, bude
za tunu zbytkového odpadu platit tak, jako
doposud. Stát bude navíc nadále podporovat obce dotačními programy v oblasti odpadového hospodářství.
Tato „odpadová revoluce“ je pro nás zcela
jistě mimořádnou výzvou. Za rok 2018 náklady obce Velké Losiny na odpadové hospodářství činily 1 758 398,- Kč. Z toho nejvyšší částka připadla na směsný komunální
odpad – celých 1 218 036,-Kč. Naše obec
produkuje v současné době cca 571 tun
směsného komunálního odpadu, z čehož
vyplývá, že je nutné hledat cesty ke zlepšení.
Zdroj: Moderní obec – odborný časopis
pro veřejnou správu, datum vydání 6/2019; autor:
Richard Brabec, ministr životního prostředí;
článek je redakčně krácen a doplněn
o údaje z evidence odpadů naší obce.
Rada obce Velké Losiny
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE K PRAVIDELNÉMU SVOZU ODPADŮ
INFORMACE KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU POUŽITÝCH PNEUMATIK
V předchozích dnech nám byla společností SUEZ Využití zdrojů a.s. poslána informace o zvýšení ceny za odběr použitých pneumatik z původních 1993,- Kč/t bez DPH na 3.500,- Kč/t
bez DPH. Toto navýšení je, dle sdělení SUEZU, z důvodu omezení příjmu použitých pneumatik na skládku. Použité pneumatiky nepatří na skládku, ale ke zpětnému odběru v pneuservisech nebo na místech k tomu určených a schválených ministerstvem životního prostředí.
Zde jsou povinni pneumatiky odebrat. Na webových stránkách Ministerstva ŽP je uveden
seznam míst zpětného odběru pneumatik. V Šumperku a okolí je 6 těchto společností, např.
společnost RAUDO, která pneumatiky odebírá bezplatně.
Výřez z tabulky uvedené na stránkách MŽP

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Pondělí 14. října – úterý 15. října 2019
Velké Losiny – Ludvíkov u č.p. 492 (bývalé Kubíčkovo)
Velké Losiny – sídliště 1. máje (za kotelnou)
Žárová – bývalá prodejna potravin
Bukovice – odstavná plocha u kulturního
domu
Maršíkov – bývalá prodejna potravin

Šumperk

Jesenická 2839/1b

AUTO HÉGR, a.s.

Porsche
Česká republika s.r.o.

Šumperk

Jesenická 2A

CARent Praha s.r.o.

FORD MOTOR
COMPANY, s.r.o.

Šumperk

Jílová 1550/1

FORTEX - AGS, a.s.

Porsche
Česká republika s.r.o.

ŠKODA s.r.o.

Středa 16. října – čtvrtek 17. října 2019
Velké Losiny – sídliště U Papírny (za kotelnou)

ŠKODA s.r.o.

Velké Losiny – Rudé armády (odstavná
plocha u bytovek)
Velké Losiny – Terasa

Šumperk

Revoluční 35

MOTO ENDURO

SCOOTERS, a.s.

Velké Losiny – sídliště U Hřiště

Šumperk

Vikýřovická 1806

RAUDO - výrobní
družstvo invalidů

RAUDO - výrobní družstvo invalidů

Velké Losiny – Zadní 665 (v prostoru
u Lounů)

Šumperk

Uničovská 1794/52

Auto Kelly a.s.

Auto Kelly a.s.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu dne 19. října 2019 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, průmyslové oleje a tuky,
lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články,
léky apod. Malé množství střešní krytiny, či jiné materiály obsahující azbest musí být
v uzavřených pytlích. Na větší množství střešní krytiny obsahující azbest je třeba domluvit
si zvláštní odvoz přímo u společnosti SUEZ nebo u jiné svozové firmy. Pneumatiky odevzdávejte na místech zpětných odběrů k tomu určených.
Rozpis stanovišť:

Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů
odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.).
Do kontejnerů nepatří hlína, stavební suť,
eternitová krytina, nebezpečné odpady, kovový odpad, veškerá elektro zařízení a pod.
ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERU
OZNAČENÉHO NÁPISEM VĚTVE
2. 9. – 8. 9. Velké Losiny – sídliště U Papíry
9. 9. – 15. 8. Velké Losiny – Rudé armády
(odstavná plocha u řadovek)
16. 9. – 22. 9. Velké Losiny – Terasa

Žárová – aut. zastávka Horní Bohdíkov
Žárová – bývalý obchod
Žárová – (u Klimeše) č.p. 46
Ludvíkov – váha
Maršíkov – bývalý obchod
Bukovice – (autobus. zastávka – točna)
Bukovice – křižovatka Bukovická – Zadní
Velké Losiny – Zadní 167
Velké Losiny – základní škola
Velké Losiny – Terasa
Velké Losiny – parkoviště u pošty

09:00 - 09:10
09:20 - 09:30
09:35 - 09:45
10:00 - 10:10
10:25 - 10:35
10:45 - 10:55
11:00 - 11:10
11:20 - 11:30
11:40 - 12:00
12:05 - 12:20
12:30 - 12:40

Žádáme občany, aby NENAVÁŽELI NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
NA UVEDENÁ STANOVIŠTĚ DEN PŘEDEM
A HLAVNĚ NE PO TERMÍNU SVOZU, tak jak
se to stalo i při jarním svozu, (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí) a aby dodržovali uvedené časy na jednotlivých stanovištích (svoz zajišťují vozidla
SUEZ Rapotín).
Foto: Obec – Svoz nebezpečných - stanoviště u základní školy

23. 9. – 29. 9. Velké Losiny – sídliště U Hřiště
30. 9. – 6.10. Velké Losiny – Zadní 665
(v prostoru u Lounů)
7.10.– 13.10. Žárová – bývalá prodejna
potravin
14.10.– 20.10. Bukovice – odstavná plocha
u kulturního domu
21.10.– 27.10. Maršíkov – bývalá prodejna
potravin
28.10.– 3.11. Velké Losiny – sídliště
1. máje (za kotelnou )
4.11.– 10.11. Velké Losiny – sídliště
U Papírny
11.11.– 17.11. Velké Losiny – Rudé armády (odstavná plocha u řadovek)
18.11.– 24.11. Velké Losiny – Terasa
25.11.– 1.12. Velké Losiny – sídliště
U Hřiště
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE K PRAVIDELNÉMU SVOZU ODPADŮ
SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SVOZ BIO ODPADU

Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu probíhá, stejně jako v minulých letech,
jednou za 14 dní, každý lichý týden ve čtvrtek.

Pravidelný svoz BIO odpadu probíhá, stejně jako v minulých letech, jednou za 14 dní,
každý sudý týden v úterý.

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU

ELEKTROODPAD

Plasty – svoz probíhá 1 x týdně v úterý
Papír – svoz probíhá 1x za 14 dní, každý
sudý týden úterý nebo středa
Barevné sklo – svoz probíhá 1x měsíčně, v
prvním celém týdnu v měsíci v úterý

UPOZORNĚNÍ
PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

E-DOMEK - otevírací doba e-domku: úterý
a čtvrtek 15:00 – 17:00 hod., sobota 9:00
– 11:00 hod.
Umístěn v zadní části areálu Základní školy
Velké Losiny u točny autobusu.
Určen k odkládání veškerého použitého
elektrozařízení z domácností.

V podnikatelských subjektech majících sídlo nebo provozovnu v obci
Velké Losiny a místních částech
Bukovice, Maršíkov, Žárová upozorňujeme, že v souladu se Zákonem
o kontrole č. 255/2012 Sb. v platném
znění a se Zákonem o odpadech č.
185/2001 Sb. v platném znění, budou probíhat namátkové kontroly
nakládání s odpady.

Mirna Sedláčková úsek MH

Mirna Sedláčková úsek MH

SENIOŘI, POZOR!
V minulosti bylo na Šumpersku okradeno několik seniorů. Podvodníci tak získali
statisícové částky a seniory připravili o celoživotní úspory. S útoky však neskončili
a peníze se pokoušejí získat znovu a často
mnohem rafinovanějším způsobem.
SCÉNÁŘ PODVODU:
pachatel zavolá i několikrát na pevnou linku
a vydává se za „vnuka“, který je ve finanční
tísni, pod záminkou platby u notáře nebo
advokáta si vyžádá příslib půjčky většího
obnosu peněz, „vnuk“ pro peníze nemůže
přijet sám, proto pošle nějakého známého,
na smluvené místo přijíždí cizí člověk, přebírá od seniora peníze a odjíždí pryč.

JAK SE ZACHOVAT:
pokud Vám podvodníci zavolají, řekněte, že nemáte čas a ať zavolá POZDĚJI, tak za hodinu,
IHNED ZAVOLEJTE NA LINKU 158
a policisty informujte
o podezřelém telefonátu.
Příchozí hovory ze zahraničí na pevnou
linku si můžete zablokovat na zákaznické
lince O2 – 800 02 02 02
OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJEME TAKÉ NA
DALŠÍ PRAKTIKY PODVODNÍKŮ!!!
Ti Vás buď navštíví přímo v místě bydliště
a pod různými záminkami (nejčastěji se vydávají za sociální pracovníky, případně nabízejí různé zboží nebo levnější energie) se

snaží zjistit, kde máte uloženy své úspory
a o ty Vás v nestřeženém okamžiku připravit.
Mohou Vás také oslovit prostřednictvím
různých sociálních sítí. Velmi často ze
zahraničí. Po navázání známosti a získání důvěry Vám často nabídnou společný
život. Má to ale jeden háček! Aby za Vámi
mohli přijet, potřebují nejdříve zaslat peníze na cestu, vyřízení dokladů nebo zajištění
dalších potřebných věcí. O peníze se nebojí říci opakovaně a skutečně se nejedná
o zanedbatelné částky. Poté, co odešlete
peníze (zpravidla na zahraniční účet) se po
podvodnících slehne zem.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Č. 6/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ LOSINY KONANÉHO DNE 5. 8. 2019 VE VÍCEÚČELOVÉM ZAŘÍZENÍ VELKÉ LOSINY
6/19 1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1. zápis z 5. zasedání Zastupitelstva
obce Velké Losiny ze dne 19. 6. 2019.
1.2. komisi pro přípravu usnesení z 6. zasedání ZO ve složení předseda Mgr. J.
Kocmanová, členové Mgr. Ivana Blažková
a Mgr. David Křepský.
1.3. program 6. zasedání ZO ze dne 5. 8.
2019.
1.4. přijetí dotace od Olomouckého kraje z dotačního programu „Výzkum, vývoj
a vzdělávání pro ZŠ a MŠ Velké Losiny –
projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů“ v celkové výši 1.579.612,- Kč.
1.5. rozpočtové opatření č. 6 v předloženém znění.
1.6. přijetí dotace od Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska v celkové výši
36.752,37 EUR sníženou o část způsobilých výdajů určených projektovému partnerovi v celkové výši 19.999,90 EUR.
1.7. rozpočtové opatření č. 7 v předloženém znění.
1.8. uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu v předloženém znění na uložení kanalizační přípojky mezi Obcí Velké Losiny,
Rudé armády 321, Velké Losiny, zastoupené starostkou obce Ing. Janou Fialovou
a V.L….., , Velké Losiny. V. L. je investorem
stavby „Kanalizační přípojka k objektu na
pozemku p. č. 1475, v k. ú. Velké Losiny“,
která mimo jiné zahrnuje i uložení kanalizačního potrubí do pozemku p. č. 1441/4,
ve vlastnictví Obce Velké Losiny, v k. ú. Velké Losiny. ZO pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
1.9. smlouvu o právu provést stavbu o uložení kanalizační a vodovodní přípojky mezi
Obcí Velké Losiny, Rudé armády 321, Velké Losiny, zastoupená starostkou obce
Ing. Janou Fialovou a M…., bytem, 789 01
Zábřeh. M…… jsou investory stavby vodovodní přípojky a vodoměrné šachty k objektu na pozemku p. č. 932, v k. ú. Velké
Losiny, která mimo jiné zahrnuje i uložení
vodovodního potrubí a vodoměrné šachty
do pozemku p. č. 924 v k. ú. Velké Losiny,
ve vlastnictví Obce Velké Losiny, v délce
87,15 m. ZO pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.

1.10. uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu v předloženém znění na uložení venkovního vedení NN mezi Obcí Velké Losiny,
Rudé armády 321, Velké Losiny, zastoupené starostkou obce Ing. Janou Fialovou
a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČ 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupena dle plné moci společností EMONTAS,
s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 779 00
Olomouc, IČ: 25883551, DIČ: CZ25883551,
jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem
Šoustalem. ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

krajů a hl. města Prahy z rozpočtu MV-GŘ
HZS ČR“ - 2. fáze.

1.11. uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu v předloženém znění na uložení
zemního kabelového vedení VN a 1 ks
podpěry VN mezi Obcí Velké Losiny, Rudé
armády 321, Velké Losiny, zastoupené starostkou obce Ing. Janou Fialovou a ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupena
dle plné moci společností EMONTAS, s.r.o.,
se sídlem Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc, IČ: 25883551, DIČ: CZ25883551,
jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem
Šoustalem. ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

3.1. prověřit dopravní značení na ul. Příčná ve Velkých Losinách, zda je dostatečně
značená pěší zóna, a připravit návrh řešení
dopravní situace.

1.12. uzavření Dodatku č. 4 v předloženém
znění ke Smlouvě na správu, údržbu a zajištění provozu veřejného osvětlení v Obci
Velké Losiny ze dne 28. 7. 2004 mezi Obcí
Velké Losiny, Rudé armády 321, Velké Losiny a ELTODO Osvětlení, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 14 01 Praha 4, o správě, údržbě a zajištění provozu veřejného
osvětlení ve Velkých Losinách, na dobu určitou do 31. 12. 2019. ZO pověřuje starostku k podpisu Dodatku č. 4 k této smlouvě.
1.13. uzavření Dodatku č. 1 ke stávající
smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2019 na akci
„Velké Losiny – Most č. 40C-M1 přes Losinku“, jehož předmětem je změna termínu
dokončení stavby a změna ceny navýšená
o vícepráce ve výši 81 219,23,- Kč bez DPH
tzn. 98.285,- Kč s DPH mezi Obcí Velké Losiny a firmou PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
1.14. podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
prostřednictvím Olomouckého kraje v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace
na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí poskytované prostřednictvím

6/19 2. Zastupitelstvo obce odkládá:
2.1. projednání prodeje části pozemku p.
č. 156, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1598 m2, 1 - díl 18 m2, v k. ú
Velké Losiny v majetku obce.

6/19 3. Zastupitelstvo obce ukládá RO:

6/19 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
4.1. se zprávou o činnosti Rady obce Velké
Losiny za období od minulého zasedání ZO,
tj. ze dne 19. června 2019 doposud (16.
- 18. RO).
4.2. s vývojem situace ohledně plánované
výstavby prodejny Hruška v obci Velké
Losiny.
4.3. s postupem rady obce ve věci žádosti
společnosti Progres, Myslbekova 840/24,
787 01 Šumperk; IČ 22834095 ze dne
19. 6. 2019 o znovu projednání stanoviska obce zastupitelstvem obce k výstavbě
inženýrských sítí a připojení sjezdu k p. č.
1495 a 2564/1 v k. ú. Velké Losiny za účelem výstavby školského zařízení. K této
žádosti bylo vydáno opětné negativní stanovisko.
4.4. s průběhem přípravy nového systému
odpadového hospodářství v obci Velké Losiny.
4.5. s průběhem přípravy odkupu vodovodní přípojky „SEMPRA“.
Ing. Jana Fialová
MUDr. Kateřina Bláhová
starostka obce
místostarostka
Zapsala: J. Rotterová
Vyvěšeno na úřední desce: 6. 8. 2019
Sňato z úřední desky: 22. 8. 2019
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Od 1. 7. 2019 byla otevřena logopedická
ambulance Mgr. Moniky Petrové v prostorách bývalé gynekologické ambulance na
zdravotním středisku. V současné době
budou ordinační hodiny dle objednávek.
Objednávky a více informací na telefonu
704 824 231, email: logopedie.petrova@
gmail.com.

v oblasti kultury“. Max. výše předpokládané poskytnuté dotace činí 35 000,- Kč. Přejeme všem čtenářům, aby se v naší knihovně cítili jako doma.

Probíhá výběrové řízení na akci „Rekonstrukce chodníku ulice Lázeňská ‚u pošty‘
“ a na akci „Oprava MK ul. Žižkova“. Předpokládaná doba realizace je podzim 2019.
HLÁŠENÍ PŘESTUPKŮ POLICII ČR
– UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení spoluobčané.
Obec Velké Losiny zažívá v letních měsících mimořádně zátěžové období. Prosíme,
abyste všechny přestupky, jako např. nedovolené parkování na místech, která nejsou
k parkování určena, či na vašich soukromých pozemcích nebo nepovolený vjezd
do pěší zóny apod., ihned hlásili na Policii
ČR na telefonním čísle 158.

V měsíci červenci bylo provedeno ošetření
lípy u Kalvárie v centru obce, které zahrnovalo zdravotní řezy, odstranění výmladků,
odlehčení nestabilních větví, instalaci bezpečnostní vazby v horní části a výměnu
stávající bezpečnostní vazby. Lípa stínila
sousoší a tím přispívala k jeho obrůstání
mechem. V následujícím období plánujeme
očištění Kalvárie a vyspravení poškozených
kamenných prvků. V červenci byla také pokácena prosychající lípa na ulici Příčné.

Zároveň prosíme naše občany, aby šli příkladem a také dodržovali pravidla silničního provozu. V centru obce a přilehlých
komunikacích je zóna 30 a zóna zákazu
stání. Zvláště na ulici Lázeňské jsou ve
velké míře odstavována vozidla ve vozovce
kvůli návštěvě prodejen. Prosíme tedy občany, aby odstavovali vozidla na plochách
k tomu určených. Také žádáme občany,
aby si nezkracovali cestu ulicí Příčnou, kde
je pěší zóna a kam mohou vjíždět pouze
vozidla rezidentů a vozidla dopravní obsluhy do 10t. Dochází zde ke kolizím v úzkém
a nepřehledném průjezdním profilu cesty
a také ke kolizím s cyklisty a pěšími pohybujícími se po stezce podél Losinky. Berte
ohled zvláště na děti, které hojně využívají
právě tuto stezku.
Děkujeme za vaši pomoc
při udržování pořádku v obci.

Foto: Obec – z obecního úřadu foto Kalvárie
Byly pořízeny 3 plastové černé kontejnery
na směsný komunální odpad pro ZŠ Velké
Losiny. Stávající kontejnery byly již vysloužilé a nebylo možno je dále používat.
V září proběhne instalace 2 kusů kamer
u kostela sv. Michaela v Maršíkově firmou
BEScom Security, s.r.o. za vysoutěženou
cenu 184 440,- Kč s DPH. Na tuto akci byla
naší obci schválena dotace ve výši 52 000,Kč z programu Podpora prevence kriminality Olomouckého kraje.
V knihovně proběhla během letních měsíců výmalba, instalace nových světel a výměna linolea a nyní probíhá lokální oprava
střechy, kterou zatékalo. Dále byl pořízen
nový obslužný pult, na který obec podala
žádost o dotaci z Olomouckého kraje z programu „Podpora obnovy drobného majetku

Foto: Obec – z obecního úřadu foto knihovna
Během rekonstrukce kanalizační čerpací
stanice u Losinky byla zjištěna porucha
přenosového informačního kabelu na ČOV
Velké Losiny. Proběhne instalace bezdrátového přenosu dat přímo na dispečink
SmVak v Opavě firmou GDF, s.r.o., Mostkov. Dále zde na podzim proběhne výměna
skleněných výplní za plastová okna firmou
Stanislav Gereš, Šumperk.
Obci Velké Losiny nebyly přiznány dotace
na akce „Oprava mostu č. 40C – M1 přes
Losinku“ a „Oprava hřbitovní zdi“.

Foto: Obec – Příčná
Renovace autobusových zastávek
Na podzim 2019 proběhne postupně oprava pěti autobusových zastávek na ulici
Rudé armády. Součástí bude výměna/
oprava a nátěr výdřev, výměna polykarbonátových bočních stěn za skleněné (bude
použito bezpečnostní sklo). Celková cena
oprav činí 107 940,- Kč. V září proběhne vybudování zpevněné plochy pod novou čekárnu autobusové zastávky „U kovárny“ na
ulici Bukovické firmou Obchodní centrum
SAN s.r.o., Šumperk.
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V září proběhne vybudování zpevněné
plochy pod novou čekárnu autobusové
zastávky „U kovárny“ na ulici Bukovické
firmou Obchodní centrum SAN s.r.o., Šumperk, za cenu 32.116,- Kč včetně DPH. Následně bude osazena nová čekárna shodného typu jako na ulici Rudé armády.
Opravy propustů

asfaltu. Na základě technického zhodnocení, kterým bylo zjištěno, že v této části vozovky hrozí propad, bylo provedeno odfrézování živice, srovnání podkladních vrstev,
zhutnění a pokládka nové asfaltobetonové
směsi ve dvou vrstvách. Opravu realizovala firma SUEZ technický servis, s.r.o., Šumperk za celkovou cenu 92 480,- Kč.

Vzhledem k havarijnímu stavu dvou propustů na místních komunikacích v Maršíkově,
kdy docházelo k opakovanému propadu
konstrukce vozovky, proběhla v měsíci srpnu jejich komplexní oprava. Práce prováděla místní firma VDP stavby, a.s. za cenu
118 310,- Kč a 92.528,- Kč.

Foto: Obec – opravy směsí
V letních měsících začala probíhat postupná oprava plakátovacích ploch a laviček.
Byly vyměněny výdřevy a obnoven nátěr
železných konstrukcí na lavičkách v zámecké uličce, u kaple na Horním Bohdíkově,
U Losinky u Č.P. 247, na hřbitově ve Velkých
Losinách a také na plakátovacích plochách
u restaurace Terasa, u hřbitova, u Papírny.
Tyto práce budou postupně pokračovat.

Foto: Obec – opravy komunikací

Foto: Obec – opravy propustů

Zároveň probíhá průběžná oprava výtluků
na komunikacích v obci a v místních částech zaměstnanci obce pomocí studených
balených směsí.

Opravy komunikací
V měsíci srpnu proběhla také oprava části
vozovky na ulici Komenského v místě mezi
uličkou k zámku a VDP stavbami (jedná se
o úsek dlouhý 39 metrů, široký cca 2 m,
včetně jedné propadlé kanalizační vpusti),
kde došlo v minulých letech k popraskání

Foto: Obec – opravy plakátovacích ploch
Ing. Jana Fialová, MUDr. Kateřina Bláhová,
Mirna Sedláčková, Emil Kapusta,
Jaroslav Nesvadba, Dis.
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Upozornění – změna výše nájemného
S platností od 1.8.2019 byla pro všechny
nově podané žádosti o pronájem pozemků
ve vlastnictví obce Velké Losiny schválena
změna výše nájemného:
u druhu pozemků náležejícího do zemědělského půdního fondu s výjimkou lesního,
roční nájemné dle zákona č. 195/1993 Sb.,
§22 ve znění pozdějších předpisů činí 1%
z průměrných cen zemědělských pozemků,
pokud se vlastník s nájemcem nedohodnou
jinak, a v souladu s vyhláškou č. 298/2014
Sb. ze dne 11.12.2014 (průměrné základní
ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území) jsou (extravilán obce – pro účely zemědělské prvovýroby – sečení a sušení
trávy a pastvy dobytka) se mění následovně:

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
k. ú. Velké Losiny - průměrná cena zem.
pozemku 4,48 Kč/m2, tj. 1% = 0,0448 Kč/m2

max. 7,- Kč/m2 v katastrálních územích se
mění následovně:

k. ú. Bukovice - průměrná cena zem. pozemku 1,39 Kč/m2, tj. 1% = 0,0139 Kč/m2

k. ú. Velké Losiny – 2,50 Kč/m2

k. ú. Maršíkov - průměrná cena zem. pozemku 2,96 Kč/m2, tj. 1% = 0,0296 Kč/m2

k. ú. Velké Losiny – zahrádky na sídlišti U Papírny, 1. máje a u MIRA baru –
5,00 Kč/m 2

k. ú. Prameny - průměrná cena zem. pozemku 2,24 Kč/m2, tj. 1% = 0,0224 Kč/m2

k. ú. Bukovice, žárová, Maršíkov a Prameny – 1,60 Kč/m2

k. ú. Žárová - průměrná cena zem. pozemku 2,38 Kč/m2, tj. 1% = 0,0238 Kč/m2

výše nájemného z pozemků pro podnikatelskou činnost (vyjma pozemků náležejícího do zemědělského půdního fondu
s výjimkou lesního, které se řídí zák. č.
195/1993 ve znění pozdějších předpisů,
§ 22 – viz výše), se stanovuje dohodou
s ohledem na umístění pozemku, připojení
na komunikaci, inž. sítě a jiná kritéria.

v ostatních případech nájemné nesloužící pro účely podnikání pro účely podnikání nájemce (intravilán obce – zahrádky
apod.) dle výměru MF č. 01/2010 ze dne
8.12.2009 v platném znění, část I., odd. A,
položka 3, bod 1d) roční nájemné dohodou,

Marta Sasynová

Poděkování
Poděkování za krásnou květinovou výsadbu záhonu na náměstí, všech okrasných nádob
a truhlíků patří manželům Jirošovým, o nové truhlíky na mostech se postarala p. Dana
Hetmánková a stále krásné a čisté náměstíčko u školy i s novými truhlíky je zásluhou
p. Aleše Rulíška. Děkujeme za vaši snahu mít naši obec veselejší a krásnější.

Za obec: Ivana Blažková, IC Velké Losiny

Vzpomínáme
Aleš Kopecký, 11. 9. Je to již 20 let,
cos opustil tento svět. Stále nás to bolí…

Máma a sestry Jana, Ivana s rodinami

Významné životní jubileum
v měsíci září:

Mildová Zdeňka
Slovák Miroslav
Szépe Alexandr
Hanáková Marie
Ulmanová Marcela
Goláňová Marie
Horáková Jaroslava
Mikuška Aleš

Hájková Alena
Lichner Ladislav
Veselovská Jana
Sobota Jiří
Bělaška Ladislav
Havlíčková Anastasie
Beneš Václav
Válková Václava

v měsíci říjnu:
Sedlář Oldřich
Dražný Rostislav
Jůnová Slavěna
Žanda Karel
Králová Miroslava
Kutlák Ondřej
Hlavsová Vlasta
Hilbert Otto
Schowánková Zdena

Tobiáš Vladimír
Sedláček Luboš
Krůželová Marie
Cagášek Karel
Sršeň Jan
Hegnerová Jitka
Slončíková Miroslava
Franková Františka
Eichlerová Miloslava

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

Hošek Karel
Kouřilová Anna
Kašparová Dagmar
Vacátková Renata
Kubová Antonie
Viktorin Jindřich
Bartošková Šárka

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

VÝZVA UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍST K UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Upozorňujeme všechny vlastníky hrobových míst na pohřebištích Velké Losiny, Maršíkov a Žárová, kteří nemají uzavřenou smlouvu o
nájmu hrobového místa, a kteří nereagovali na výzvu k jejímu uzavření, že počínaje dnem 15.7.2019 běží roční lhůta, během níž musí
každý vlastník náhrobku uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa. Pokud vlastník náhrobku a ostatního hrobového zařízení se do jednoho roku, tedy do 16.7.2020, o tyto věci nepřihlásí, zanikne jeho dosavadní užívací právo, a s těmito věcmi bude naloženo jako s věcmi
opuštěnými a příslušné hrobové místo bude poskytnuto jinému nájemci.
Kontaktní osobou pro uzavření nájemní smlouvy je paní Jana Rotterová, tel. 607 046 242, email: podatlena@losiny.cz.
Jana Rotterová – podatelna

KULTURA A VOLNÝ ČAS
PRÁZDNINY
JSOU ZA NÁMI
Prázdniny
jsou za námi, začíná nový školní rok
Pro některé z našich žáků však nikoli jen
ten opravdový školní, ale také ten „umělecký“ – začíná totiž již třetí školní rok v Základní umělecké škole Pamfilia. Výuka hry
na hudební nástroje patřila k Základní škole ve Velkých Losinách odjakživa. Projekt,
který zde představili noví hudební nadšenci
– paní ředitelka Mgr. Petra Akritidu a pan
Bc. Jan Sedláček, však v Losinách nemá
obdoby. Založení a provoz umělecké školy
je velmi náročnou záležitostí nejen manažersky, ale i finančně, a stojí spoustu energie a odhodlání. A tito dva mladí lidé, kteří
se do Velkých Losin přistěhovali nejen jako
naši občané, ale s celou svou uměleckou
školou, zcela jistě své odhodlání prokázali.
Jejich škola je výjimečná nejen netradičním stylem výuky v tzv. hudební dílně (tento inovativní styl výuky byl prezentován
v celorepublikovém časopise zvaném Řízení školy-Speciál pro ZUŠ a paní ředitelka
je právě autorkou tohoto nového pojetí hudební teorie). Za pouhé dva roky existence
zdvojnásobili počet žáků, daří se jim nalákat nové pedagogy a rozšířit tak hudební
výuku o nové nástroje a hlavně významně
přispívají k rozvoji vzdělání a kulturnímu
životu naší obce. Inovátorsky přistupují
také k akci, kterou pravidelně organizují
ke konci školního roku na našem náměstíčku a kterou nazývají Happening (česky:
událost), neboť zde zakomponují hru na
rozličné hudební nástroje přímo v ulicích,
což znamená, že naši malí hudebníci jdou
svým divákům vstříc a představují tak malou losinskou „Roztančenou ulici“. Takovou událost návštěvníci obce jen tak někde
nevidí. Paní ředitelka, jako garant hudební
výuky, se však nespokojí jen s těmito originálními inovacemi a zakládá orchestr
složený s žáků a jejich pedagogů. Člověk
si jen těžko dokáže představit pocity žáků,
kteří mají možnost stát se součástí takového mimořádného hudebního tělesa, neboť ve svém repertoáru má tento orchestr
ústřední melodie z filmů, jako je Forrest
Gump nebo Piráti z Karibiku. Nutno podotknout, že nejen pro žáky samotné, ale
i pro obec jako celek, je taková škola významnou přidanou hodnotou. Nejlépe celou věc zhodnotil nejmenovaný turista na
letošním happeningu: „Ty brďo, v Losinách
mají základní uměleckou školu!“
Ing. Jana Fialová-starostka,
MUDr. Kateřina Bláhová-místostarostka
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ZUŠ PAMFILIA - ZÁJEZD
NA KONZERVATOŘ V KROMĚŘÍŽI
Konečně jsme si splnili sen a dne
19.6.2019 jsme vyrazili na Státní konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži za
místními studenty, profesory a hudebním
životem budoucích umělců. Po dobrém
obědě v Radničním sklípku jsme zavítali
do jedné části Podzámecké zahrady, která je zapsána na seznam UNESCO. Posléze jsme se vydali přímo do školy, kde nás
p. zástupkyně provedla celou budovou.
Ta skrývá svá tajemství. Je to budova bývalého kláštera, která je propojena chodbami i s vedlejšími kostely. Jeden z našich žáků dokonce absolvoval ukázkovou
hodinu přímo pod vedením studentky 6.
ročníku hry na housle a okusil práci na
další úrovni.
V koncertní aule jsme vyslechli minikoncert klavíristy, který v září 2019 nastupuje
do 1. ročníku studia. V tzv. „bicárně“ si žáci
mohli vyzkoušet mnohé druhy bicích nástrojů včetně obřích tympánů, které se ladí
pomocí pedálů, dále zvonkoher či xylofonů
používaných ve filharmonii. Ve varhanní
třídě právě opravovali varhany, na které
nám studenti také zahráli. Nejunikátnější
byly cvičebny, kterých je v podkroví několik
desítek a jsou typické právě pro kroměřížskou konzervatoř. Zde studenti tráví celý
den od rána do 9 hodin večer po dobu 6 let
studia a cvičí na hudební nástroje.
Do „Podzámky“ jsme se vydali ještě jednou. Její rozloha činí přes 60 hektarů a za
jednu návštěvu nelze stihnout vše. Pozdravili jsme místní floru i faunu (pávy, králíky,

paviány, ptáky, daňky..., a také komáry).
Krásné prostředí vybízelo k mnoha fotografiím a po posilnění dobrotami nezbývalo nic jiného, než se vydat na Improvizák.
Jedná se o originální studentský koncert,
který se koná vždy na konci šk. roku. Má
už určité renomé a není divu, že byl sál
naplněn k prasknutí. Koncert plný humoru
a kvalitní hudby, který jen tak někde neuvidíme. Domů jedeme sice unavení, ale také
zase o něco chytřejší a plní dojmů.

Prázdninové budování pro další děti
Těší nás, že se škole daří ke studiu hudby přivádět další děti a že se u nás líbí
učitelům natolik, že chtějí svůj úvazek rozšiřovat. To ovšem obnáší vytvoření dalšího prostoru, kde výuka může probíhat. Ve
spolupráci s obcí Velké Losiny se podařilo
nalézt vhodné prostory pro nové učebny,
a tak ani o prázdninách nezahálíme - malujeme, uklízíme, stěhujeme, vybavujeme, opravujeme, vrtáme, odhlučňujeme
a mnoho a mnoho dalšího. Když nám na
konci července docházely síly i čas, na
pomoc nám přišla a stále přichází spousta tatínků a někdy i maminek, kteří nám
„vytahují trn z paty“ a pracují na vytvoření takového prostředí pro děti, kde se jim
bude příjemně hrát a zpívat. Věříme, že do
září vše stihneme a chod školy bude zase
o krůček stabilizovanější než v loňském
roce. Moc se na to těšíme!
autor: Petra Akritidu

Návštěva učebny bicích nástrojů

Žesťové nástroje
na Improvizáku - od září 2019 i u nás

I maminky přikládají ruce k dílu
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Čokoládové lázně

TU BUDOU NA KONCI ZÁŘÍ POPÁTÉ A S ŘADOU NOVINEK
VELKÉ LOSINY. Festival Čokoládové lázně aneb čokoláda v pohybu odstartuje ve Velkých
Losinách v sobotu 28. září už popáté. Nedočkavci si mohou dopřát festivalový předkrm
už o den dřív. V pátek 27. září v 17 hodin bude v Tančírně v Loučné nad Desnou připraven
večer s cimbálem a čokoládou.
„Zůstaneme u loňského modelu, který se osvědčil, tedy hlavní festivalový den proběhne
v sobotu od 10 do 17 hodin na náměstíčku ve Velkých Losinách a bude ve znamení ochutnávek čokolády, sladkých dílniček, soutěží, pohybových aktivit a se spoustou překvapení.
Neděle už bude jarmareční a s volným vstupem,“ říká organizátorka festivalu Jana Kašparová. Letošní motto festivalu zní: „Nový vítr do plachet.“ Nově přijal na festival pozvání jeden z nejlepších českých šéfkuchařů současnosti Tomáš Mrvík, který předvede své umění přímo před zraky diváků. Festivalovým programem bude nově provázet herec Kryštof
Grygar. Poprvé se na festivalu představí také skvělá kapela Lucie Cover Band. Malí i velcí
mlsouni se mohou těšit například na sušenky z kvásku v čokoládě posypané růžemi. Bude vyhlášena tradiční soutěž o Velkolosinskou buchtu a své cukrářské umění předvedou na pódiu nejen dospělí, ale i talentované děti.
„Novinky přinese také pohybová zóna festivalu. Z daleka nechceme prozrazovat všechno, ale určitě mohu slíbit nově malým i velkým
houpání na báječných prknech houpee a další atrakce,“ uvedl další z organizátorů Tomáš Dohnal.
Čekání na festival si mohou zájemci zkrátit, když navštíví i festivalový předkrm. V pátek 27. září vystoupí od 17 hodin v Tančírně
v Loučné nad Desnou skvělá cimbálovka Slanina a čokoláda u toho nebude chybět. „Děkujeme všem našim partnerům i dobrovolníkům, kteří nám pomáhají. Bez jejich podpory a podpory Obce Velké Losiny, Olomouckého kraje a Obce Loučná nad Desnou
bychom festival v takovém rozsahu nemohli pořádat,“ dodává Jana Kašparová. Více informací o festivalu najdete na
www.cokoladove-lazne.cz a na facebook.com/cokoladovelazne.
Pořadatelé ze spolku Za krásným kopcem

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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VELKOLOSINSKÉ
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2019
Již tradičně nás během léta každou druhou neděli na náměstíčku ve Velkých Losinách roztancuje jeden z promenádních
koncertů pořádaných naší obcí. Začali jsme
9. června, kdy nám zahrála hudební skupina
Micash a zazpíval dětský soubor Vohuba.
O čtrnáct dnů později nás dostala do rytmu
velkolepá bubenická show v podání Tam
Tam Batucada. V neděli 7. července jsme si
zatancovali lidové tance s dechovou kapelou
Sadovanka, načež za další dvě neděle nás

naladil pohodový jazz se skupinou V-Band.
Následující koncert proběhl 4. srpna, kdy
vystoupila skupina Ticho buď! spolu s dětmi z tanečního spolku Galaxie X, která nám
během 30-ti minut předvedla taneční show
plnou pestrobarevných kostýmů, letajících
pomponu a točících se hůlek. Největší
účasti se těšily folklórní soubory z Gruzie
a Kostariky, kde nám na 80 hudebníků a tanečníků představilo rytmy ze své domoviny
a prázdniny jsme zakončili akcí s názvem

„Hrajeme si s Emily“, kde jsme si zazpívali,
zarecitovali i zasoutěžili s prima animátorkou Emily. V průběhu letošních promenádních koncertů máme štěstí na krásné
počasí, a proto doufáme, že se nám vydaří
i poslední zářijový koncert country a folkové skupiny Hubertus, a na rozloučenou se také můžeme těšit na vystoupení
šikovných mažoretek. Přijďte se podívat
15. září.
Dagmar Vavrysová,
členka kulturní komise Velké Losiny
Foto: Kulturní komise - Střípky z koncertů

Obec Velké Losiny děkuje členkám kulturní komise za jejich vyčerpávající prázdninové nasazení,
a také všem sponzorům, kteří nás finančně podpořili.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
Bubnování s Bobinou a Káyou

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA PODZIM

Již tradičně byly v Areálu zdraví prázdniny zahájeny a ukončeny akcí Bubnování
s Bobinou a Káyou. Bubeníci opět přivezli
spoustu netradičních hudebních nástrojů,
které byly k dispozici pro každého, kdo měl
chuť a náladu relaxovat.

Den otevřených dveří

Obec Velké Losiny

V sobotu 14. září si pro zájemce o sport
Spolek sportovců Areálu zdraví a Obec
Velké Losiny připraví Den otevřených dveří,
kde si budete moci vyzkoušet sporty, které
provozujeme v hale, popřípadě se zaregistrovat do některého ze sportovních kroužků
pro děti i dospělé. Občerstvení zajištěno.

a
Spolek sportovců Areálu zdraví pořádá

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Setkání lidí šikovných rukou
Od čtvrtka 19. září od 12:00 hodin až do neděle 21. září 18:00 hodiny se v hale Areálu
zdraví sejdou lidé šikovných rukou a budou
všem zájemcům ukazovat různé tvořivé
techniky – 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 aj. Vstupné
20,- Kč, občerstvení zajištěno.

14. září 2019
od 14:00 do 17:00 hodin
přijďte si vyzkoušet a zahrát:

florbal, badminton, ping-pong
vprůběhu dne
bude probíhat zápis nových členů
do sportovních kroužků

Šikulky Vás zvou na 3. ročník
Dětská letní olympiáda

setkání lidí šikovných rukou

Poslední červnovou neděli v prostorách Areálu zdraví proběhla Dětská letní olympiáda
ve spolupráci s Bumper ball – zábava v kouli.
Pro děti byl připraven bohatý program – osm
stanovišť s netradičními úkoly (fotbalové nafukovací šipky, střílení z luku), malování na
obličej, tetování, vodní atrakce, kolo štěstí.
Hudební doprovod zajistil DJ David Řehůřek
a jeho kolegové.

KDE : Areál Zdraví Velké Losiny
KDY : čtvrtek 19.9.2019 12:00 – 18:OO
pátek 20.9.2019 9:00 – 18:00
sobota 21.9.2019 9:00 – 18:00
Pro děti i dospělé bude dílnička : PÁ + SO 9:00 – 18:00
- šití panenek z ponožek, mramorování
- smaltování, ubrousková technika
- malování na trička a tašky
Ukázka tvorby a možno si zakoupit :
- malování a broušení vajíček, Fimo šperky
- pletení z papíru, háčkované a šité dekorace

Vstupné : 20,-Kč

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Drakiáda
Druhou říjnovou sobotu 12. října si připravte své draky a přijďte je pustit do povětří u Areálu zdraví. Za nepříznivého počasí
bude akce přesunuta do prostor restaurace Areálu zdraví a draky
budeme vyrábět. Pro děti bude připraven doprovodný program,
občerstvení bude zajištěno pro děti i dospělé.
Lenka Krňávková

PODZIMNÍ
BAZÁREK
V sobotu 31.8.2019
v Areálu zdraví
ve Velkých Losinách
Příjem zboží proběhne od 8:30 do 10:00,
prodej od 10:00 do 17:00
a výdej věcí od 17:00 do 18:00.

DRAKIÁDA
v sobotu 12. října 2019
od 14:00 do 17:00 hodin
v Areálu zdraví

Počet míst je omezen. Maximálně 1 stůl na osobu.

Rezervace na: www.vikyrek.cz/rezervace
Rezervace budou možné od 1.7.2019.
Při rezervaci uvádějte před své jméno zkratku prodejce
(3 velká tiskací písmena př. ABC Alice Novotná)
Apelujeme, že bazárek je výhradně pro sezónní podzimní věci.
Výtěžek (25% z ceny prodané věci) bude použit na nákup
hraček a pomůcek pro RC Vikýrek

výroba draků
pouštění draků
občerstvení zajištěno
Akce se koná za každého počasí
Srdečně Vás zve Obec Velké Losiny

Aktivity projektu RC Vikýrek - Na dobré cestě II jsou podpořeny z dotačního programu
Preventivní aktivity na podporu rodiny MPSV.

Sociální komise spolu s Obcí Velké Losiny
srdečně zve všechny na

Podzimní /zimní
bazárek
aneb

SOBOTA
12.10.2019
9 - 18 HOD.
AREÁL ZDRAVÍ

KRÁSNÉ VĚCI
za PÁR KAČEK

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

Rezervace stolů: mirka.mullerova@seznam.cz
nebo tel.605 807 227
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – PŘIJĎTE nakoupit i s DĚTMI
POSEZENÍ, KAFíČKO, NĚCO DOBRÉHO NA ZUB a nechte
děti vyřádit na super HŘIŠTI …
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
ZÁŘÍ 2019
Sobota

7.9.

18:00

Na střeše

vstupné 45 Kč

ČR 2019
Komedie, 97´, příst., česky
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel
ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden
prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití
nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka,
který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích
ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Každý z nás totiž
potřebuje, aby jej někdo potřeboval. A Song potřebuje kromě teplého oblečení a střechy
na hlavou někoho, kdo mu bude důvěřovat. Lze však důvěřovat neznámému klukovi?
Režie: Jiří Mádl
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Mary Bartalos, Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban, David
Švehlík, Radek Zima, Miroslav Táborský, Martin Sitta

Sobota

14.9.

18:00

Louskáček a čtyři říše

vstupné 25 Kč

USA 2018
Rodinné, fantasy, 100´, příst., česky
Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její
zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji
k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního
světa. Právě tam se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem , armádou myší a regenty,
kteří spravují tři říše: Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí. Klára s Filipem
musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka , získat Klářin klíč a pokud to
bude možné vrátit nestabilnímu světu harmonii.
Režie: Lasse Hallström, Joe Johnston
Hrají: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Ellie Bamber,
Matthew Macfadyen, Miranda Hart, Eugenio Derbez, Jack Whitehall, Richard E. Grant,
Sergej Polunin, Omid Djalili, Misty Copeland, Meera Syal

Sobota

21.9.

18:00

Mrazivá pomsta

vstupné 45 Kč

Kanada 2019
Akční thriller, 118´, příst. od 12, česky
V Mrazivé pomstě, strhujícím akčním thrilleru plném černého humoru, hraje Liam Neeson
Nelse Coxmana, muže od rodiny, jehož klidný život s manželkou je obrácen vzhůru
nohama, když jim za podivných okolností zemře syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti
svého potomka na vlastní pěst a jeho touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou
mstu. Drogový král přezdívaný Viking postupně záhadně přichází o své zabijáky a Nels se
pomalu mění z příkladného občana v chladnokrevného mstitele, který nedovolí ničemu
a nikomu, aby mu stál v cestě.
Režie: Hans Petter Moland
Hrají: Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum, Tom Bateman, William Forsythe, Julia
Jones, Domenick Lombardozzi, Raoul Max Trujillo, John Doman, Aleks Paunovic, Nathaniel
Arcand, Ben Cotton, Tom Jackson, Michael Eklund

Sobota

28.9.

18:00

SHAZAM !

vstupné 45 Kč

USA 2019
Akční fantasy,132´, příst., česky
V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. V případě
Billyho Batsona stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý
čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého
superhrdinu Shazama s dokonalým tělem s vyrýsovanými svaly si však uchovává duši
dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, co by dělal každý teenager, kdyby byl obdařen
superschopnostmi: užíval si je! Umí létat? Má rentgenové vidění? Dokáže rukama vrhat
blesky? Dokáže se vyhnout zkoušce ze sociologie? Shazam se vydává otestovat hranice
svých schopností s radostnou bezstarostností dítěte. Ale své schopnosti bude muset
zvládnout rychle, aby mohl bojovat se smrtícími silami zla ovládanými Dr. Sivanou
Režie: David F. Sandberg
Hrají: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Djimon
Hounsou, Faithe Herman, Meagan Good, Grace Fulton, Michelle Borth, Ian Chen, Ross
Butler, Jovan Armand, D.J. Cotrona, Marta Milans
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
ŘÍJEN 2019
Sobota

5.10.

18:00

Pašerák

vstupné 45 Kč

USA 2018
Thriller, 116´, příst., česky
Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti letech
zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V
této situaci je mu nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví,
že se právě upsal jako kurýr drogovému Mexickému kartelu. Počíná si dobře — popravdě
tak dobře, že zboží, které přepravuje, roste exponenciálně na objemu až vše dospěje do
okamžiku, kdy Earl dostává celý kšeft na starosti. Earlovy potíže s nedostatkem peněz
jsou tytam, jeho minulost je mu však neúprosně v patách a kartel není jediný, kdo na Earla
dohlíží. Tajemný pašerák také poblikává na radaru snaživého agenta DEA Colina Batese.
Režie: Clint Eastwood
Hrají: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest, Taissa Farmiga, Michael Peña, Alison
Eastwood, Andy Garcia, Laurence Fishburne, Clifton Collins Jr., Robert LaSardo, Noel
Gugliemi, Katie Gill, Ignacio Serricchio, Lobo Sebastian

Sobota

12.10. 18:00

Čarodějovy hodiny

vstupné 45 Kč

USA 2018
Komedie,scifi, 105´, příst., česky
Desetiletý chlapec Lewis se po smrti rodičů odstěhuje do panského sídla svého strýce
Jonathana. Strýce i jeho sousedku si brzy oblíbí. V domě se však dějí podivné věci, strýček
i jeho sousedka totiž ovládají kouzla. Lewis pomáhá svému kouzelnickému strýčkovi
vypátrat hodiny, které by svou kouzelnou mocí mohly způsobit konec světa. Film je
natočen podle fantasy románu Johna Bellairse.
Režie: Eli Roth
Hrají: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée
Goldsberry, Sunny Suljic, Lorenza Izzo, Braxton Bjerken, Vanessa Anne Williams, De‘Jon
Watts, Eli Roth, Ricky Muse, Dylan Gage

Sobota

19.10. 18:00

Dumbo

vstupné 25 Kč

USA 2019
Rodinné fantasy, 112´, příst., česky
Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti Milly a Joe,
aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě
upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný
návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V.A. Vandevere , který angažuje
„podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní podnik Dreamland. Dumbo stoupá
na vrchol slávy díky společným vystoupením s okouzlující a okázalou královnou vzduchu
Colette Marchantovou. Záhy však Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem
zábavního podniku Dreamland, se skrývá nejedno temné tajemství.
Režie: Tim Burton
Hrají: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Nico Parker,
Finley Hobbins, Roshan Seth, Deobia Oparei, Joseph Gatt, Sharon Rooney, Michael Buffer,
Sandy Martin, Lars Eidinger, Douglas Reith, Ragevan Vasan

Sobota

26.10. 18:00

Ten kdo tě miloval

vstupné 45 Kč

ČR 2018
Rodinná komedie,90´, příst., česky
Kpt. Kalina policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha
sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným
situacím, protože ho vede více jeho rodina, než členové policejního sboru… Postupně se
začínají objevovat drobné indicie, že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra
je narušena, stačí pár fotek, slov a Vanda začne mít podezření, že jí mohl být manžel nevěrný.
Dva kluci, maminka Vanda a babička rozjíždějí vyšetřování na vlastní pěst. Vanda se setkává s
Kalinovou domnělou milenkou Irinou která po ní chce, aby dotáhla to, co jí Vandy manžel kpt.
Kalina slíbil a nedokončil. Nastává nečekaná eskapáda událostí s jasným účelem dobrat se
pravdy, do které je Kalinovými zasvěcen ještě rodinný přítel nepraktický praktický lékař Klíčový
materiál opouští Kalinův sejf prostřednictvím všetečné tchýně, aby byl se dostal do rukou nic
netušícího doktora a zamotal hlavy policistům. Vandě se nakonec za pomocí synů podaří
rozluštit zaheslovaný soubor v počítači svého muže, který jí dá nejen odpověď na všechny
otázky vzniklé nedůvěry, ale zejména pomůže úspěšně vyřešit poslední případ kpt. Kaliny.
Režie: Jan Pachl
Hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, Eva Holubová, Lukáš Vaculík,
Václav Postránecký, Lívia Bielovič, Kryštof Racek, Petra Nesvačilová, Miloš Pokorný,
Roman Ondráček, Ester Kočičková, Viktor Antonio, Lukáš Příkazký, Jitka Smutná, Simone
Hrášková, Martin Sitta, Alexandr Minajev, Eva Leinweberová
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Obec Velké Losiny

OŽIVENÍ ŘEMESLA
VÝROBY LIDOVÝCH
NÁSTROJŮ
Sobota 28. 9. 2019
Dílny od 9 – 17 hodin
Společenský dům
v Maršíkově a okolí
Dílny povedou ROSTISLAV ŽĎÁRSKÝ (výroba
koncovek), MIROSLAV ENDRYCH, PETR JANÍČEK,
PAVEL MORAVEC, ELIŠKA SMÝKALOVÁ (výroba štěrchadel),
IVA SMÝKALOVÁ (hra na hudební nástroje)
a HELENA HABARTOVÁ (výroba keramických hudebních nástrojů)
Povídání, ukázky výroby lidových hudebních nástrojů (přírodní
dní
materiály), relaxace a hudební hraní s dětmi, společné
čné vystoupe
vystoupení,
ení,
e
ní …

Společný koncert s vyrobenými
hudebními nástroji v kostele
sv. Michaela v Maršíkově od 17 hod.
Občerstvení
Historický kolotoč na kliku, ukázka kovářství,
práce se dřevem, zvonkohra, zdobení perníčků

Pořadatelé: Iva Smýkalová (736434489) ve spolupráci
s Obcí Velké Losiny a Informačním centrem (602561733)
Poděkování:
Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.
Pěstitelská pálenice Maršíkov, Richard Jašš
Obnova kulturního dědictví údolí Desné, o.s.

Komise pro občanské záležitosti
Rady obce Velké Losiny

srdečně zve všechny OBČANY v SENIORSKÉM VĚKU na

632/(ÿ(16.e
2'32/('1(
které se bude konat
v Areálu zdraví Velké Losiny

v sobotu 5. října 2019
od 14:00 hod.
Předpokládané ukončení akce
cca v 18:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje kapela
„TICHO BUĎ“
Malé občerstvení zajištěno.

ole
í odp
n
l
ě
d
é ne
Pěkn řadatelé!
po
přejí

dne

Odjezdy autobusů z Bukovic 13.15 hod.
s obvyklými zastávkami až k Areálu zdraví.
Předpokládané ukončení v 18.00 hodin.
Odvoz seniorů zajištěn.
Informační centrum Velké Losiny
Lázeňská 674, 788 15 Velké Losiny, tel.: 583 248 248, www.iclosiny.cz

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Obec Velké Losiny
pořádá pro občany obce zájezd do
o

ý
úter2019
.
12. 11

Rožnova
pod Radhoštěm
s tímto programem
exkurze do výroby svíček,
galerie a prodejny UNIPAR
oběd
exkurze do galerie,
prodejny SVĚT kamenů
Odjezd z náměstí u školy 7:00 hod,,
od hotelu Istria v 7:05 hod.
Cena za dopravu:
200 Kč/osoba, vstupy zdarma

Přihlášky:
Informační centrum Velké Losiny
583 248 248, od 30. 9. 2019.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„ Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Teplý říjen – studený listopad.“

Prázdninové soutěže se zúčastnilo 10
dětí. Děti navštěvovaly knihovnu méně,
protože si uživaly prázdniny mimo svá
bydliště. Vyzvedly si za své soutěžní
výkony odměnu. V září je pro vás připravena soutěž „Večerníčky“ a na říjen kvíz
„Pohádkový“. Po prázdninách jste plni
elánu, tak neváhejte a přijďte si zasoutěžit a doplnit kvíz.
Pokud chcete, aby vaše kabelka, batůžek, psaníčko aj. posloužily ještě někomu jinému, můžete je přinést k nám do
knihovny a my je předáme na Kabelkový veletrh do Olomouce. Proběhne opět
začátkem října.
Opět vás zveme na výstavku prací dětí
z MŠ Veverka , která probíhá v měsíci
srpnu a září. Přijďte se podívat na krásné výtvory dětí a zajímavé nápady jejich
učitelek. Získáte určitě novou inspiraci.
V říjnu nás čeká Podzimní tvoření –
uděláme si věnečky, lucerničku, nazdobíme ulity, stromečky, vyrobíme netopýry, dráčky.. Těšíme se na vaši účast.
V červenci jsme měli knihovnu 14 dní
uzavřenou. Proběhla zde výměna lina
od čítárny až po dospělé oddělení, bylo
vymalováno a vyměněny zářivky jak
v dětském, tak i v dospělém oddělení.
Knihovna se tím prosvětlila a vyzařuje
čistotou. Ještě nás čeká výměna výpůjčního pultu, který by měl být financován z dotačního programu olomouckého kraje a oprava části střechy. Ostatní
finance uvolnila Obec ze svého rozpočtu. Tímto děkujeme za podporu a rozvoj
kultury v naší Obci.
Provozní doba knihovny:
PO, ST, PÁ 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
hodin
„Miloval literaturu, ale ne natolik, aby
sám nepsal.“
Andrejev, A.
-H. Nyklíčková-

Novinky pro dospělé:
Horáková, N.: Tajnosti sborovny – trefné postřehy ze 30 leté
školní praxe, které nejenom
pobaví, ale
prozradí i to, co
obvykle zůstává skryto mezi
čtyřmi stěnami tříd, kabinetů
a sboroven..
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Harperová, J.: Síla přírody - pět
žen neochotně popadne krosny
a vyrazí po rozbahněné cestě
vpřed, vrátí se však jen čtyři, pro
kolegyně z kanceláře to měl být
výlet..
May, P.: Ochráním Tě - Niamh se
nečekaně dozví o manželově poměru s ruskou módní návrhářkou
a stane se svědkem, jak Ruairidh
i s milenkou zahyne při výbuchu
bomby..
Kessler, L.: Smrt na Rýnu – A.
Hitler chystá nacistický puč, také
kapitán poručík von Horn hodlá
zavraždit velitele okupační Britské rýnské armády..
Skřipský, M.: Válka inspektora
Rádla - světovou válku zažívá
bývalý zpravodajec J. Rádl už podruhé, tentokrát do ní nezasahuje
v legionářské uniformě, ale coby
příslušník odboje..
Erskinová, B.: Strom duchů - Ruth
přijíždí do Edinburghu postarat se
o nemocného otce, ten náhle zemře, pečovatel si dělá nároky na
dědictví, Ruth má nebezpečného
protivníka..
Patterson, J.: Neznámý soupeř –
Matthew najde během chaotického útoku na nádraží tašku plnou
diamantů, plánuje si s přítelkyní
bezstarostný život, ale stane se
lovnou zvěří nájemných vrahů..
Cartland, B.: Mizera – hrabě z Rothinghamu je mizera a sobecký
a nestoudný sukničkář, je o tom
přesvědčená celá Anglie, jednoho
dne v lesích narazí na dívku v nesnázích a pomůže jí..
Hlocká, T.: Jedu na Ukrajinu v létě 2006 se dvě kamarádky vypravily na Ukrajinu, vyrazily osobním automobilem, který po celou
cestu oslovují Audinko, jsou zde
velmi vřele a vroucně přijaty..
Mornštajnová, A.: Tiché roky Bohdana je uzavřená dívka žijící
jen s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou,
trápí ji napětí v domě a rodinné
tajemství..

Naučná pro dospělé:
Dubánek, M.: Nové putování
po československém opevnění
1935-1989 – kniha pro všechny
zájemce o proslulé československé bunkry..
Bernard, S.: Tvrdohlavý muž –
zakladatel pivovaru v Humpolci
S. Bernard ukazuje, že novodobá
česká historie, nejsou jen nedůvěryhodní politici, ale také osvícení
podnikatelé, kteří se nebojí riskovat..
Honzák, R.: Čas psychopatů
– kniha pojímá problematiku
psychopatie velmi důsledně, od
autora se dozvíme, jaké jsou její
projevy a příčiny a proč od takového člověka raději vzít nohy na
ramena..
Raboch, J.: Jezte chytře - zbavte
se špatných stravovacích návyků,
které ovlivňují dlouhodobě náš
zdravotní stav, víte, jaké živiny
mohou přispět k optimálnímu
průběhu stárnutí našeho mozku?
Obamová, M.: Můj příběh - Michelle Obamová se díky svému
životu naplněnému smyslem
a úspěchy stala jednou z nejikoničtějších a nejpodmanivějších
žen naší éry..
Dětem:
Jefferson, R.: Deník báječného
kamaráda - píše Rowley Jefferson
o svých vlastních zkušenostech
a souhlasil také s rolí Gregova
životopisce, jednoho dne bude
bohatý a slavný..
Griﬃths, A.: Ztřeštěný dům na
stromě má 26 pater - pojďte se
s námi podívat za Andym a Terrym do jejich nově rozšířeného
šestadvacetipatrového domu na
stromě, přidali skate rampu, autodrom..
Galánová, A.: Dračí srdce- Nástrahy labyrintu – naši kamarádi
se svými draky prožívají velké
dobrodružství, magická kniha
z hradu jim prozradila tajemství,
jak zachránit poslední mluvící
stromy..

Louda, J.: Láska (ne)slučitelná
se životem – mystický erotický
román o osudovém setkání muže
a ženy, co je muž ochoten kvůli
ženě obětovat na oltář lásky..

Křesťanová, L.: Zachumlané pohádky – víte, co se stane, když
křižovatku řídí věčně ospalý semafor, nebo na co jezdí autíčko
z lesa Šiškovce a kam zmizel
dráček..

Bauer, J.: Tajemná alchymistka
- písař zemského soudu Lukáš
Trobl z Květnice vyšetřuje vraždu
svého přítele alchymisty Valentina , někdo ho zabil zřejmě proto,
aby se mohl zmocnit tajného receptu..

Weinert, M.: Velosauři – honba za
pokladem – dinosauři už tu byli,
v daleké budoucnosti planetu
Zemi ovládnou Velosauři, místo
nohou mají kolečka a je s nimi neskutečná zábava..
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

POUTĚ
NA VŘESOVÉ
STUDÁNCE 2019
VERNÍŘOVICE

pouť k sv. Matouši
Sobota 21. 9. 2019

mše sv. v 16 hod.

Pouť za obnovení
poutního místa

Pouť
k Panně Marii
Bolestné

Sobota 5. 10. 2019

Sobota 14. 9. 2019

mše sv. v 10.00 hod.

mše sv. ve 14.30 hod.

Mše svaté za obnovení poutního místa budou slouženy na Vřesové studánce
každou první sobotu v čtvrtletí v 10.00 hod.

MILÉ DÁMY, CHCETE SE POBAVIT?
aneb JAK JSEM PRACOVALA V NEDĚLI.
Možná leckteří víte, že se starám o ubytování na faře v Sobotíně. Nyní běží hlavní
sezóna, farní tábory si podávají kliku a já
nestíhám ani vyprášit kryty matrací, aby
mne dav valících se dětí někde nepřimáčkl.
ALE! ŠANCE PRO MNE. Jeden tábor uprostřed prázdnin odjel v sobotu odpoledne
a následující nastupuje až v neděli po obědě. Prošla jsem pokoje a chrániče matrací
umolousané. Co s tím? To nemohu takto

následujícímu táboru ponechat! JE HORKO,
VŠE SCHNE POD RUKAMA, VYPERU TO!
Ale v sobotu to nestihnu!? Je to minimálně
5 praček. Rychle se rozhoduji: budu prát
i v neděli. Určitě to venku uschne a já přece
zas tak moc pracovat nebudu, že jo, dámy.

a nevěřím svým očím. Tři chrániče se válí
v pilinách (muž po chvílích řeže dřevo)
a ostatní vlají na šňůrách, ušpiněné tím,
co přinesl vítr a déšť. Zápraží zalité vodou,
muž běhá okolo odtoku vody a já sbírám
po dvoře chrániče.

Vykulí se nedělní ráno a já hned běžím do
koupelny a dávám prát. Za hodinu běžím
ven, věším vyprané a dávám prát další várku. Přede mší dávám prát poslední a po ní
věším. Slunce už pálí podle předpokladu,
první várky polosuché, jsem přesvědčena:
VYJDE TO! Za dvě hodiny vítám předvoj tábora a domlouvám se, že do večera určitě
šňůry potřebovat nebudou. Horko sálá ze
střechy, z dlažby, vše je na dobré cestě.
Později odjíždím do Šumperka do nemocnice, a když se vracím, vítá mě před Losinami mírný déšť. V Sobotíně téměř neprší,
říkám si „dobrý“ - suší se dál. Pak s mužem
zasedáme k filmu. Po chvíli přichází od jihu
přívalový déšť a šlahá v téměř vodorovném
směru přímo na chrániče. Já jsem v klidu,
nedochází mi to.

P S p r o d á m y:

Najednou muž vyskakuje a volá GAJGR!
Letí dolů a já jdu k oknu. Vyhlédám na dvůr

Myslíte, že jsem měla ty chrániče původně vyprané dobře? Omyl. Prala jsem je po
dvou, a i když mám velký buben v pračce,
zůstaly na nich fleky. Takže jsem všechny
opětně usušila, očistila od smetí a pilin
a postupně po celý týden znovu prala a sušila – po jednom – a nyní se těším z jejich
zářivé bělosti. Do mozku jsem si opětně
vryla 3. Boží přikázání: Pomni, abys den
sváteční světil. Vždyť i Pán Bůh sedmý den
odpočíval a tento den ustanovil pro nás.
Abychom se zastavili, uvědomili si, proč
jsme na světě, jaký zde máme úkol, prohloubili svůj vztah s Bohem, svými blízkými
a odpočinuli si.
Příspěvek nejen pro dámy napsala
Dana Ponížilová, která se loučí a děkuje za
veškerou pomoc, spolupráci a modlitby.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
SLUNÍČKO DO ZÁVĚRU
ŠKOLNÍHO ROKU
Červen jsme zahájili pokračováním oslavy MDD, a to vycházkou na zmrzlinu. Děti
si mohly vybrat z množství druhů zmrzliny
a v klidu si ji vychutnat v parném dni pod
slunečníky. Pro trochu ochlazení vedla
naše cesta zpět do školky kolem potoka.
Dne 6. června 2019 k nám opět zavítala
Bobina se svými neobvyklými hudebními
nástroji. Bobina nás svoji návštěvou bavila
celé dopoledne. S dětmi zpívala písničky
jako „Na silnici do Prášil“, „Když jsem já
sloužil“ nebo „Krávy, krávy“ a mnoho dalších. Děti si pak mohly vyzkoušet hudební
nástroje, které nám Bobina vždy doveze.
Na závěr dětem umožnila relaxační chvilku
v lehu na koberci, doprovázenou líbeznými
tóny jednotlivých nástrojů.
Dne 12. června 2019 naše výprava za
poznáním a zábavou vedla ráno vlakem
do Loučné nad Desnou. Za krásného letního počasí třída Berušek i Včeliček vyrazila
z vlakového nádraží na hřiště. Procházkou
kolem „Skleníku“ s krátkou přestávkou
v zámeckém parku na svačinku a konečně
s pokračováním na hřiště přes frekventovanou silnici. Děti tak mohly reagovat na
dopravní předpisy, kterými jsme se právě
zabývali tento týden ve výchovném programu. Auta zastavovala při použití terčíku a dala nám přednost při přecházení na
druhou stranu na chodník. Ale i tak jsme
museli být velice obezřetní. Pomalu se
před námi objevovalo hřiště, konečná pro
naši výpravu. Děti se nemohly dočkat. Přes
houpačky, prolézacím hradem či hrou na
piráty na dřevěném korábu a při zdolávání
lanové dráhy si děti užívaly spoustu legrace a zábavy. Paní učitelky důsledně sledovaly dodržování pravidel, se kterými byli
všichni seznámeni před vstupem na hřiště.
Asi po hodině a půl dovádění se děti vydaly
před základní školu na autobus, který nás
odvezl zpět do mateřské školy. Dobře unavené a po dobrém obědě děti spokojeně
usínaly při pohádce.
V zámeckém parku Loučná nad Desnou.
Autorka Kateřina Franková

Dne 13. června 2019 jsme s budoucími
prvňáčky navštívili žáky 1. třídy základní
školy. Se školáky jsme strávili celou vyučovací hodinu, kde nám ukázali svoje pomůcky a pracovní sešity. Paní učitelka dětem v kroužku na koberci dávala hádanky
a naše děti musely hledat odpověď pomocí
obrázků a školáci už hledali psanou odpověď. Ke konci hodiny všichni dostali úkol
na známky. Děti si na závěr vyměnily dárečky a my se vraceli zpět do školky. Tímto
děkujeme paní učitelce Šárce Svrčinové, že
nás provedla školním provozem a natěšila
budoucí prvňáčky.

Dravci zblízka. Autorka Anna Harnová
Školní rok pomalu končí. Všichni se těšíme na volné dny, ale i na dny, které konečně
budeme trávit se svými nejbližšími a s těmi,
na které jsme neměli čas během roku. Čeká
nás však ještě jedna povinnost. Rozloučit
se s budoucími prvňáčky a předat je do ZŠ.
Štafeta v ZŠ proběhla hned ráno 28. června
2019 na školním nádvoří, kdy končící žáci
deváté třídy předávali svým nástupcům
štafetu malým dárečkem.
V odpoledních hodinách téhož dne proběhlo na zahradě MŠ Veverka rozloučení
a pasování prvňáčků, ale o tom si přečtete
v jiném článku.
Přejeme všem krásné prázdniny, hodně
vody a sluníčka a budeme se těšit v září.
kolektiv MŠ sluníčko

Na návštěvě 1. třídy základní školy.
Autorka Kateřina Franková
Pro velmi vysoké teploty děti většinu
času trávily na školní zahradě v chládku.
Nechtěli jsme je vystavovat přehřátí organizmu, a proto některé akce byly zrušeny.
Nenechali jsme si však ujít pozvání MŠ
Veverka na akci „Sokolníci a dravci“ dne
25. června 2019. Všechny děti se sešly na
školní zahradě a se zaujetím pozorovaly
předvádění dravců v životní velikosti a naslouchaly poutavému vyprávění o jejich
různorodosti panem sokolníkem z Karviné.
Do akce byly zapojeny nejen děti, ale i paní
učitelky. Bylo neuvěřitelné, jak dravci reagovali na gesta pana sokolníka. Patří mu
velký obdiv a poděkování. Poděkování patří také MŠ Veverka za pozvání a příjemně
strávené dopoledne.

DOBRODRUŽNÝ
ČERVEN V MATEŘSKÉ
ŠKOLE VEVERKA
V tomto posledním školním měsíci jsme
žili naplno. Výlety, vycházky, návštěvy, akce…
Ve čtvrtek 6. června 2019 všechny děti,
paní učitelky a tety z naší školky nasedly do
autobusu a s velkým nadšením a očekáváním odjely na Svatý Kopeček u Olomouce
navštívit ZOO. Počasí nám přálo a už cesta
autobusem byla pro mnohé děti zážitkem.
Po příjezdu a krátké svačince jsme zamířili
k branám ZOO. Po jejich projití začala mezi
dětmi velká radost a údiv nad tím, co viděly.
Zvířata na nás koukala ze všech stran. Opice, žirafy, kozy, plameňáci atd. V polovině
našeho pobytu jsme nasedli na Safari vláček, který nás provezl mezi zvířaty všech
kontinentů. Navštívili jsme Eurasii, Afriku,
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Austrálii a Ameriku. Děti mohly pozorovat
zvířata ve výbězích, kde je od nich neodděloval žádný plot či skleněná zeď. Projížděli
jsme mezi kozorožci, losy, zubry, žirafami,
nosály, makaky a nakonec mezi bílými vlky
hudsonskými. Pak už jen zbývalo sníst
další dobroty od maminek a jet spokojeně
domů. Výlet jsme si všichni užili a těšíme
se na další návštěvu.

Před olomouckou ZOO. Autorka Anna Harnová
Několikrát jsme navštívili Termály Velké
Losiny a protože panovalo vyloženě letní
počasí, navštívili jsme i venkovní bazény
a tobogán. Všichni jsme si to nesmírně užívali. Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení Lázní Velké Losiny za pravidelné vstupy a symbolickou cenu. Děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
Ve čtvrtek 13. června 2019 se budoucí
školáci vydali na návštěvu 1. třídy. Ve škole nejprve paní učitelka Šárka Svrčinová
dětem vysvětlila, jak vlastně takový školní
den probíhá, jak se ráno s dětmi přivítají,
jak probíhá vyučování, přestávky, oběd a co
je to družina. Poté si předškoláci mohli vyučování vyzkoušet. Společně s prvňáčky
si zazpívali písničky, zahráli hádanky a vykreslili pracovní list. Za odměnu, protože
byli všichni moc šikovní, dostali od paní
učitelky dárek na památku a plni zážitků
jsme se vrátili pěknou procházkou kolem
Losinky zpět do školky.

Na návštěvě 1. třídy základní školy.
Autorka Anna Harnová
Předposlední týden tohoto školního
roku si Sovičky zpříjemnily hned dvěma
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výlety. V úterý 18. června 2019 jsme se po
ranní svačině vypravili na zámek, kde děti
s úsměvem na rtu a obdivem v očích zhlédly výstavu výtvarných prací žáků velkolosinské základní školy. Z výstavy jsme se
přesunuli k zámeckému rybníku, kde jsme
společně nakrmili hladové kačeny, a vydali
se na cestu zpět. Sluníčko svítilo, a proto
jsme se zastavili u stánku, kde jsme se
zchladili výbornou zmrzlinou! Děkujeme
Františku Hetmánkovi za příjemné posezení a dobrotu pro všechny děti!
Ve středu 19. června 2019 jsme s batůžky
na zádech vyrazili na hřiště do Areálu zdraví. Všechny děti se moc těšily. Po příchodu
na hřiště jsme si společně odložili batůžky, zopakovali pravidla a děti se rozutíkaly.
Během pár minut se hřiště zaplnilo dalšími
školami, takže už nepatřilo jen nám. Sovičky
to však vůbec nerozhodilo, užily si spoustu
zábavy a už se těší, až zase brzy vyrazíme.
Cestou zpátky jsme se zašli ještě podívat
do jezírka na želvy. Děkujeme Lence Krňávkové za poskytnuté zázemí v Areálu zdraví
a lízátka pro všechny děti!
V pondělí 24. června 2019 jsme si naposledy v tomto školním roce zašli do místního kina, kde nám pan Zatloukal na přání
dětí pustil animovanou pohádku „Letadla“.
Veselé a zároveň napínavé dobrodružství
letadélka „Práška“ děti nehybně připoutalo
k sedadlům. S otevřenou pusou čekaly, jak
to všechno dopadne. Děkujeme panu Zatloukalovi za příjemné filmové chvíle a těšíme se v září na shledanou.
V úterý 25. června 2019 nás navštívili
opravdoví sokolníci. Krásná akce na školní zahradě nás všechny nadchla. Dorazily
i děti z MŠ Sluníčko a všechny byly jako
pěny, když jim pan Jaroslav Oszelda z Karviné předváděl dravce od toho nejmenšího
kulíška až po majestátního orla. Zajímavě
a vtipně vyprávěl o každém z nich. Takže
jsme se poučili i nasmáli. A celkem nám
předvedl v plné kráse deset ptáků. Někteří dravci se proletěli nad hlavami dětí, jiné
jsme si mohli prohlédnout zblízka na sokolnické rukavici. Byli to jak ptáci z naší
domoviny, tak i z cizích krajin - třeba kondor havranovitý. Výra velkého si mohly děti
i pohladit, což by nemělo konce, kdyby nebylo dovoleno každému jen jednou.

Dravci zblízka. Autorka Anna Harnová
V pátek 28. června 2019 jsme s budoucími školáčky navštívili základní školu, kde
je na nádvoří čekalo slavnostní předávání
školní štafety. Co to znamená? Vycházející
žáci devátých tříd dětem, které po prázdninách nastoupí do 1. třídy základní školy, předali pomyslnou štafetu základního
vzdělávání prostřednictvím malého dárečku. Takže naši malí předškoláci přijali status žák / žákyně a v září, hurá do lavic!
kolektiv MŠ Veverka

2. VÝROČÍ „SVATBY“
VELKOLOSINSKÝCH
MATEŘSKÝCH ŠKOL
Na poslední den ve školce jsme se všichni nesmírně těšili. Proč? Ten, kdo si myslí, že po něm následují prázdniny, se mýlí.
Bylo to z důvodu slavnostního ukončení
roku, a to bujarou akcí „2. výročí svatby
mateřských školek“.
Všechny pracovnice školek si dlouho
před tím připravovaly zábavný program
a vyráběly atraktivní pomůcky, aby si děti
užily poslední den ve školce se vší parádou. Na plácku pod kopečkem si děti hrály
s nezbednými mikrofónky, pekly koláčky,
navlékaly korálky, vyráběly hudební nástroje a tancovaly s pompony. Úkolů na téma
„Zpívejme si, zpívejme…“ se děti zhostily
na výbornou a za odměnu je čekalo sladké
překvapení.
Po krátké přestávce, při níž se mohli
všichni občerstvit rozličnými nápoji, oblíbenými bramboráky a chutnými grilovanými
steaky, následovalo „pasování budoucích
prvňáčků“. Pan ředitel Jiří Ševčík a paní
učitelka Šárka Svrčinová si rádi udělali čas,
aby mohli do svých řad přivítat děti, které po
prázdninách nastoupí do 1. třídy základní
školy. Děti byly odpasovány rytířským stylem, po kterém následovalo strojení honosnými šerpami a obdarování knihou a prvním
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vysvědčením. Svůj nový stav děti stvrdily
slavnostním přípitkem dětským sektem.

vá a Sarah Shone v okresním kole zvítězilo
a postoupilo do krajského kola.
Družstvo č. 2 (letos naposledy mladší žáci)
ve složení Rozálka Dražná, Michaela Berková, Barča Chudá, Jiří Češka a Emily Halaxová skončilo na krásné čtvrté příčce.

Oslava je v plném proudu.
Autorka Anna Harnová
Na závěr báječně prožitého dne si děti
mohly vyzvednout tombolu. Jejich překvapená očka vypovídala o tom, že se dárečky
líbily. Za doprovodu reprodukované hudby
se všichni přítomní bavili až do setmění.
Již se těšíme na další společnou akci, která
se uskuteční v září.
Jelikož bychom se neobešli bez pomoci
rodičů, sponzorů a věrných přátel, chtěla
bych touto cestou moc a moc poděkovat
těmto lidem: rodičům Gálům, Vrbovským,
Chromkům, Bělaškům, Vaculíkům, Orlům,
Leo, Přidalům, Červeňákům, Mikům, Martinkům, Grossům, Schadům, Janišům,
Riedlům, Shone, Musilům, Polončíkům,
Čermákům, Kouřilům, Křepským, Bučkům,
Vavrysům, Slovačíkům, Škrípkům, Verešům, Krňávkům, Zdráhalům, Žilkům, Jarošům, Dorazilům, Machů, Lažkům, Halaxům,
Zeleným, Šišmům, Mikuškům, Blažkům,
Lukešům, Kalinům, Jabůrkům, Podešvům,
Olbrichům, Navrátilům, Millerům, Flašarům, Bartoníkům, Damborským, Matějkům,
Vyskočilům, panu Kolínkovi, Harnovi, Murínovi, firmě Kubíček VHS s. r. o. Velké Losiny
a obecním beruškám.

Nejvíce ale překvapili naši nejmenší nováčci. Družstvo č. 3 ve složení Sofie Semrádová, Johanka Nováčková, Míša Vírová, Eliška Žaitlíková a Zuzka Žídková se umístilo
jako druhé! Velká radost!
Všem mladým zdravotníkům gratulujeme
k tak vynikajícímu výkonu a chvála rozhodně patří všem, především za snahu se neustále zlepšovat.
Barbora Bebčáková,
vedoucí zdravotního kroužku

HLÍDKA
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
V KRAJSKÉM KOLE
Stovka dětí ze základních škol a víceletých gymnázií v Olomouckém a Moravskoslezském kraji se v sobotu 8. června 2019
utkala v krajském kole Soutěže mladých
zdravotníků v Opavě.
V kategorii starších žáků za Velké Losiny soutěžilo družstvo ve složení: kapitánka Sarah Shone, Martina Langová, Pavlína
Mílová, Eliška Smažáková (všechny 9. třída) a Terezie Spillerová (8. třída).
Soutěžící ošetřovali realisticky namaskovaná poranění a jejich výkony hodnotila
porota složená ze skutečných záchranářů.

Jednotlivá stanoviště a úkoly byly velmi
náročné, včetně fingované dopravní nehody s pacientem se zástavou srdce. Otevřené zlomeniny, bodná zranění, ale i masivní
žilní krvácení pak už jen doplňovalo náročnost celé soutěže.
Na rozjezd soutěže na naše zdravotnice
hned čekala ona dopravní nehoda, takže
nejnáročnější zákrok. Tam udělali drobnou
chybičku, za kterou dostali stržené body,
a jen o kousek jim unikla třetí příčka.
Nicméně v této velké konkurenci, mezi vítězi všech okresních kol, je to i tak velký úspěch!
S tímto družstvem se letos loučíme,
protože čtyři z nich vykročí na další etapu
svého života, na střední školu. Byla jsem
s nimi moc ráda a jsem na ně pyšná!
Barbora Bebčáková,
vedoucí zdravotního kroužku

HURÁ, LONDÝN!
V pondělí 27. května 2019 v 12.00 jsme
odjeli autobusem do Londýna. Cesta trvala
asi 22 hodin, ale tak jsme se těšili, že jsme
nemohli spát. Jeli jsme přes Německo, Nizozemí, Belgii a Francii.
V úterý 28. května v pět hodin ráno jsme
přijeli do francouzského přístavu Calais,
kde jsme se nalodili na trajekt a přes kanál
La Manche jsme se přeplavili do anglického přístavu Dover.

Ivona Kolínková,
vedoucí učitelka MŠ Veverka

HLÍDKA MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ
Zdravotníci v naší škole jsou prostě jedničky! Okresní kolo „Hlídek mladých zdravotníků“ válcovali, jak jen to šlo. Jedno první
místo, jedno druhé a jedno čtvrté místo.
Díky velkému počtu naší zdravotní skupiny jsme i letos mohli do soutěže poslat 3
družstva. Starší žáci: Družstvo č. 1 (starší
žáci) ve složení Martina Langová, Pavlína
Mílová, Eliška Smažáková, Tereza Spillero-

Společná fotografie před zábavním
parkem Legoland. Autorka Hana Vašatová

Naše úspěšné zdravotnice.
Autorka Barbora Bebčáková

První den jsme strávili v Londýně. Viděli jsme Buckinghamský palác – sídlo královny, Trafalgarské náměstí, Britský parlament, Westminsterské opatství a přes řeku
Temži jsme se dostali k Londýnskému oku.
Projížďka na tomto obřím kole byla náš
největší zážitek z tohoto dne. Den jsme za-
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Novinkou pro nás byla soutěž ve vaření.
Soutěžili žáci od 2. až do 9. třídy. V úterý
7. května 2019 jsme se sešli ve školní kuchyňce, každý si donesl svoje suroviny
a recepty a pod dohledem odborné poroty
vaření mohlo začít. Za naši třídu se na pěkném druhém místě umístila Terka Kajnarová a Jana Válková, které společně pekly
dort. A vítězkou se stala opět naše spolužačka Šárka Píšová, která dělala ovocné
tvarohové knedlíky.

končili plavbou lodí po řece Temži a jízdou
dvouposchoďovým autobusem.
Druhý den 29. května jsme navštívili
Windsor a LEGOLAND. V Legolendu bylo
hodně zajímavých atrakcí a strávili jsme
tam skoro celý den. Bohužel pršelo, ale neodradilo nás to. Jízdy na horské dráze, různých kolotočích a houpačkách byly super.

Rozloučení s paní bytnou.
Autorka Vendula Filipová
Děkujeme obci Velké Losiny za finanční
příspěvek (na tzv. stabilizaci žáků, poznámka ředitelství), umožnil nám navštívit mnoho zajímavých památek a atrakcí, těšíme
se, že snad někdy příště.
Jakub Slovák, žák 6. třídy, a spolužáci

„MÁM ŽÍZEŇ, MÁM
HLAD!“ - CELOŠKOLNÍ
PROJEKT 2019

V areálu královského hradu Windsor.
Autorka Blanka Sanetříková
Třetí den 30. května jsme jeli metrem
na stanici Baker Street. Odtud jsme šli
do muzea voskových figurín Madame Tussauds. Byla tam spousta figurín známých
osobností jako třeba Albert Einstein, Kanye
West, Benedict Cumberbatch, ale také celá
královská rodina v čele s královnou Alžbětou II. Celá expozice byla zakončena 4D
filmovou projekcí o superhrdinech. Bylo
to vtipné a zábavné. Potom jsme měli rozchod na jídlo a nákupy v Primarku, na což
se hlavně děvčata velmi těšila. Den jsme
zakončili v Londýnském Toweru, kde jsme
si prohlédli korunovační klenoty, vězení
a popraviště.
Na večer ve čtvrtek jsme opět přijeli k přístavu Dover a přeplavili jsme se přes moře.
A v pátek 31. května už jen domů. Výlet se
nám velmi líbil, nasbírali jsme mnoho nových zkušeností. Úplnou novinkou pro nás
bylo spaní v cizích rodinách, konverzace
v anglickém jazyce a orientace v tak velkém městě.

V letošním projektu jsme se zamýšleli nad tím, jestli všechno na naší planetě
sníme, jako třeba Otesánek, nebo budeme
zodpovědní a něco ve svém životě změníme. A došli jsme k závěru: Jezme méně, ale
kvalitněji.
Letošní soutěže byly opět zábavné. Skoro všech jsme se zúčastnili. Gastronomický kvíz však v naší kategorii vyhrál Dan
Žídek ze 7. třídy, běh s vajíčkem již byl pro
nás úspěšnější – vyhrál náš spolužák Štěpán Šefraný, ve výtvarné soutěži za naši třídu uspěla Sabina Petrželová a bohužel ve
fotografické soutěži jsme neměli žádného
soutěžícího.

Ze zájezdu vítězů doprovodných soutěží,
zde na soukromé zemědělské farmě rodiny
Zaoralových v Čabové.
Autorka Blanka Sanetříková

Ze zájezdu vítězů doprovodných soutěží,
zde u Rešovských vodopádů.
Autorka Blanka Sanetříková
Všechny tři se za odměnu zúčastnily
dvoudenního zájezdu vítězů, kde se seznámily s výrobou některých potravin, zajezdily si na koních a vyřádily se v kempu ve
Šternberku. Zájezd se jim moc líbil a děkujeme škole i obci za finanční podporu.
Evelina Semrádová a spolužáci z 6. třídy

V OKRSKU PRVNÍ,
V OKRESE PÁTÍ
V pondělí 3. června 2019 jsme jeli s panem učitelem Skoumalem do Rapotína.
Zde na místním fotbalovém hřišti se konalo okrskové kolo minikopané, kategorie
6. - 7. třída. Protože je naše škola početně malá, tak jsme vzali i dva žáky 5. třídy.
Soupeři byli - Nový Malín, Údolí Desné,
Hrabišín a Loučná.
První zápas byl proti Loučné. Skončil našim vítězstvím 1:0, gól dal Tomáš Flajšar.
Poté nás čekalo Údolí Desné, které nás
v minulém roce rozdrtilo. Tentokrát však
proběhla „pomsta“, V. Losiny vyhrály 4:0!
Dvakrát skóroval Štěpán Šefraný i Michal
Polončík. Třetí utkání bylo proti Hrabišínu,
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opět skončilo naší výhrou - 2:0. Poslední
a nejtěžší zápas nás čekal proti silnému
Novému Malínu. K ničemu vážnějšímu
jsme je však nepustili, remíza 0:0 nám stačila k postupu i celkovému vítězství.

Reprezentační družstvo v minikopané.
Autor Václav Machaň
O deset dní později nás čekalo okresní kolo v Šumperku. Jízda vlakem rychle
utekla a my se přemístili na Tyršův stadion.
Soupeři již byli o dost silnější než na okrsku. Přesto jsme alespoň porazili šumperskou 5. ZŠ a remizovali s Novým Malínem,
což nám přineslo celkové 5. místo.
Jan Sedláček, žák 7. třídy

TÁBOŘENÍ 2019
V úterý 18. června a ve středu 19. června 2019 se 8. a 7. třída zúčastnily táboření
v přírodě. V úterý ráno jsme se v 10:45 sešli v aule školy. Nejprve jsme šli na oběd
a poté jsme se vydali na túru kolem řeky
Desné, přes Loučnou a Maršíkov. Když
jsme se vraceli z výšlapu, tak jsme se zastavili pro dřevo na oheň. Cesta byla velice
dobrodružná, ale i únavná.
Jakmile jsme se vrátili zpátky do školy,
vzali jsme si naše věci a šli jsme si postavit
stany na hřiště za školu. Po dostavění našich
stanů, jsme se všichni sešli u ohniště, kde
pro nás měla paní učitelka Netopilová připravenou soutěž s Morseovou abecedou.
Když všichni skončili, rozdělili jsme se
do skupinek po 4 a šli jsme vařit guláš. Nejprve jsme si museli udělat oheň, což pro

spoustu z nás byl velký problém, ale zvládli
jsme to. Pak byla vyhlášena soutěž o nejlepší guláš, takže od každé skupiny museli
učitelé ochutnat a obodovat, ale každému
guláš chutnal.

zábavné úkoly na téma „Zvířata ze ZOO“.
Luštili skrytá slova, skládali potravní řetězce, poznávali zvířata podle kůže, „krmili“
šelmu, vyzkoušeli si opičí dráhu, chodili
jako tučňáci, hledali zvířata ukrytá podél
stezky. I přes úmorné vedro všichni zadané
úkoly splnili a pěkně se proběhli. Sportovní
den jsme si všichni užili.

Ze soutěže ve vaření guláše. Autor Jiří Ševčík
Volný program nastal, jakmile jsme dojedli guláš. Spousta z nás šla hrát nohejbal,
ale někteří jen seděli u ohně a povídali si.
O půlnoci byla pro nás nachystána stezka odvahy po škole. Každý šel sám, ale ti,
co se moc báli, šli ve dvojicích. Po stezce
jsme se všichni ještě sešli u ohniště a popřáli si dobrou noc.
Ráno v 7:00 jsme měli budíček. Do 8:00
jsme se nasnídali, udělali hygienu a sbalili
jsme si stany. Poté nás čekal orientační běh,
tábornické dovednosti, přírodovědný i matematický kvíz, střelba z luku a podobně.
Stanování se všem moc líbilo a všichni
jsme si to užili, až na to, že jsme byli za
školou, kde to známe, a ne v přírodě.
Celkovým vítězem Táboření 2019 se stala žákyně Nikola Vaculíková ze 7. třídy.
Tereza Vajcová a Lucie Hetmánková, žákyně 8. třídy

Úspěch v soutěži je podmíněn vzájemnou
spoluprací. Autor František Uhl
Světlana Podhajská, třídní učitelka 4. třídy

SPORTOVNÍ
DEN 2. STUPNĚ
Ve středu 26. června 2019 se konal v naší
škole sportovní den, letos se zaměřením na
orientační běh. Závodili jsme podle dopředu daných azimutů. Moc jsme si to užili,
byla to velká sranda. Já jsem byl v týmu
s Matyášem Maturou a jeho paní asistentkou. Měli jsme nejlepší čas - 9 minut,
mnozí další třeba i 15 minut. Když jsme
doběhli, byli jsme hodně unavení. Někomu
se nepodařilo najít správnou trasu a dlouho bloudil. Většina žáků ovšem byla brzy
v cíli. Následující den ve čtvrtek 27. června
se předávaly ceny vítězům obou kategorií.

SPORTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY
Středu 26. června 2019 jsme ve škole vyhlásili sportovním dnem. Žáci z 1. stupně
se vydali na sportovní stezku v okolí školy.
Se zvířaty nesportovali doslova, ale plnili

Vítězové jednotlivých kategorií
orientačního běhu. Autor Václav Machaň
Lukáš Libich, žák 7. třídy

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
fotoreportáž Václava Machaně
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ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
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SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
ZPRÁVY SDH MARŠÍKOV - BOJ O FINÁLE POKRAČUJE
Prázdniny jsou pomalu za námi a společně s tím i letošní soutěžní sezóna. Ženský
tým se i letos poskládal a bojoval na půdě
Velké ceny Holba cupu Šumperk (dále jen
VC) a Olomoucké noční ligy (dále jen ONL).
Za sebou mají několik soutěží, a ikdyž výsledky nejsou zatím takové jako loni, děvčata se perou úspěšně a účast
ve finále VC je opravdu na dosah. Co se
týče ONL, tam není ještě nic jasné, jelikož
druhá poloviny soutěží ženy z Maršíkova
teprve čeká.
Výsledky soutěží: Okresní kolo (6.místo),
VC Kosov (8.místo), VC Štíty (5.místo),
VC Dolní Studénky (5.místo), NPS Olšany u Prostějova (6.místo), VC Nový Malín
(3.místo), VC Dolní Libina (8.místo), ONL
Pavlov (NP),
ONL Kožušany-Tážaly (10.místo), VC Pavlov (NP), VC Nemrlov (6.místo), ONL Drahanovice (7.místo), VC Bludov (7.místo), ONL

Náměšť na Hané (5.místo), VC Hrabišín
(4.místo), VC Třeština (NP).

25 mužských týmů. Dá se říci, že požární
sport se opravdu nezapomíná.

Dosud největší úspěch si holky zapsaly u našich sousedů, a to na VC v Sobotíně. Zde se jim konečně povedlo překonat
dlouhou tradici špatných výkonů na této
dráze a tým žen si odnesl krásné 2.místo.
Této soutěže se jako každý rok účastnili i
naši muži. Bez jakéhokoliv tréninku přišli
rovnou na startovní čáru a skončili na krásném 12.místě v opravdu velké konkurenci

Na závěr bych Vás ještě jménem celého
sboru chtěla pozvat na Finále Velké ceny
8. září v Nemrlově, a také na naši facebookovou stránku SDH Maršíkov a Instagram
sdhmarsikovzeny pro více informací a fotografií nejen ze soutěží.
Všem příznivcům hasičů zdar!
Za SDH Maršíkov
tisková mluvčí Barbora Vaculíková

OLYMPIJSKÉ HRÁTKY V KOSTCE - MARŠÍKOV
V sobotu 6. července proběhly VII. Olympijské
hrátky Maršíkov. Po slavnostním zahájení, zapálení olympijského ohně, vyvěšení olympijské vlajky a složení slibu sportovců se utkala pětičlenná
družstva v deseti netradičních disciplínách. Letos
to byly: chůze, mushing, rybolov, 110m překážek,
kuželky, orientační běh, rallye Dakar, moderní gymnastika, ping pong, vzpírání.
Na start se postavilo sedm družstev : Freecoolini, Spidermani, Chlupáči, CI5, Miciny, Rapipa,
Morčata. Nejmladšímu sportovci byly sotva tři
roky, nejstaršímu šedesát. V souladu s heslem
„Citius, Altius, Fortius (rychleji, výše, silněji) užili
soutěžící všech svých fyzických sil, obratnosti,
vytrvalosti i souhry týmu k dosažení co nejlepších výsledků.
Po vyhodnocení časů a sečtení bodů se na třetím stupni umístil tým CI5 ( Litovel ), stříbrné byly
Miciny ( mix Maršíkov + Rapotín ) a zvítězilo družstvo Chlupáči (Velké Losiny ).
Odměnou za snahu byly diplomy, medaile, dárkové balíčky, upomínkové předměty a sladkosti. Skvělé nasazení všech „sportovců“, krásné počasí, bohaté občerstvení i dobrá hudba
připravily všem zúčastněným krásné sobotní odpoledne.
Kulturní a společenská komise Maršíkov děkuje Obci Velké Losiny za finanční podporu, divákům za pěknou atmosféru a fandění, dobrovolníkům za poskytnutou pomoc jakéhokoliv druhu a především „sportovcům“ za skvělé výkony a odvahu bavit sebe i druhé.
Protože kdo v pravý čas se bláznem dělat umí, ten nejmoudřejší je!

Za KSK Maršíkov Lenka Šviková

SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
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TJ SOKOL
Po krátké letní přestávce se nám rozběhly fotbalové soutěže, zatím tedy jen mužů, u mládeže se začíná většinou s koncem prázdnin. Muži letošní letní přípravou prošli pod novým
trenérem Martinem Kupčíkem takovým menším experimentem, když nesehráli ani jeden
přípravný zápas. V prvním soutěžním utkání sezony se tak hlad hráčů po fotbale projevil
ve výkonu i výsledku, náš soupeř z Kralic na Hané si odvezl hned pět branek bez žádné
obdržené, dokonce to byl pro ně ještě milosrdný výsledek. Bohužel hned následující zápas
na hřišti nováčka v Bohuňovicích nám ukázal, že ti silnější soupeři se k nám nebudou
chovat tak uctivě, jako Kralice. Domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli 3:0. Zatím poslední
zápas se odehrál v neděli 18. 8. na domácím hřišti, soupeřem byl nedaleký Medlov, který
v minulém ročníku obsadil 3. místo v konečné tabulce KP mužů. Do 81. minuty diváci
branku neviděli, ale po zbytečné ztrátě míče se hosté dostali do vedení, které ještě v závěru pojistili duhou brankou po tečované střele. Takže po našich střeleckých hodech v prvním kole přišel gólový půst v dalších dvou
zápasech. Los máme velmi těžký, ale všichni věříme, že mužstvo má sílu se s tím porvat a hrát minimálně v horní polovině tabulky.
Zbývající domácí zápasy podzimu, na které všechny srdečně zveme:
NEDĚLE

1. 9.

16.00

VELKÉ LOSINY

*

SULKO Zábřeh

NEDĚLE

15. 9.

16.00

VELKÉ LOSINY

*

FK Jeseník

NEDĚLE

29. 9.

15.30

VELKÉ LOSINY

*

FK Mohelnice

NEDĚLE

13. 10.

15.00

VELKÉ LOSINY

*

Sokol Opatovice

NEDĚLE

20. 10.

14.30

VELKÉ LOSINY

*

Sigma Lutín

NEDĚLE

3. 11.

14.00

VELKÉ LOSINY

*

SK Lipová
Milan Grézl – sekretář FO TJ Sokol

INZERCE A UPOZORNĚNÍ
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Informační centrum Velké Losiny představilo moderní design webových stránek s optimalizací pro mobilní telefony.
Najdete zde podrobné informace o památkách, ubytování, stravování, aktuality a plánované kulturní akce. Více na
www.iclosiny.cz.
Krásné nové zboží od firmy ALBI – nové přívěsky, klíčenky, bižuterie, bloky (chlupaté i měnící se s flitry,…), pouzdra na
dokumenty různých velikostí a motivů, pouzdra,….
Jana Rotterová ml.
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EXKLUZIVNÍ
VELKOLOSINSKÝ
KALENDÁŘ 2020
NA RUČNÍM PAPÍŘE
Opět vám nabízíme Kalendář obce
Velké Losiny 2020 na ručním papíře,
který je sestaven z 6 grafických listů
výtvarnice Jany Hrobařové Kotsch
ze Šumperka.

Můžete si jej zakoupit
v Informačním centru
Velké Losiny.

6(1,2ě,&+5$ĕ7(6(3ě('=/2ý,1(0

Lstí a smyšlených legend, které pachatelé používají na seniory, je celá Ĝada
a vznikají stále nové a rafinovanČjší.
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Zveme vás ke společnému tvoření
v rámci akce Oživení řemesla, výroba
lidových nástrojů

Výroba rámového
šamanského bubnu
s paličkou
s Věrkou Martincovou
(www.bubinky.cz)
„...Hudba je zázrak, který otevírá srdce
a naplňuje ho odvahou, radostí a láskou...“
Vytvořte si jedinečný hudební nástroj
pod vedením příjemné lektorky, která
vyrábí bubny se svým mužem již více než
20 let. Tvůrčí práce je pro ni přirozenou
cestou k sobě samé a ráda se s vámi
podělí o své zkušenosti. Energie, kterou
vložíte do svého osobitého nástroje,
se vám vrátí v podobě úžasného zvuku
a buben vás bude doprovázet životem
mnoho let. Veškerý materiál je od
českých farmářů a lesníků a manželé
Martincovi ho pečlivě zpracovávají, aby
zaručili vysokou kvalitu všech svých
hudebních nástrojů. Ty jsou nejvíce
využívány při muzikoterapii v různých
školských, sociálních i zdravotních
zařízeních po celé republice.
Kdy: v sobotu 28. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hod.
Kde: Společenský dům Maršíkov
(okres Šumperk)
Cena: 4 000 Kč
(buben, palička, lektorné)
Vhodné pro ženy i muže, děti od 12-ti
let a mladší děti v doprovodu rodičů.
Více informací a přihlášky:
Věrka Martincová, 736 446 800,
verkamartincova@seznam.cz
nebo Iva Smýkalová, 736 434 489,
ivasmykmusic@seznam.cz

INZERCE A UPOZORNĚNÍ
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HLEDÁME KOLEGY NA RŮZNÉ

DĚLNICKÉ POZICE
O
O
O

POPELÁŘ
ZÁVOZNÍK
MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

O
O
O

UKLÍZEČ/KA
ŘIDIČ SK. B, C, E
A DALŠÍ ...

NABÍZÍME

V RÁMCI CEL
É
ČESKÉ
REPUBLIKY

O jistoty – dlouhodobě stabilní
zaměstnání, pravidelnou výplatu
O klidnou práci bez stresu
O širokou škálu benefitů
O férovou firemní kulturu a přístup
k zaměstnancům
O nástup dle domluvy, možný ihned

Kontaktní osoba

Tereza Machotová
tel.: +420 607 017 686
tereza.machotova@suez.com

Informace
nform
macee o dalších
dalšších obsazovaných
o sazovaných
ob
ovaných
vaných
aných
ných
chh pozicích
ozicích
zicích
cích
íchh najdete
dete na www.suez-zd
www.suez-zdroje.cz
www.suez-zdr
www.suez-zdroj
www.sue
www.suez-z
www.s
www.suez
www.
www
ww
www.suez-zdroje
www.suez-zdroje.
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KALENDÁŘ AKCÍ PLNÝ SLEV A BONUSŮ – TERMÁLY LOSINY
Navštivte termální park TERMÁLY LOSINY a užijte si pestré tematické dny od 3. září
2019. Na své si přijdou rodiny, senioři, milovníci relaxace i sportu, příznivci zdravého saunování... Nudit se rozhodně nebudete.
Úterý - Saunovačka za kačku: návštěva saunové zóny za 1 Kč
Středa - Seniorský dýchánek: sleva 10% na 3 hodinové vstupné do bazénů pro seniory
62+, relaxační cvičení.
Čtvrtek - Zkrácené koupání: navštivte termální park na zkrácenou dobu 1,5 hodiny za cenu
200 Kč / os. (jednotná cena pro všechny návštěvníky, dítě do 100 cm ZDARMA).
Pátek - Lázeňský pátek: pro ubytované klienty - 3 hodinové vstupné do bazénů za 100 Kč.
Sobota - Rodinná sobota: rodinné saunování - dítě do 15 let (v doprovodu dospělého) 50%
sleva na vstup do saun, animační programy pro děti.
Neděle - Zvýhodněná neděle: 30% sleva na 3 hodinové vstupné do bazénů od 16.00 do
20.00 hodin.
* Programy a slevy uvedené v kalendáři akcí platí pouze ve vedlejší sezóně, a to v termínech:
2. 9. - 25. 10. / 31. 10. - 25. 12. 2019

UŽIJTE SI RELAXACI V TERMÁLECH PO CELÝ DEN S 10% SLEVOU
Dopřejte si báječné chvíle se svými blízkými v TERMÁLECH LOSINY a užijte si na maximum
neomezený čas plný koupání a relaxace, a to navíc za zvýhodněnou cenu. Celodenní
vstupné se slevou 10% můžete využít v termínu od 3. – 29. září 2019. (Sleva vám bude
odečtena z ceny při vstupu do termálního parku). I v měsíci září pro vás budou otevřeny
venkovní termální bazény, tak neváhejte a přijďte.

NEVYHAZUJTE ÚČTENKU Z TERMÁLNÍHO PARKU
– KOUPAT SE MŮŽETE S 15% SLEVOU
Od 27. června 2019 dostáváte ke každému zakoupenému vstupu na recepci
termálního parku účtenku s 15% slevou na další vstup. Slevu můžete uplatnit po
předložení této účtenky na pokladně termálního parku TERMÁLY LOSINY při vaši
příští návštěvě:
- v období od 1. 10. - 6. 12. 2019
- každý den od úterý do pátku
- v termínech vedlejší sezóny

SLEVA
15%

www.termaly-losiny.cz
Speciální nabídka Wellness hotelu DIANA
TRADIČNÍ POKRMY Z LESNÍCH HŘÍBKŮ, ZVĚŘINY A TELECÍHO MASA
2. 9. – 31. 10. 2019
Chcete si užít chuť tradičních českých zvěřinových pokrmů, ovšem v zajímavém a možná pro Vás nevšedním kabátě? Anebo si
chcete zpestřit večer a dopřát si gurmánský zážitek? Pak navštivte restauraci ve Wellness hotelu Diana ve Velkých Losinách.
Polévka
Zvěřinová gulášová s kořenovou zeleninou a brambory, opečené plátky farmářského chleba

59 Kč

Hlavní chod
150 g Srnčí špikovaná kýta na červeném víně s povidly, podávaná s karlovarským knedlíkem 235 Kč
150 g Grilovaný telecí váleček se smetanovou omáčkou z pravých hříbků a bílého vína,
restované bramborové noky

255 Kč

150 g Marinované medailonky z bažantích prsíček servírované na grilované zelenině,
podávané s hříbkovou omeletou

235 Kč

150 g Tagliatelle těstoviny s houbovým krémem z lišek a ﬁlírovanými plátky telecí svíčkové,
posypané parmazánem
235 Kč
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