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JAK STRÁVIT ZBYTEK ZIMY
Nutričně zátěžové vánoční období máme za sebou a můžeme se hravě vrhnout do nového roku.
Jsme odpočatí a nabití pozitivní energií, i když
jsme 2. ledna ráno při odchodu do práce nemohli zapnout kalhoty a při obouvání jsme museli
vynaložit doslova nadlidské úsilí, abychom se
sehnuli a zavázali si boty. Venku se nám sype
nádherná sněhová nadílka, takže si s nadšením
přivstaneme a cvičně pak několikrát denně odhrneme sníh před domem. V práci je to skvělé!
Dokonce jsme přišli deset minut před začátkem
pracovní doby. Všichni se usmíváme a jsme rádi,
že jsme opět v práci. Děti se už po vánočních

prázdninách zase těší do školy. Užíváme si nepřebernou nabídku zimních sportů, kterými naše
horská oblast doslova překypuje. Až důkladně
promrzneme, můžeme se jít zahřát do areálu
zdraví, a to nejen na různé sportovní aktivity, ale
také za hudbou a tancem. Letos nás čekají tři
plesy: jako první proběhne 25. ledna Obecní ples,
na kterém zhlédneme krásné taneční vystoupení Veroniky Lálové a zobneme si k tomu ovoce
omočené v nefalšované belgické čokoládové
fontáně. Hlavní cenu – televizor TOSHIBA, s
úhlopříčkou 122 cm, v ceně 10 000,- Kč, věnuje našemu plesu MUDr. Jitka Chalánková – ne-

závislá senátorka a firma MEDIHOPE. 9. února
následuje ples ZŠ a MŠ Velké Losiny. Podíváme
se na vystoupení našich ratolestí a dopřejeme
si ochutnávku pomazánek a koláčků v kvalitě
domácí výroby. Mňam. Zimu zakončí 2. března
tradiční šibřinky, které pořádá TJ Sokol. Prohlédneme si vysportovaná mladá mužská těla, a pak
si narovnáme záda, rozpohybujeme boky a zatočíme s obezitou. Prostě takovou nádhernou
zimu, jakou máme u nás v Losinách, nezažil ani
pan Lada. Tak hurá za zimními aktivitami.
Ing. Jana Fialová – starostka,
MUDr. Kateřina Bláhová - místostarostka
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Č. 2/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ LOSINY KONANÉHO DNE 18.12. 2018 VE VÍCEÚČELOVÉM ZAŘÍZENÍ VELKÉ LOSINY
2/18 1. ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1.1. Zápis z 1. ustavujícího jednání zastupitelstva obce Velké Losiny ze dne 5.11.2018.
1.2. Komisi pro přípravu usnesení z 2. jednání
ZO ve složení předseda Mgr. Jana Kocmanová,
členové Marta Hradilová a Mgr. Ivana Blažková
1.3. Program 2. zasedání ZO dne 18. 12. 2018,
s doplněním programu o dva body, a to bod 5)
Schválení přijetí dotací a o bod 20.6. Dodatek č.
1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Zřízení specializovaných odborných učeben, stavební úpravy
a vybudování bezbariérových přístupů v Základní škole Velké Losiny.
1.4. Přijetí dotací:
1) Účelový finanční příspěvek z MMR na obnovu nemovité kulturní památky – kostela sv.
Michaela v Maršíkově, ve výši 105 000,- Kč.
2) 1. část dotace z MMR na stavební úpravy
a přístavbu garáže požární zbrojnice ve velkých Losinách ve výši 850 767,77,- Kč.
3) Účelové neinvestiční dotace z OK na výdaje JSDH ve výši 75 669,- Kč.
4) Finančního příspěvku z OK na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku ve výši 151 020,- Kč.
5) Příspěvku od úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 485 650,- Kč.
6) Dotace z OK na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve
výši 225 000,- Kč.
1.5. Rozpočet obce na rok 2019 v předloženém
znění:
Příjmy

47 100 tis. Kč

Financování na straně příjmů

10 000 tis Kč

Příjmy včetně financování

57 100 tis Kč

Výdaje

55 630 tis Kč

Financování na straně výdajů

1 470 tis Kč

Výdaje včetně financování

57 100 tis Kč

1.6. Pořízení traktoru KUBOTA B2311H Cabina, sněhového pluhu SB čelní a sypače STR
traktorový za účelem zajištění zimní údržby
chodníků, vše v celkové výši 753.000,- Kč bez
DPH od společnosti ŽIVA zemědělská obchodní a.s. Způsob financování bude formou leasingu od ČSOB leasing a.s. s 0% navýšením
s podmínkou zaplacení 30% podílu pořizovací
ceny ve výši 273 339,- Kč a celkové doby splácení 36 měsíců. Měsíční splátka činí 18 429,Kč. Zákonné pojištění je v ceně. ZO pověřuje
starostku obce k podpisu leasingové a kupní
smlouvy.
1.7. Rozpočtová opatření č. ZO7/2018,
ZO8/2018 a ZO9/2018 v předloženém znění.

1.8. Dodatek č. 3 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická
spisová služba“ mezi Obcí Velké Losiny, Rudé
armády 321, 788 15 Velké Losiny, IČ:00303551
a Městem Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01
Šumperk, IČ/DIČ:00303461/CZ00303461 na
dobu od 1.1.2019 do 31.12.2019 v předloženém
znění.
1.9. Na základě doporučení od hodnotící komise, jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele
stavby Velké Losiny – Most č.40C-M1 přes Losinku, firmu PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, IČ: 04381823,
v ceně 1.915.433,11 Kč bez DPH, 2.317.674,06
Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostku k podpisu
smlouvy o dílo mezi Obcí Velké Losiny a PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00
Olomouc, IČ: 04381823.
1.10. Na základě doporučení od hodnotící komise, jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele
stavby Oprava objektu KČS Velké Losiny, firmu
FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČ: 00150584, v ceně 1.891.248,-Kč bez
DPH, 2.288.410,08 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo mezi Obcí Velké
Losiny a FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787
92 Šumperk, IČ: 00150584.
1.11. Realizaci akce: Oprava a údržba střechy
na kostele sv. Michaela v Maršíkově firmou Jaroslav Lakomý, Na Travech 200, 789 91 Štíty, IČ:
76251705 za cenu 299.560,- Kč vč. DPH. Na akci
bude podána žádost o dotaci z MMR. ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
1.12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 21. 3. 2018 na akci: ,,Stavební úpravy a přístavba garáže SDH, Velké Losiny“, který předložil
dodavatel stavby Obchodní centrum SAN s.r.o.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku
č.1 na akci: ,,Stavební úpravy a přístavba garáže SDH, Velké Losiny“, který předložil dodavatel
stavby Obchodní centrum SAN s.r.o. ZO pověřuje
starostku obce k podpisu Dodatku č.1 na akci:
,,Stavební úpravy a přístavba garáže SDH, Velké Losiny“, který předložil dodavatel stavby Obchodní centrum SAN s.r.o.
1.13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/18,
uzavřené dne 17.5.2018 mezi Obcí Velké Losiny
a pořizovatelkou Změny č.1 ÚP obce Ing. arch.
Jarmilou Filipovou, rozšíření předmětu plnění
a navýšení ceny na celkovou smluvní cenu ve
výši 50.000,- Kč. Cena je konečná, pořizovatelka
není plátcem DPH. ZO pověřuje starostku obce
k podpisu dodatku č. 1 předmětné smlouvy.
1.14. Cenovou nabídku firmy FRYS stavební
projekce, Langrova 12, 787 01 Šumperk, na
zpracování projektové dokumentace na Opravu hřbitovní zdi, Velké Losiny, za cenu 96.800,Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostku k podpisu
smlouvy o dílo.

1.15. Cenovou nabídku firmy ELTODO-OSVĚTLENÍ s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha
4, nabídku na přeložku nadzemních rozvodů VO
a bezdrátového MR na nové podpěry NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v obci Velké Losiny,
část Horní Bohdíkov, od firmy ELTODO-OSVĚTLENÍ s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha
4 dle cenové nabídky ve výši 170 911,29,- Kč
vč. DPH. Cenová nabídka zahrnuje demontáž
a zpětnou montáž zařízení veřejného osvětlení
a rozhlasu v části Horní Bohdíkov v součinnosti
s firmou ČEZ. ZO pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy mezi Obcí Velké Losiny a ELTODO-OSVĚTLENÍ s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142
01 Praha 4.
1.16. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu
vodovodní domovní přípojky na pozemku p. č.
777, v k.ú. Velké Losiny, která mimo jiné zahrnuje i umístění na pozemku p. č. 795, ve vlastnictví Obce Velké Losiny, v k. ú. Velké Losiny, mezi
Obcí Velké Losiny, Rudé armády 321, Velké Losiny, zastoupenou starostkou obce Ing. Janou Fialovou a P. I., bytem Zahradní, Velké Losiny. ZO
pověřuje starostku obce k podpisu výše uvedené
smlouvy.
1.17. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu
č. SOBS_VB_IP-12-8022599/2 zemní kabelové přípojky nn, která mimo jiné zahrnuje práce na pozemku 558/1, v k.ú. Velké Losiny, ve
vlastnictví obce Velké Losiny mezi Obcí Velké
Losiny, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena na základě
plné moci evidenční č.: PMII – 030/2018, ze
dne 1.23.2018 spol. ENERGOROZVODY, s.r.o.,
se sídlem Praha 10, Počernická č. ev. 3410/1a,
108 00, zastoupená na základě plné moci ze
dne 1.9.2018 Stanislavem Markem, se sídlem
Svobodova 149, 790 55 Vidnava na základě plné
moci č. PM/II-239/2017. ZO pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
1.18. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu Vodovodní domovní přípojky na pozemku
p.č. 644, v k.ú. Velké Losiny“, která mimo jiné
zahrnuje i umístění na pozemku p.č. 630/3, ve
vlastnictví Obce Velké Losiny, v k. ú. Velké Losiny, mezi Obcí Velké Losiny, Rudé armády 321,
Velké Losiny, zastoupenou starostkou obce Ing.
Janou Fialovou a M. J. Ž., bytem Rudé armády,
Velké Losiny. ZO pověřuje starostku obce k podpisu výše uvedené smlouvy.
1.19. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu
č. IP-12-8023069/2, Velké Losiny. Pa. Č. 991/5,
NNk mezi Obcí Velké Losiny a ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
zastoupena na základě plné moci evidenční
č.: PM/II-242/2018 panem Ing. Martinem Bartečkem, IČ:47195355, Lublaňská 1002/9, 120
00 Praha 2 - Vinohrady. ZO pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
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1.20. Proplácení odměn členům komisí Rady
obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce,
čtvrtletně s platností od 1.1.2019. Odměny budou vypláceny na základě podkladů dodaných
zástupci komisí (tajemníkem/tajemnicí nebo
zapisovatelem/zapisovatelkou).
Za podklad pro účast na komisi se považuje zápis z jednání komise a prezenční listina s podpisy zúčastněných osob.
1.21. Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce s platností od 1.1.2019 takto:
Místostarosta

29.546,-

Člen RO

6.566,-

Předseda výboru ZO,
komise RO

3.283,-

Člen výboru ZO, komise RO

2.736,-

Člen zastupitelstva obce

1.641,-

Zřízení specializovaných odborných učeben,
stavební úpravy a vybudování bezbariérových
přístupů v Základní škole Velké Losiny. Tento
dodatek řeší změnu termínu předání PD - nový
termín předání díla: do 28.2.2019. ZO pověřuje
starostku k podpisu dodatku č. 1, mezi Obcí Velké Losiny a DaF PROJEKT s.r.o.
2/18 2. ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE:
2.1. Starostku obce k podpisu nové smlouvy na
dlouhodobý investiční úvěr se Sberbank CZ, a.s..
Účel úvěru: refinancování zůstatku úvěru 191187,
ve výši 4.572.117,12Kč (slovy: Čtyřimilionypětsetsedmdesátdvatisícejednostosedmnáct korun
českých) dle zaslané cenové nabídky ze dne
10.12.2018 – splatnost a fixace - 5 let, úroková
sazba 3,1 % p.a., měsíční forma splácení, úvěr bez
zajištění, poplatky za vedení 0,-Kč/měsíčně.
2/18 3. ZASTUPITELSTVO OBCE ZPLNOMOCŇUJE:

Každému neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce bude náležet s platností od 1.1.2019 pouze jedna odměna za výkon funkce, i při souběhu
více funkcí, a to za funkci, za kterou stanovilo ZO
vyšší odměnu.
1.22. Uzavření pracovně právního vztahu - Dohody o provedení práce – mezi Obcí Velké Losiny
a zastupitelkou obce Mgr. Janou Kocmanovou
s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2019.
1.23. Doplnění obsahu zadání změny č. 1 ÚP
zkráceným postupem dle §55a, odst. 1 a 5 SZ
a § 55b odst. 1 SZ, o prověření změny etapizace,
vyplývající z ÚP Velké Losiny.
1.24. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci:

3.1. starostku obce a účetní obce k provedení
rozpisu částek v příslušných paragrafech příjmů
a výdajů rozpočtu obce na rok 2019, do jednotlivých položek rozpočtové skladby.
3.2. Radu obce a starostku obce k provedení rozpočtových opatření v závěru roku 2018 tak, aby
rozpočtová opatření odpovídala plnění příjmů
a výdajů v rozpočtu za rok 2018.

4.3. S výsledkem jednání zástupců obce MUDr.
Kateřiny Bláhové a Ing. Miroslava Kopřivy, CSc.
na Olomouckém kraji ze dne 14.12.2018 ohledně
námitky obce Velké Losiny ke Změně č. 2a ZUR
OK bez výhrad.
4.4. S informací o podání trestního oznámení
zastupitele obce MUDr. Jaromíra Bartoše ze dne
6.11.2018 na Zastupitelstvo obce ve věci směny
pozemků s lázněmi.
4.5. S výsledkem dílčího přezkumu hospodaření
obce Velké Losiny auditory OK ze dne 1-2.11.2018.
2/18 5. ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE :
5.1. Usnesení č. 1.10 z 25. ZO ze dne 14.9.2018
o úplném splacení úvěrové smlouvy 070150
k 31.12.2018, ve výši 739.581,70Kč (slovy: Sedmsettřicetdevěttisícpětsetosmdesátjedna koruna česká 70/100) a schvaluje pokračovat i nadále podle smluvních podmínek až do úplného
splacení úvěru u Sberbank CZ, a.s..
5.2. Usnesení č. 1.11 z 25. ZO ze dne 14.9.2018
o úplném splacení úvěrové smlouvy č. 191187
k 31.12.2018 a schvaluje částečné splacení úvěrové smlouvy 191187 k 31.12.2018, a to ve výši
9.000.000,-Kč (slovy: Devětmilionů korun českých 30/100) z vlastních prostředků.
2/18 6. ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ

2/18 4. ZASTUPITELSTVO OBCE BYLO
SEZNÁMENO:
4.1. S činností RO za období od minulého zasedání ZO, tj. od 5.11.2018 (1.- 3. RO).
4.2. S výsledkem jednání zástupců obce Velké
Losiny a zástupců firmy SAN-JV za účasti právní
služby obce bez výhrad.

6.1. RO a starostce obce – připravit cenovou
nabídku na další zastupitelstvo na doplňky pro
letní údržbu k traktoru KUBOTA B2311H Cabina.
Ing. Jana Fialová, starostka obce
MUDr. Kateřina Bláhová, místostarostka
Vypracovala: M. Sasynová

PŘEHLED ČERPANÝCH DOTACÍ V ROCE 2018
Poskytovatel
dotace/příspěvku

Akce

Využití dotace
Nákup hydraul. rozpínacího válce

Výše příspěvku
v Kč

Celkové náklady
akce v Kč

70 000,00

144 570,00

Olomoucký kraj

Vybavení JSDH Velké Losiny

Olomoucký kraj

Účelová neinvestiční dotace na JSDH Velké Losiny

Mzdové výdaje členů JSDH

150 000,00

150 000,00

Olomoucký kraj

Účelová neinvestiční dotace na JSDH Velké Losiny

Odborná příprava, příspěvek na zásahy

118 166,00

118 166,00

Olomoucký kraj

Obnova, zajištění a výchova lesních porostů

151 020,00

Ministerstvo financí

Zajištění voleb do ZO

155 123,00

Olomoucký kraj

Provoz IC Velké Losiny

Zkvalitnění služeb IC

Olomoucký kraj

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji

Svatojánské slavnosti

70 000,00

Olomoucký kraj

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji

Promenádní koncerty

20 000,00

Ministerstvo financí

Zajištění voleb prezidenta ČR

Olomoucký kraj

Příspěvek na výkon státní správy

30 000,00

95 955,00

375 806,00
95 955,00

1 003 900,00

Olomoucký kraj

Výzkum,vývoj a vzdělávání

ZŠ a MŠ Velké Losiny

375 695,00

Ministerstvo kultury

Obnova nemovité kulturní památky

Oprava pláště kostela sv. Michaela Maršíkov

105 000,00

Olomoucký kraj

Obnova nemovité kulturní památky

Oprava pláště kostela sv. Michaela Maršíkov

200 000,00

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Stavební úpravy garáže pož.zbrojnice
ve Velkých Losinách

Podpora celkem

155 123,00

850 768,00

423 500,00

2 300 000,00

3 395 627,00
Jana Jančíková,Dis., Marcela Peksová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE
Z ÚSEKU VÝSTAVBY
JSDH OBCE VELKÉ LOSINY
SE KONEČNĚ DOČKALA.
V půlce listopadu 2018 proběhla kolaudace nové
garáže hasičské požární zbrojnice ve Velkých
Losinách. Poté byla předána do užívání zásahové jednotce dobrovolných hasičů.
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KPOZ Obce Velké Losiny pořádá pobytový zájezd

CHORVATSKO – PAG
(penzion TAUZER)

Penzion Tauzer se nachází v klidné části vesničky Mandre. Její
břeh omývá otevřené Jaderské moře.

Cena pro seniory obce 6 000,-Kč.
Ubytování: 150 m od moře s pláží s pozvolným vstupem. Jednoduše
zařízené 2 – lůžkové pokoje, sprcha, WC, lednice, malé ručníky a povlečení
– nemění se během ubytování. (Klimatizace za příplatek na místě).
Stravování: 7x polopenze – snídaně zesílená kontinentální, lehký oběd
– přesnídávková polévka + pečivo, zeleninový salát, večeře jednotná,
s dezertem nebo ovocem.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 15. února oslaví

Termín: 2.9. – 11.9.2019

50. výročí svatby
Jana Říhová a Antonín Říha.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 7x ubytování s polopenzí
včetně oběda, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.

Blahopřejeme.

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění komplexní 300,-Kč (osoba) turnus.
Závazné přihlášky přijímá paní Kocmanová na tel. 583 248 476 do 23. ledna 2019.
Zálohu 3000,-Kč nebo celý zájezd lze uhradit dne 6.2.2019 v 15.00 hod
v salonku hotelu Istria.

Významné životní jubileum
v měsíci leden

v měsíci únor

Dagmar Vitásková
Ludmila Surá
Věra Tonová
Blanka Ilmanová
Jitka Zbořilová
Kamila Matějová
Pavel Jurenka
Danuše Železná
Oldřich Žák
Antonín Žídek
Erhard Thiel
Martin Skýva
Jaroslav Navrátil

Josef Křupka
Jaromír Němec
Eva Vabroušková
Vlasta Coufalová
Petr Termer
Marie Palyová
Jiří Král
Pavel Strnad
Marie Sedlářová
Ludmila Keclíková
Marie Liďáková
Irena Dočkalová
Jarmila Valentová

Pavel Směšný
Jan Šeiner
Ilse Ševčíková
Beran Josef
Růžena Švédová
Vlastimila Viceníková
Marcel Pokorný
Vladislav Petráš
Marie Rulíšková
Michael Chomiszak
Jarmila Zouvalová

Jiří Musil
Bedřich Grmela
Jana Rozsívalová
Marie Hufová
Františka Hanáková
Jarmila Slováková
Oldřiška Ivanová
Anna Novotná
Zdeňka Vírová
Zdeněk Jiroš
Antonín Rozsypal
Hana Boráňová

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

Za komisi pro občanské záležitosti:
předsedkyně komise Mgr. Jana Kocmanová
starostka obce: Ing. Jana Fialová
místostarostka: MUDr. Kateřina Bláhová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 1. prosince 2018 se v obřadní síni na
Zámku ve Velkých Losinách konalo poslední vítání nových občánků narozených v období květen až
srpen. Starostka obce ing. Jana Fialová ve svém
slavnostním projevu poděkovala rodičům za dceru
či syna a novým občánkům popřála hodně štěstí,
zdraví a krásné dětství obklopené láskou a pohodou. Rodiče převzali pro svá miminka finanční dar
obce. Ke slavnostní atmosféře přispěly svým milým
vystoupením děti z mateřské školy Sluníčko pod vedením paní Dany Machů.
Za komisi pro občanské záležitosti
Taťána Špačková

Bartoník Vilém, Češková Andrea,
Damborský Jáchym,
Dragounová Simona,
Kollárová Natálie a Machalová Sabina.

PODĚKOVÁNÍ

Při příležitosti Mezinárodního dne bílé hole proběhl již 19. ročník veřejné sbírky Bílá pastelka.
Jménem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých bychom Vám rádi
poděkovali za spolupráci na sbírce, které
si velmi vážíme, ale i za Vaši dobrou vůli

pomáhat lidem se zrakovým handicapem,
neboť život bez zraku představuje velkou
výzvu nevzdat se a bojovat.
V rámci celé republiky bylo vybráno 2 935
920,- Kč, v našem regionu bylo vybráno 105
078,- Kč a v obci Velké Losiny bylo vybráno
3071,- Kč.
Výtěžek ze sbírky podpoří speciální služby
pro těžce zrakově postižené osoby jako je

chůze s bílou holí, vzdělávací kurzy, výuka
ovládání kompenzačních pomůcek a další
dovednosti nezbytné k jejich životu.
Vaší podpory si vážíme a děkujeme všem,
kteří si bílou pastelku zakoupili jako symbol
světa nevidomých.
S pozdravem
Soňa Bezděková, DiS.
pracovnice SONS Šumperk

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ADVENTEM NA NAŠEM NÁMĚSTÍČKU
O dlouhých prosincových večerech naše náměstíčko rozzářily kromě vánočních ozdob také
adventní akce, které jsme zahájili v pátek 30. listopadu. Nejprve do vzduchu vylétly desítky modrých a bílých balónků s přáníčky, následně nám
dětský pěvecký sbor Pramínek pod vedením paní
učitelky Zichové zazpíval krásné vánoční koledy
a po setmění jsme rozsvítili náš vánoční strom
na náměstí. Akci každoročně organizačně zajišťují pracovnice informačního centra. Ten den
opravdu mrzlo až praštilo, a tak přišel vhod vánoční punč, který připravovali členové SDH Velké Losiny. Jakmile jsme byli dostatečně zmrzlí,
vzali jsme útokem naše losinské kino, kde nám
pan Zatloukal pustil dobrodružný film pro děti
Lego DC Super hrdinové: Aquaman. Akce se kaž-

doročně těší velké účasti, jak z řad dětských, tak
dospělých občanů. Vánoční výzdobu naší obce
každoročně finančně podporuje firma ČEZ a.s.
Dne 12. prosince jsme se opět sešli na našem
náměstíčku na akci Česko zpívá koledy, kterou
pro nás každoročně pořádají pracovnice knihovny Velké Losiny. Letos akce probíhala v komorním duchu. Nejprve jsme se zahřáli fantastickým
punčem, který připravily paní Nyklíčková s paní
Müllerovou. Zazpívali jsme si společně s farním
sborem několik vánočních koled. Krásné tóny
nám zdařile ladil zkušený zvukař - pan ředitel naší
školy Mgr. Jiří Ševčík. Bez této tradice přesahující
hranice České republiky si už tisíce lidí v Česku
neumějí představit adventní čas. V Olomouckém
kraji zpívali lidé vánoční koledy na 86 místech,

v celé republice to bylo 760 míst.
Poslední předvánoční akcí na našem náměstí
byly zabíjačkové hody, které probíhaly ve dnech
14. - 15. prosince pod vedením zkušené organizátorky paní Jany Kašparové. Ochutnali jsme
spoustu výborných klasických zabíjačkových
specialit, jako jsou škvarky, tlačenka, jitrnice, sádlo a samozřejmě nechyběla ani klasická zabíjačkové polévka, kterou známe pod zdomácnělým
názvem „prdelačka“.
Děkujeme všem organizátorům, kteří věnovali
svůj čas a energii, aby nám zpříjemnili čas očekávání Vánočních svátků a naladili tak v naší obci
příjemnou a pospolitou vánoční atmosféru.
MUDr. Kateřina Bláhová - místostarostka

ADVENT 2018 FOTOREPORTÁŽ

Česko zpívá koledy - farní sbor

Balónky s přáníčky letí!

Balónkování - paní učitelka Zichová udává tempo a rodiče poslouchají

Balónkování - dětský pěvecký sbor Pramínek

(fota: V. Zatloukal)

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„V lednu silný led, v květnu bujný med.“ „Svatý Valentýnek-jara tatínek.“
V roce 2019 přejeme čtenářům a návštěvníkům knihovny hodně zdraví, štěstí, lásky, životního optimismu a stálou náklonost a spokojenost
s našimi službami.

V roce 2018 využilo služeb knihovny 3506 návštěvníků. Zaregistrovalo se 323 čtenářů z toho
37 dětí a mládeže. Vypůjčilo se 26 014 knih,
z toho 6710 časopisů. Nakoupili jsme 314 svazků nových knih. Z výměnného fondu z Městské
knihovny v Šumperku nám bylo zapůjčeno 200
knih, které u nás zůstanou 1 rok a pak budou
vráceny zpět. Bylo vyřízeno 15 požadavků meziknihovní výpůjční služby z Městské knihovny
v Šumperku, ale také z Městské knihovny v Mohelnici.
V průběhu roku jsme uspořádali 30 kulturních
akcí (besedy, výstavy, soutěže, kvízy), např. výstavy Svět viděný očima dětí, Jan Hus, Ilustrované
citáty z díla K. Čapka, Enkaustika, besedy pro MŠ
k Velikonocům, Vánocům, informatické lekce,

besedy pro ZŠ k výstavě J. Hus, k Velikonocům,
předávání Slabikáře prvňákům, beseda pro ZŠ
při lázeňské léčebně Tucet báchorek z Podesní,
beseda Drahomíra Polácha, různé soutěže, kvízy,
testy např. Upíří, Dračí, Pohádkový, kvízy např.
Čarodějnický, Indiánský, Trpasličí, soutěže O vaření, Vědomostní, Velká vánoční – Večerníčky
a pohádky, jarní, podzimní a adventní Tvoření, jarní a podzimní Bazárek, Kabelkový veletrh, Česko
zpívá koledy, Dopis Ježíškovi. Také jsme zmodernizovali čítárnu. Zakoupili jsme 2 nové kancelářské židle ke stolkům a lampičky, na stěny jsme
zavěsili dekorační sítě. Ty budou využívány při výstavách. Děti si zde mohou společně vypracovat
úkoly nebo si číst.
Velmi pěknou prosincovou akcí bylo předávání
Slabikáře prvňáčkům. Děti nejdříve musely splnit
několik úkolů, které pro ně paní učitelka připravila.
Po jejich vypracování jim byl předán Slabikář, ze
kterého již budou číst, protože se naučily všechna písmenka. Velký zájem byl o Adventní tvoření,
které navštívily i maminky s dětmi z lázní a pacientky z lázní. Každý si vyrobil něco pěkného např.

vánoční přáníčko, stromeček ze šišek, dárkovou
krabičku, nazdobil perníčky, svíčku. Jako již tradičně jsme rok ukončili zdařilou akcí „Česko zpívá
koledy“. Zazpívali jsme si , v hojném počtu, známé koledy s farním sborem a nakonec se zahřáli
punčem, který jsme s paní Müllerovou uvařili.
V novém roce nás čeká opět plno různých akcí.
V lednu a únoru to bude výstava z MŠ Sluníčko.
Velkou vánoční soutěž „Večerníčky a pohádky“
jsme prodloužili ještě do ledna. Na únor bude připraven Vědomostní kvíz.

Předávání Slabikáře našim prvňáčkům

Adventní tvoření

Studijní koutek v knihovně

Činnost knihovny v roce 2018

Registrační poplatky:
Dospělí: 60,- Kč
Studenti, důchodci, mládež: 30,- Kč
Časově omezené služby: 10,- Kč
Provozní doba knihovny:
PO, ST, PÁ 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin.
„Dobrý autor může napsat špatnou knihu. Špatný
dobrou nenapíše.“ J. Sobotka
Hana Nyklíčková

TIC VELKÉ LOSINY ZAŽILO REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST!!!

Začátkem roku 2018 bylo do IC nainstalováno zařízení – počítadlo příchozích návštěvníků.
Sčítání návštěvníků informačních center probíhá
zaznamenáváním návštěvníků infocentra prostřednictvím počítače v internetovém prostředí,
nebo pomocí automatických sčítačů instalovaných u vstupu do infocentra. Jedná se o společný projekt s A.T.I.C. – asociace turistických informačních center. Zvyšuje kvalitu služeb a splňuje
jeden z bodů členství v této asociaci.
V našem případě se jedná o automatický sčítač,
který zachytí každého, kdo tzv. vejde.
Díky tomuto inovativnímu řešení, již nemusíme

„čárkovat“ každého návštěvníka, kdy v sezóně
je toto zcela nemožné. Samozřejmě odlišit česky mluvící a cizího klienta, to musíme zapsat do
pc ručně. Vše se zaznamenalo a nyní si můžeme
„vyjet“ statistiku.
Jak z názvu jistě vidíte, jedná se o nejvíce návštěvníku v historii – 26 532 celkem. Cizinců 198
– různých národností, nejvíce však polské.
V porovnání s rokem 2017 – 22 372, o více jak
4 tisíce více.
Stále prodáváme obecní kalendář RETRO Velké
Losiny, stolní – 140,- Kč.
Také Velké Losiny z ručního papíru – nástěnný
A3, nebo úzký malý nástěnný – jedná se o kalendář s malbami Jany Kotch Hrobařové, který jsme
pro velký úspěch nechali dotisknout.
Zakoupit také můžete Historické Toulky Šumperskem III., nebo knihu Podesní na Šumpersku.
Jana Rotterová, ml.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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ZUŠ PAMFILIA
ŠKOLA POŘÍDILA KŘÍDLO
Z RENOMOVANÉHO OBCHODU V PLZNI
Díky schválenému grantu od Olomouckého
kraje, příspěvku nadace zesnulého mecenáše
prof. V. Dostala, kterou přerozdělovalo město
Šumperk, a vlastním naspořeným prostředkům
mohla ZUŠ spustit investiční akci – nákup akustického klavírního křídla. Po něm škola a její žáci
již delší dobu toužili, avšak zcela sama by ZUŠ na
nástroj šetřila ještě několik dalších let. Zástupci
školy po dlouhém zkoumání trhu vyrazili vybírat
nástroj až do Plzně. Obchod Piana Drnek dodává
křídla na akademie múzických umění, do nejprestižnějších koncertních sálů (Besední dům, Rudolfinum), českých i slovenských ZUŠ a někdy i do
zahraničí, takže věříme, že jsme nepořídili zajíce
v pytli a škole bude dobře sloužit dlouhá desetiletí. Těšíme se, až budou žáci z učebny č. 1 absolvovat hodiny na kvalitním nástroji, tvořit barevné
nuance a jednou třeba někdo z nich opět zavítá
na nějakou z celostátních soutěží, tentokrát za
srovnatelných studijních podmínek s jinými ZUŠ.

Šporcl. To se podařilo žákyni 7. ročníku studia hry
na housle Julii Kubíčkové, která k nám do ZUŠ dojíždí ze Šumperka. V místním Klášterním kostele
zahrála 7.12. známý Canon in D od J. Pachelbela.
Gratulujeme a věříme, že pro ni tento zážitek bude
patřit k těm nejhezčím!
VÁNOČNÍ KONCERTOVÁNÍ
S TRADIČNÍM PŘEKVAPENÍM
Škola má letos již 59 žáků, a tak se poprvé potýkala s tím, že nebylo možné všechny žáky zařadit
na Vánoční koncert. Avšak drtivá většina (vyjma
oddělení bicích nástrojů, které bude mít vlastní vystoupení) si 7.12. zahrála nebo zazpívala v krásném sále Lázní Velké Losiny nebo o týden později
na Senzionu. Na všech akcích nás potěšilo milé
fandící publikum. Na hlavním koncertě čítalo přes
150 diváků, čehož si velmi vážíme a jsme rádi,
že naše děti posluchači podporují svou přítomností. Koncert uvedlo číslo nejmladších učitelů,
kteří studují konzervatoř. Nutno podotknout, že
nedávno získali na mezinárodní soutěži Stonavská Barborka 1. místo (Eliška Hrochová – zpěv,
Michal Pospíšil – klavír). Dále zazněla čísla sólová od těch nejmladších až po nejstarší žáky, číslo
rodinné a zřejmě poprvé v historii Velkých Losin
také hra na 2 klavíry v podání nejvěrnějších žáků

PAMFILIE – Hany Chudobové a Matěje Schwaba
– se skladbou Válka komiksů.
Věříme, že jsme adventní čas divákům zpříjemnili také originální komediální scénkou Tří králů
(astrologa, věštce a mága), kteří se postupně sešli, aby přišli na to, proč se objevila na obloze kometa. Nakonec se jim podařilo vyčarovat vzácné
dary pro novorozeného Spasitele a jelikož Baltazarův létající koberec ukazoval do Betléma 5555
km a všechny tři by neuvezl, do kroku na jejich
dlouhé cestě do Betléma jim zahrál improvizovaný orchestr složený z žáků a hostů. Zaznělo
pásmo koled, kterým se žáci s diváky vánočně
rozloučili.
autor článku:
Petra Akritidu, ředitelka školy
autor fotografií:
Jan Sedláček

ŽÁKYNĚ JULIE KUBÍČKOVÁ SI ZAHRÁLA
S PAVLEM ŠPORCLEM A CAMERATOU
Ti, kteří vydrží pilně cvičit několik let, se mohou
stát nejen absolventy jednoho ze dvou stupňů
studia na ZUŠ. Pokud se píle snoubí i s velkou dávkou talentu, může si takový žák zahrát
s umělci, jakým je např. houslový virtuoz Pavel

SDH MARŠÍKOV
SDH MARŠÍKOV PŘEJE VŠE NEJLEPŠÍ DO ROKU 2019!
S příchodem nového roku bych Vám ráda za
všechny členy SDH Maršíkov chtěla popřát vše
nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v životě.
Ještě v roce minulém proběhl v sobotu
29.12.2018 v KD v Maršíkově již 16. ročník tra-

Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise v Maršíkově

dičního turnaje ve stolním tenise. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích, profesionálové a amatéři,
a celkem se zúčastnilo 28 soutěžících. Celý turnaj se odehrál ve skvělé atmosféře, nechybělo
ani občerstvení a vítězové si odnesli i věcné
ceny. Tímto děkujeme za účast a věříme, že se
znovu potkáme i v příštím roce. Jako malý bonus si mohou všichni soutěžící vyzvednout své
fotografie na naší facebookové stránce SDH
Maršíkov.
A pokud i vy se chcete stát členem SDH Maršíkov, tak stále hledáme pomocnou ruku či člena
do našich sportovních týmů. Stačí se jen ozvat
na e-mail: sdhmarsikov@seznam.cz. Taktéž se
nezapomeňte pro více informací mrknout na
naši, již výše zmíněnou, facebookovou stránku
SDH Maršíkov či instagram SDH Maršíkov ženy.
Nové sezóně zdar!
Za SDH Maršíkov
tisková mluvčí Barbora Vaculíková

MYSLIVECKÉ
SDRUŽENÍ
VELKÉ LOSINY

V první prosincovou sobotu dne 1. 12. 2018
provedl místní myslivecký spolek Velké Losiny
brigádu na výřez dřevin a ořez haluzí zasahující
do komunikace vedoucí podél školního kopce .
Prořezání cesty umožní lepší průjezd . Auta
již nemusí objíždět převislé haluze a zajíždět do
louky.
Autor : Ševčík M.
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Obec Velké Losiny
pořádá

MAŠKARNÍ MAXIHRÁTKY
maškarní karneval s programem

9. března 2019 od 15:00 hodin
v Areálu zdraví
ve Velkých Losinách
vstupné 30,- Kč

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Obec Velké Losiny Vás zve na

25. LEDNA

2019

Začátek: 20.00 hod.
Areál Zdraví ve Velkých Losinách
K tanci zahraje kapela Duo Tylšar
Večerem provází Pavel Kovář
Vstupné: 150,- Kč
PROGRAM VEČERA:
19:30 – 20:00 - příchod hostů, uvítací přípitek
20:00 - zahájení plesu
V průběhu večera:

vystoupení tanečnice
Veroniky Lálové s partnerem
čokoládová fontána
barmanský koutek
fotokoutek

Bohaté občerstvení zajištěno
Atraktivní ceny v tombole
Prodej vstupenek IC Velké Losiny
Tel.: 583 248 248
Doprava plesovým autobusem na ples:
Maršíkov (19:00), Bukovice (19:10), Velké Losiny hřbitov (19:15),
AZ (19:20), Žárová točna a zastávky (19:25), AZ (19:40)
Doprava plesovým autobusem z plesu:
do Maršíkova, Bukovic (02:05), do Žárové (02:20)
Časy odjezdů jsou informační

MUDr. Jitka Chalánková

Petr Bláha
Ing. Miroslav Kopřiva, CSc.
Jaroslav Lakomý-pokrývačství
Pavel Lesniak
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ENERGOTIS, s. r. o.

TJ SOKOL VELKÉ LOSINY Z.S.
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
LEDEN 2019
Sobota

5.1.

18:00

Důvěrný nepřítel

vstupné 45 Kč

ČR/SR 2018
Thriller, 108´, příst.od 12,česky
Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem tzv.
inteligentního domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým hlasem
a má obyvatelům zajišťovat maximální luxus i stoprocentní bezpečnost. Andrej je pověřen finalizací projektu. Spolu se svojí čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou (Gabriela
Marcinková), se nastěhují do funkčního prototypu, luxusního domu ze skla a kamene uprostřed
nádherné přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu ale jistě mění v noční
můru
Režie: Karel Janák
Hrají: Gabriela Marcinková, Vojtěch Dyk, Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý, Ady Hajdu, Roman
Luknár, Pavel Rimský, Hynek Čermák

Sobota

12.1.

18:00

Madam služebná

vstupné 45 Kč

Fr 2017
Komedie, drama, 90´, příst., česky
Bohatý a dobře situovaný americký pár Anne a Bob se rozhodne okořenit svůj upadající vztah
a přestěhuje se do zámku v romantické Paříži. Při přípravě obzvláště luxusní večeře pro sofistikované přátele najednou arogantní paní domu zjistí, že u stolu je prostřeno jen pro 13 hostů,
a to ve své pověrčivosti v žádném případě nemůže dovolit. Hostitelka tedy vymyslí plán. Trvá na
tom, aby se její věrná služebná Mária přestrojila za tajemnou španělskou šlechtičnu, čímž odvrátí
„neštěstí“ u stolu. Jenže stačí trochu víc vína a Maria si to začne u stolu užívat. Její osobitý šarm
očaruje extravagantního britského makléře a vznikne z toho pěkně vášnivý románek. To se ale
Anne vůbec nelíbí, pronásleduje svou služku po celé Paříži a rozhodne se stůj co stůj tuto milostnou aférku zničit. Vynikající Rossy de Palma (často nazývaná múzou se vrací na plátna kin
v této neobvyklé „popelkovské“ komedii, kde je láska silnější než jakýkoli společenské postavení.
Režie: Amanda Sthers
Hrají: Toni Collette, Harvey Keitel, Michael Smiley Joséphine de La Baume, Rossy de Palma, Brendan Patricks, Sonia Rolland, Stanislas Merhar, Christian Abart, Tom Hughes

Sobota

19.1.

17:00

Hledá se princezna

vstupné 25 Kč

UA 2018
Animovaný, 85´, příst., česky
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých
čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první
pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Černomor
potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír
a unese Milu přímo před Ruslanovýma očima. Ten nemá ani tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků vydává na záchranu své milé. Podaří se mu zdolat všechny nástrahy a dokázat,
že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry?
Režie: Oleh Malamuzh
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Hana Kusnjerová, Bohdan Tůma, Martin Písařík

Sobota

26.1.

18:00

Pepa

vstupné 45 Kč
ČR 2018
Komedie,90´, příst. od 12 let, česky
Hlavní hrdina Pepa od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný život. Dlouho
mu trvalo, než se osamostatnil, našel si práci, ženu, založil rodinu. V současnosti pracuje jako
obyčejný úředník, který žije se svou ženou Zdenou a dospívající dcerkou Zdeničkou . Každý týden chodí s manželkou hrát karty ke svému dobrému kamarádovi Tondovi a jeho ženě Jarmile .
Zdá se, že Pepovi nic nechybí a vede obyčejný, ale šťastný život jako celá řada jiných lidí. Přijde
opravdu ten správný zvrat v jeho životě, když k němu do kanceláře nastoupí nová kolegyně mladá
a krásná Pavlína ? Nebo když potká svou vysněnou krásku , kterou občas sleduje dalekohledem
a díky které dokáže uniknout alespoň na chvíli z nudné a stereotypní reality jeho běžného života?
Paralelně s životem Pepy se nám otevírá i život již zmíněné recepční Ireny, která v soužití se svým
přítelem Emanem není úplně šťastná, avšak stále se snaží otěhotnět.
Režie: Ján Novák
Hrají: Michal Suchánek, Vlastimil Kaňka, Petra Špalková, Filip Blažek, Jakub Kohák, Alice Bendová, Natálie Grossová, Martin Pechlát, Anna Stropnická, Kristýna Kociánová, Marek Vašut, Alena
Doláková, Viktor Antonio, Lukáš Kunz, Stanislav Macháček, Filip Březina, Josef Kubáník

Pondělí

28.1.

9:30 MŠ O kocouru Mikešovi I.

vstupné 20 Kč

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

2.2.

18:00

Temné síly

vstupné 45 Kč

USA 2018
Scifi thriller, 104´, příst.od 12,česky
Ruby jako jedna z mála přežila záhadnou epidemii, která zabila téměř všechny americké děti. Zde
jsou nedobrovolně internovány přeživší děti, u kterých se projevily superschopnosti. V táboře se
jí podaří svou skutečnou sílu utajit a vydává se za poměrně neškodnou . Poměry v táboře jsou
brutální, některé děti postupně mizí a Ruby, které je nyní šestnáct, se rozhodne pro útěk.
Režie: Jennifer Yuh
Hrají: Bradley Whitford, Mandy Moore, Amandla Stenberg, Gwendoline Christie, Harris Dickinson,
Mark O‘Brien, Wallace Langham, Patrick Gibson, Sammi Rotibi, Golden Brooks, Miya Cech, Catherine Dyer, Deja Dee

Sobota

9.2.

18:00

Mrakodrap

vstupné 45 Kč

USA 2018
Akční drama, 103´, příst.od 12, česky
Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. Přesto její majitelé najmou
velezkušeného bezpečnostního experta Willa Sawyera, aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne
v budově hořet a o technickou závadu se rozhodně nejedná. bude muset rychle dovnitř, protože
v jednom z nejvyšších pater je uvězněna jeho žena se dvěma dětmi. V mrakodrapu se pohybuje
ozbrojený gang, se kterým se bude muset Will taky vypořádat. Po vážném zranění z minulosti má
jednu nohu umělou a jediná cesta do domu v plamenech vede přes vedle stojící jeřáb, z jehož
ramene ve výšce několika desítek metrů bude muset přeskočit.
Režie: Rawson Marshall Thurber
Hrají: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Roland Møller, Chin Han,
Byron Mann, Hannah Quinlivan, McKenna Roberts, Noah Cottrell, Paul McGillion, Kevin Rankin,
Matt O‘Leary,

Sobota

16.2.

17:00

LEGO DC Superhrdinky

vstupné 25 Kč

USA 2018
Rodinný animovaný, 78´, přístupno , česky
Superhrdinky LEGO® DC jdou do akce. Střední škola Uber High slibuje „méně úkolů a více zábavy“, a proto její popularita mezi studenty Střední školy pro superhrdiny roste. Když začnou do tajemné instituce odcházet, Wonder Woman, Supergirl a Batgirl se pustí do pátrání! Čerstvě přijaté
studentky Catwoman, Cheetah a Poison Ivy jsou ze školy, která jim „dovolí být sebou samými“,
nadšené. Jenže myslí to s nimi poctivě, nebo někdo dívky využívá pro své temné plány? Tým
hrdinek spolu s novou členkou Green Lantern musí odhalit pravdu.
Režie: Elsa Garagarza
Hrají: Yvette Nicole Brown, Greg Cipes, Romi Dames, Grey DeLisle, John DiMaggio, Teala Dunn,
Khary Payton, Meredith Salenger, Stephanie Sheh, Tara Strong

Sobota

23.2.

18:00

Po čem muži touží

vstupné 45 Kč

ČR 2018
Romant. komedie,95´, přístupno , česky
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je
šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik
ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera
ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá
šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem
Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají
v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem
noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany se stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. Karel se
jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle
a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa Konvalinková,
Lucie Šteflová, Jakub Volák, Ester Kočičková, Jana Synková, Pavla Tomicová, Jiří Maryško, Dominika Myslivcová, Richard Jaroslav Müller, Evelyna Steimar…

Pondělí

25.2.

9:30 MŠ O kocouru Mikešovi II.

vstupné 20 Kč

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
POHÁDKOVÝ LISTOPAD
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
SLUNÍČKO
Slunnému podzimu definitivně odzvonilo,
vítr stromům odfoukl poslední lístky a zima
se pomalu ale jistě hlásí o slovo. My dospělí
vnímáme střídání ročních období jako přirozený koloběh života, ale pro naše nejmenší
tyto změny představují pokaždé novou výzvu. Přelom podzimu a zimy s sebou přináší
spousty barev a zajímavých materiálů k tvoření a pozorování. Ať už se jedná o poslední barevné lístky nebo první sněhové vločky,
vždy je co pozorovat a zkoumat. I když nás
mráz vyhání zvenku dřív než v létě, máme pro
děti připravený pestrý program, který je obohacuje o nové poznatky. Jedním takovým se
stalo loutkové divadlo s výpravnou pohádkou
dne 14. listopadu 2018 pod názvem „O statečném Princi Bajajovi“. Loutkoherec svou
verzi pohádky pojal zábavnou formou a pomocí různých rekvizit děti vtáhl do děje. Dobro samozřejmě zvítězilo nad zlem, princezna
byla zachráněna a děti byly spokojené.

O Bajajovi.

Autorka K. Mádrová

Za další pohádkou, kterých v dětském světě
není nikdy dost, se 26. listopadu 2018 Sluníčka vydala do místního kina. Tam na ně čekal
napínavý příběh s názvem „Čertoviny“. Jednalo se o krátké pohádky s pekelným obsahem
a kino tak děti hezky namotivovalo na další
činnosti spojené s mikulášskou tématikou.
Následující den 27. listopadu 2018 jsme
s dětmi přijali pozvání na besedu v místní
knihovně. Na tuto návštěvu se děti vždy velice těší. Kromě zajímavých informací o chodu a pravidlech knihovny se děti dozvěděly
i něco o vánočních tradicích a zvycích. Mohly
se projít mezi jednotlivými regály a vypůjčit si
knihu, která je zaujala a prohlédnout si ji. Za
pozvání děkujeme paní Haně Nyklíčkové a Miroslavě Mülerové.
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s dětmi. Letošní podzimní vyrábění vyhrály
oblíbené pískové mandaly, které svůj úspěch
slavily už v minulosti. Ve čtvrtek 29. listopadu
2018 se v naší školce sešli všichni, kteří měli
o společně strávené odpoledne zájem. Rodiče měli možnost přijít si k nám odpočinout od
běžných starostí a předvánočního shonu. Při
vyrábění si užili pěkné odpoledne v té nejlepší
společnosti svých dětí.

Tvořivé odpoledne.

Autorka K. Mádrová
kolektiv učitelek MŠ Sluníčko

LISTOPAD V MATEŘSKÉ
ŠKOLE VEVERKA
První měsíce školního roku 2018/2019 jsou již
za námi a s nimi i první slzy a úsměvy nových dětí.
Práce ve třídách běží pro děti v tématech jim blízkých. Děti v mladší třídě Mravenečků se učí dovednostem pro děti předškolního věku nejdůležitějším: žít spolu ve školce s kamarády a dospěláky,
kteří je obklopují. Děti ze třídy Soviček si osvojily
některé návyky spojené s prací v činnostních koutcích, např. zacházet s různým výtvarným a přírodním materiálem, spolupracovat s kamarády, postupovat podle instrukcí, hledat řešení problémů,
udržovat pořádek a čistotu a spoustu dalších dovedností, které uplatní v budoucím životě.
Protože nezapomínáme i na kulturní svět,
zachováváme některé tradice. Hned 1. listopadu 2018 jsme uspořádali Halloweenskou párty.
Na počest svátku světel, který k nám doputoval
až z Irska, jsme se všichni převlékli do strašidelných kostýmů a účastnili se netradičních
atrakcí, např. her s nafukovacími dýněmi, strašidélkového pexesa, dýňového bowlingu apod.
Nechybělo ani speciální občerstvení, perníčky ve
tvaru kostlivců a netopýrů a výborné „lidské prsty“, za které děkujeme paní Pěkné. Děti si těchto rejů rády užívají, důkazem je vždy plná třída
kostlivců, čarodějnic, pavoučích mužů a jiných
strašidel.

V pondělí 12. listopadu 2018 k nám do školky zavítalo maňáskové divadlo. Kuřátka Pipi
a Pepa nám přivezla tři pohádky: „Hrnečku vař“,
„O zlaté rybce“ a „O Smolíčkovi“. Pohádky ihned
vtáhly děti do děje, proto děti pokaždé reagovaly
krásným potleskem. Mezi pohádkami si děti zazpívaly spolu s kuřátky líbivé písničky. Už teď se
těšíme na další divadlo.
Po týdnu v pondělí 19. listopadu 2018 Sovičky opět navštívila Bobina. Zazpívaly si táborové
písně z minulé lekce a seznámily se s novými
lidovými písněmi. Za doprovodu hezky znějícího ukulele se děti naučily „My jsme muzikanti“,
„Čtyři koně ve dvoře“ a „Já jsem z Kutné Hory“.
Za odměnu si děti mohly zahrát na netradiční
hudební nástroje, které Bobina vždy dětem poskytne.
Opět v pondělí 26. listopadu 2018 nás pan
Zatloukal pozval do místního kina na pásmo
pohádek „Čertoviny“, aby to dětem lépe ubíhalo
do doby, než nás navštíví čert s Mikulášem doopravdy.
Ačkoliv se nás počasí snažilo do poslední
chvíle zmást, kalendář nás upozornil, že se již
blíží advent. Z tohoto důvodu jsme se 29. listopadu 2018 sešli v naší školce, abychom si spolu
s rodiči a dětmi vyrobili pár vánočních výrobků
a vánočně se naladili. Za zvuků koled a perníkové vůně, která se linula z kuchyňky, jsme tvořili
třpytivé baňky, bělounké andělíčky, barevné zápichy z hvězdiček, poskládali papírovou hvězdu
nebo vyrobili šiškové ozdoby. Namalovali jsme si
vánoční sádrové odlitky, vystřihli okenní výzdobu
nebo jen vykreslili vánoční omalovánku. Vše se
zdařilo, jak mělo, proto jsme si spokojeně mohli
pochutnat na vlastnoručně vyrobených perníčcích. A advent mohl začít! Děkujeme všem a těšíme se na další tvoření.

Vánoční ateliér.

Autorka A. Harnová
Pavla Pospíšilová
a kolektiv učitelek MŠ Veverka

LEGIE V DĚJINÁCH
A SOUČASNOSTI

V místní knihovně.

Autorka K. Mádrová

A protože víme, jak důležitá je spolupráce
mezi školkou a rodiči, snažíme se do každého období zařadit nějaké tvoření pro rodiče

Halloween.

Autorka A. Harnová

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 k nám do školy
přišel pan Jaroslav Kulíšek. Připravil si pro nás
prezentaci o československých legiích a o svém
vojenském životě a zážitcích ze zahraničních
misí.
Pan Jaroslav Kulíšek je podplukovník Armády
České republiky v záloze a válečný veterán. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního
vojska ve Vyškově a Vojenskou akademii v Brně.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
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Jeho první misí byla mise v Gruzii, kde sledoval
dodržování mírových podmínek. V roce 1998
byla stanice Zugdidi (město v západní Gruzii)
přepadena skupinou ozbrojenců a pan Kulíšek
a další tři pozorovatelé skupiny OSN byli zajati
a převezeni do jiné vesnice. Pan Kulíšek uměl
rusky, tak se jako mluvčí zajatců dorozumíval
s únosci. Rozběhlo se vyjednávání se zástupci
gruzínského parlamentu a vlády a OSN. Zajatce
i únosce navštěvovali novináři. Ostatní tři pozorovatelé z OSN byli propuštěni a pan Kulíšek
zůstal v místnosti uvězněn sám. Podařilo se
mu kapesním nožem odstranit zámek na okně
a uprchnout. Za statečnost mu bylo předáno
vyznamenání od ministra obrany. Přes tyto zkušenosti se do Gruzie vypravil opět v letech 2000

vločku 2018 rád vzpomínat.
Děkujeme za pozvání panu Petru Lukášovi,
skvělému organizátorovi Loučenské vločky. Rádi
jsme se zúčastnili této krásné akce. Pramínek přeje všem nádherné Vánoce a hodně zdraví v novém
roce 2019.
Marie Zichová, vedoucí Pramínku

PRAMÍNEK U ROZSVÍCENÉHO VÁNOČNÍHO
STROMU
Soustředění tanečníků.

Autorka B. Bebčáková

Pohybu i zábavy bylo dostatek a věřím, že se
akce dětem líbila.
Vedení školy děkujeme za možnost soustředění uspořádat v Penzionu Fit a maminkám moc
děkujeme za upečené buchty. Byly výborné!
Barbora Bebčáková,
vedoucí tanečního kroužku

PRAMÍNEK NA LOUČENSKÉ
VLOČCE 2018

Beseda o legiích.

Autorka J. Vavrysová

- 2001.
Dále působil i na Balkáně. Pro naši 9. třídu
bylo velmi obohacující, když pan Kulíšek mluvil
také o československých legiích, protože jsme
nedávno probírali 1. světovou válku, tudíž jsme
se dozvěděli ještě spoustu zajímavostí o této
době. Také nám vyprávěl o různých vojenských
velitelích a zdůraznil jejich zásluhy pro vznik
Československé republiky.
Nakonec jsme se mohli zeptat na to, co nás ještě
zajímalo. Překvapilo nás, že pan Kulíšek za svých
22 let v armádě nikoho nikdy nezabil a že neměl
žádné vážnější zranění kromě prostřelené nohy.
Donesl nám na ukázku repliku útočné pušky a granátu. Také nás zaujalo, jak nám povídal o tancích,
neprůstřelných sklech u bojových vozidel, a jak se
s takovou technikou pracuje. Tato beseda byla velmi zajímavá a dozvěděli jsme se na ní mnoho věcí.
Martina Langová a Jan Janovský, žáci 9. třídy

Blíží se Vánoce a na zem se snášejí první
sněhové vločky. Loučná nad Desnou očekává
každoročně, až se snese na zem ta ze všech
nejkrásnější vločka - LOUČENSKÁ VLOČKA. Pod
tímto názvem se skrývá festival dětských pěveckých sborů. Festival mezinárodní.
Během dvou dnů - 29. a 30. listopadu 2018 - v
kulturním domě Skleník vystoupila celá řada dětských pěveckých sborů.
Na pěti koncertech vystoupily tyto pěvecké sbory: Beruška Loučná nad Desnou, Canto
Náchod, Čtyřlístek Ostrava – Hrabůvka, Dubínek Dubicko, Klubíčko a Loučňáček Loučná nad Desnou, Motýli Šumperk, Pampelišky Zábřeh, Písnička Zábřeh, Pramínek Velké
Losiny, Ptáčata Šumperk, Schola Cantharel
Lablachére – Francie, Slavík Zábřeh, Smíšci
Rapotín, Tap Týda Loučná nad Desnou, Vohuba Štědrákova Lhota.
Loučenská vločka umožňuje příjemné setkání různých pěveckých sborů. Děti si mohou poslechnout své kamarády.

Balónkové odpoledne proběhlo 30. listopadu
2018 na náměstí ve Velkých Losinách. Zaplněné
náměstí svědčilo o velkém zájmu občanů o tuto
akci. U stánků si mohli nakoupit nejrůznější dárečky a hlavně ve velké zimě se příjemně občerstvit.
Pro malé děti bylo největším lákadlem vypouštění balónků. Barevné balónky se svými přáníčky
děti vypustily přesně v 16.00 hodin. Vzdalující se
balónky nad hlavami utvořily nevšední podívanou.
Mrzlo, začalo se stmívat a na náměstí se rozezněly hlásky dětí. Náš Pramínek rozezpíval náměstí vánočními koledami. Nádherná atmosféra vyvrcholila rozsvícením velkého vánočního stromu.
Děti si odnesly z této akce velmi pěkný zážitek.
Marie Zichová, vedoucí Pramínku

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Od rána panovalo na chodbách školy napětí.
„Dnes přijdou!“ sdělovaly si dětské hlásky. Ptáte
se kdo? Vzhledem k tomu, že bylo 5. prosince
2018, je odpověď jasná. Děti netrpělivě očekávaly Mikuláše s andělem a čertem. Většina školáků z prvního stupně přišla do školy v maskách.
Chtěli si užít tu zvláštní atmosféru a netradiční
vyučování.
Během dopoledne Mikuláš se svými pomocníky navštívili jednotlivé třídy. Děti jim předvedly,
co si přichystaly. Potom každý dostal tradiční
mikulášský balíček, na kterém si všichni pochutnali. Prvňáčci byli navíc obdarováni psacím
perem, aby mohli odložit své tužky a začít psát
jako zkušení školáci. Ve všech třídách zavládla
naprostá spokojenost.

SOUSTŘEDĚNÍ
TANEČNÍHO KROUŽKU
Ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 se v Penzionu Fit sešlo 30 tanečníků z tanečního kroužku
školního klubu. Cílem akce byl nácvik na vánoční
vystoupení a postupná příprava a nácvik choreografie na školní ples. Na prvním místě ale bylo
užít si společně strávený čas se svými spolužáky a pořádně si protáhnout tělo. Navíc zkušenější tanečnice z vyšších tříd předávaly těm mladším zkušenosti a dobré rady. Vůbec je nešetřily
a mladší tanečnice udělaly kus práce. Nejsme
žádní profesionálové ani umělci, ale vůle, snaha
a hlavně šikovnost dětí je to nejdůležitější.

Část Pramínku před vystoupením. Autorka K. Zicha
Losinský Pramínek se zde tentokrát představil
již na prvním koncertu ve čtvrtek 29. listopadu
2018. Pro naše malé zpěváčky to byl výjimečný
den plný zážitků a zkušeností. Vystoupení Pramínek bezvadně zvládl a zaslouží si za to velkou
pochvalu. Malé zpěváčky ocenilo publikum vřelým potleskem. Pramínek bude na Loučenskou

Tajemná čtveřice mezi žáky 1. třídy.
Autorka Š. Svrčinová
Mikulášské balíčky pro děti však Mikuláš
nevyčaruje jen tak lusknutím prstů. Za nimi je
ochota a práce lidí, kterým nejsou děti lhostejné. Balíčky pro naše děti již mnoho let připravuje
a také částečně finančně sponzoruje paní Dana
Hetmánková. Děkujeme! Moc si toho vážíme
a doufáme v další spolupráci.
Světlana Podhajská, organizátorka akce

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY

PRAMÍNEK VE VÁNOČNÍ
PAPÍRNĚ
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PRAMÍNEK ZAZPÍVAL
KOLEDY NAŠIM SENIORŮM
V době adventu všichni prožíváme předvánoční náladu. Doma se uklízí, peče vánoční cukroví,
balí se dárečky pro své nejbližší… K příjemné vánoční náladě patří i zpívání koled.

Velkolosinská Ruční papírna ve dnech 8. a 9.
prosince 2018 přilákala děti i dospělé k tradiční
návštěvě svých prostor. Připravila již dvacátý
druhý ročník oblíbeného předvánočního setkání
pro strávení příjemných chvil adventní pohody.
VÁNOCE V PAPÍRNĚ 2018 – tato akce v době
adventu předvedla bohatou nabídku nejrůznějšího vánočního zboží, keramiky, perníčků, cukroví a dalších lákadel pro dospělé i pro děti.
Dárečky se zde mohou koupit ale i vlastnoručně vyrobit ve vánočním ateliéru. Nádherná
předvánoční atmosféra přilákala spoustu lidí.
Byla zde pastva pro oči, ale i pro duši.
V sobotu 8. prosince 2018 se v papírně
představily se svým vánočním programem
děti z mateřské školy Veverka a Sluníčko. Milé
vystoupení nejmenších dětí dojalo zejména
rodiče. Pan Alexej Pyško opět svým zvučným
hlasem přečetl z knihy hřejivé věty.
Dětský pěvecký sbor Pramínek zaplnil celé
pódium. Půlhodinové vystoupení zpěváčků
potěšilo srdíčka všech přítomných v sále.
Písničky a básničky o zimě a také vánoční
koledy zazněly v sále plném hostů. Za svůj
výkon byly děti odměněny potleskem a malou
sladkostí.
Vánoce v papírně 2018 se vydařily. Spousta
dojmů, dárečky pro radost, dobrá nálada a přání od přátel - pohodové Vánoce a hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2019 – to vše jsme mohli prožít ve vánoční papírně.
Marie Zichová, vedoucí Pramínku

Po Pramínku nastoupilo první taneční vystoupení se jménem „AZUKITA Steve Aoki, Daddy Yankee“. Po krátkém tanečku nám malí herci
z 1. stupně zahráli klasickou vánoční pohádku
„O Šípkové Růžence“. I přes to, že byli jedni
z nejmladších, předvedli nejdelší vystoupení
v tento podvečer, které se jim velmi povedlo.
Po krásné pohádce následovalo druhé taneční
vystoupení se jménem „Solo Clean Bandit“ od
Demi Lovato.

Pramínek zpívá v domě s pečovatelskou službou.
Autorka Š. Svrčinová
Dětský pěvecký sbor Pramínek dne 11. prosince 2018 potěšil svým vystoupením obyvatele
Domu s pečovatelskou službou ve Velkých Losinách. V předvánočním čase přišel mezi seniory
a zazpíval řadu známých koled. Senioři si mohli
také koledy zazpívat a zavzpomínat na krásné
Vánoce. Jistě dětské hlásky všechny potěšily.
Děti si za své pěkné vystoupení odnesly sladkou
odměnu. Pramínek všem popřál nádherné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2019.
Marie Zichová, vedoucí Pramínku

VÁNOCE V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE
Dne 13. prosince 2018 se konal tradiční Sváteční vánoční podvečer. V našem divadelním sále
se sešlo mnoho diváků. Jako každý rok začal
školní pěvecký sbor Pramínek. Zazpíval nám vánoční písničky a navodil pravou vánoční náladu.

Pozvánka na

K Vánocům patří pohádka.

Autor V. Machaň

Divákům se představili i naši nejmladší – prvňáčci, kteří vystupovali poprvé, a moc se jim to
povedlo. Jelikož je taneční kroužek na naší škole
velmi oblíbený, následovalo 3. taneční vystoupení se jménem „Jackie Chan“ od Dzeka. Potom se
předvedli i zkušení herci z dramatického kroužku
s pohádkou „O Perníkové chaloupce“, kterou zahráli ve vtipné formě.
Po divadelní hře jsme divákům popřály krásné Vánoce, a tím se s nimi rozloučily. A na závěr
nám naši malí tanečníci předvedli taneček. Na
pódiu jich bylo trochu více, protože vyhlásili soutěž o to, kdo se tanec nejlépe naučí, ale všichni
se ho naučili skvěle.
Doufáme, že jsme divákům zpříjemnili čekání
na Vánoce a přejeme všem šťastný nový rok 2019.
Martina Langová a Pavlína Mílová,
žákyně 9. třídy

26. školní ples

V pořadí již 26. ples Základní školy a mateřské školy Velké Losiny se v tomto roce uskuteční

v sobotu 9. února 2019 od 20.00 hodin
v hale Areálu zdraví ve Velkých Losinách
K tanci a poslechu bude hrát skupina Kareta ze Šumperka. Předtančení v podání žákyň navštěvujících školní klub.
Sponzorům předem děkujeme za tradičně velmi kvalitní dary do bohaté tomboly, rodičům a přátelům školy
za neocenitelnou pomoc při přípravě i samotném průběhu plesu.
Všechny Vás srdečně zveme na tuto významnou kulturní a společenskou událost v životě naší školy.

Ceny vstupenky: 120 Kč (+ 30 Kč s dopravou plesovým autobusem).
Předprodej vstupenek v Informačním centru Velké Losiny, Lázeňská 674.
Doprava plesovým autobusem na ples: Šumperk - vlakové nádraží (19.00), Rapotín - hřiště (19.10),
Rapotín - U Skláren (19.15); Bukovice - konečná (19.45) a dále autobusové zastávky po trase, Loučná n/D Rejhotice (20.15), Loučná n/D - škola (20.20), Velké Losiny - hřbitov (20.25),
Doprava plesovým autobusem z plesu: do Šumperka v 02.15 hodin, do Bukovic a Loučné n/D v 02.45 hodin.

SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
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AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
Vánoční atmosféru v Areálu zdraví naladil
příchod Mikuláše, anděla a čerta, kteří přijeli
7. prosince a dětem přivezli krásné divadelní
představení plné písniček. Na konci představení
rozdával Mikuláš za asistence anděla a čerta dětem nachystané balíčky, které pro děti připravila
obec Velké Losiny. Občerstvení zajišťovali dobrovolníci ze Spolku sportovců Areálu zdraví, pro
děti i dospělé byl nachystaný výborný punč.

Třetí prosincovou sobotu se v Areálu zdraví
opět sportovalo. Od dopoledních hodin zde probíhal pingpongový turnaj, kterého se zúčastnilo
20 hráčů z Velkých Losin a okolí.
Další velmi úspěšnou sportovní akcí byl Pyžamový volejbalový turnaj, který se konal již tradič-

ně 29. prosince. Turnaje se zúčastnilo celkem 7
týmů z Velkých Losin a okolích vesnic. Turnaj
vyhrálo družstvo z Loučné nad Desnou.
Občerstvení a přípravu obou turnajů zajišťovali dobrovolníci a sportovci se Spolku sportovců
Areálu zdraví.
Lenka Krňávková

Foto pyžamového turnaje – Jindřich Bláha.
Za výbor a Spolek sportovců areálu zdraví přejeme všem členům spolku a účastníkům našich kulturních a sportovních akcí všechno nejlepší
a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a sportovních úspěchů.
V minulém roce 2018 jsme uspořádali pro širší veřejnost a členy spolku celkem 8 turnajů, a to ve volejbale, stolním tenise, tenisu, badmintonu, malé
kopané, nohejbale, florbale a celkem 7 kulturních akcí ve spolupráci s Obecním úřadem Velké Losiny. Poděkování všem členům Spolku, kteří se na
těchto akcích ve svém volném čase podíleli. Jako další poděkování Obecnímu úřadu ve Velkých Losinách za dotace, díky nimž jsme tyto akce mohli
uskutečnit. Naše členská základna se skládá z 90% z občanů Velkých Losin.
Nejbližší akce, kterou pořádá Spolek sportovců a Obecní úřad, je Novoroční volejbalový turnaj 5.1.2019, kterého se účastní 8 týmu z Velkých Losin
a okolí. Badmintonový turnaj se koná 19.1.2019.
Mrnka Josef, předseda Spolku sportovců Areálu zdraví

TJ SOKOL
Již kousek za prahem Nového roku mi dovolte,
abych jménem výboru Tělovýchovné jednoty Sokol a i jménem výboru fotbalového oddílu, pozdravil všechny obyvatele Velkých Losin a popřál všem
hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce 2019,
a ať je lepší než ten přecházející.
V celé struktuře naší TJ se v roce 2018 udála
spousta novinek. Chtěl bych Vás informovat hlavně o těch, které probíhají spíše v zákulisí a nejsou
tak vidět. Tím mám na mysli nástup mladé generace do funkcí v obou výborech. Výbor fotbalu již funguje přes rok, tj. od listopadu 2017. V loňském roce
se po boku svých předchůdců a s jejich aktivní
pomocí seznamoval s fotbalovou problematikou,
postupně na to navazovala i problematika práce
výboru TJ. Dodatečně bych chtěl poděkovat bývalým členům fotbalového výboru za jejich dlouholetou práci, na základě které se losinský fotbal propracovával od těch nejnižších příček v krajském
fotbalu až po nejvyšší postavení v historii fotbalu
v Losinách, kterou byla Moravskoslezská divize,
kde navíc nehrál náš klub žádnou podřadnou roli.
V divizi působil s roční přestávkou deset let. Po sestupu do Krajského přeboru se opět zařadil k těm
nejlepším, což platí, až na výjimky, dodnes. Jsme
patřičně hrdí na to, že na tomto úspěšném období
měli velkou zásluhu naši odchovanci jako hráči,
neboť po skončení se aktivně zapojovali i do práce v klubu. Po svých předchůdcích, za které bych

Práce s dětmi je budoucností losinského fotablu
jmenoval právě bývalé členy výboru FO pány Vladislava Černocha (předseda FO), Karla Kareše a Jiřího Žáka, nastoupili na jejich pozice Radek Svedek
(předseda FO), Karel Minařík, Petr Bláha a Petr Pořízka. Stejné to bylo o rok později v případě výboru
TJ. Nový byl zvolen v prosinci 2018, je tedy čerstvě
nový a uvidíme, jak si s tím poradí. První hodnocení
můžeme udělat až tak za rok, ale hlavní změnou
a snad i devízou, je výrazné omlazení obou výborů. Novým předsedou se stal Karel Minařík, s ním
byli zvoleni pánové Radek Svedek, Milan Grézl,
Petr Pořízka, Petr Bláha a Martin Berka. V dnešní
digitální a internetové době mohou mladší kolegové přinést zkušenosti teoretické, ty praktické

postupně taky získají, neboť je právě předpoklad
získání bohatých zkušeností od dnes již bývalých
členů výboru. Chceme i v budoucnu udržet vysoko
laťku práce s mládeží, aby děti netrávily většinu
času u počítačů. Jako jedna z mála vesnic se nám
daří obsazovat všechny vypsané kategorie fotbalu
mládeže. Našim trenérům se daří ve své práci přitahovat zájem dětí o sport, ale každým rokem je to
těžší a těžší. Tady je šance i pro rodiče a prarodiče,
aby své ratolesti přivedli na náš stadion a aktivně
podporovali jejich aktivní pohyb. Snad se to bude
dařit i novým výborům. Popřejeme jim do toho
hodně úspěchů!
Milan Grézl – sekretář FO
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XXVI. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE O LOSINSKÉHO KAPRA
VYHRÁL VELMISTR VIKTOR LÁZNIČKA.
Vážení spoluobčané, čtenáři Velkolosinských
pramenů. Nebývalou kvalitu měl 26. ročník šachového turnaje O Losinského kapra v rapid šachu,
který se uskutečnil dne 15. 12. 2018 v tradičním
pěkném a šachu zaslíbeném prostředí hotelového areálu v Koutech nad Desnou. Vždyť průměrné
FIDE ELO prvních deseti nasazených hráčů turnaje
bylo větší než v předchozích letech, 2436 ELO.
Turnaje zařazeného do seriálu Grand Prix ČR
pro roky 2018/2019 v rapid šachu se zúčastnilo 92
hráčů ze 6-ti zemí: ČR, Slovenska, Polska, Ukrajiny,
USA a Skotska. Mezi účastníky bylo 6 velmistrů
a dalších 15 hráčů s tituly mezinárodních mistrů
a mistrů FIDE. Přitom velmistr Viktor Láznička,
česká šachová dvojka, reprezentant a olympionik,
šachista s enormně vysokým ELEM 2644, se stal
týden po získání Losinského kapra přeborníkem
České republiky v bleskovém šachu pro rok 2018,
v Praze na Žofíně, kde ve finále porazil českou šachovou jedničku, velmistra Davida Navaru.
Síla a vysoká herní kvalita startovního pole tohoto prestižního šachového turnaje zapříčinila
nebývalý zájem o možnost zhlédnutí zápasů prvních čtyř šachovnic prostřednictvím internetu. A to
nejen v celé ČR, nýbrž i v zahraničí. Celkem bylo
zaznamenáno 618 kliknutí, z toho 89 ze zahraničí.
Ano, o Losinský šachový turnaj je nevšední zájem.
Vlastní šachový turnaj na 9 kol (2x20 min.) byl
v 9 hodin slavnostně zahájen paní místostarostkou Obce Velké Losiny MUDr. Kateřinou Bláhovou,
a pak také samozřejmě dalším, hlavním aktérem
celého turnaje, ředitelem turnaje Ing. Miroslavem
Kopřivou CSc. Pronesené zdravice vhodně doplnil
plynulou angličtinou náš hráč René Frnka. Poté
mezinárodní šachová rozhodčí Bc. Prokopová J.
dala souhlas se zahájením celodenního šachového turnaje, který právě díky profesionálnímu řízení měl rychlý spád, takže rapid turnaj v šachu byl
ukončen před 17 hodinou odpoledne. Následně
bylo stanoveno konečné pořadí turnaje, z něhož
uvádíme konečnou tabulku prvních 10 míst.

Zleva ředitel turnaje ing. Kopřiva Miroslav CSc, GM Mikuláš Maník, GM Viktor Láznička, GM Štěpán Žilka, předseda ŠK Velké Losiny Petr Viktorin
Nejlépe umístěnou ženou, na krásném 12. místě, byla česká reprezentantka WIM Richterová N.
z Agentury Grygov. Tradiční osobní cenu pro hráče umístěného na 26. místě, tedy místě shodném
s právě konaným ročníkem turnaje, předala paní
Marcela Kopřivová tentokráte hráči našeho ŠK Kubíčkovi Antonínu. Rovněž svými dalšími osobními
cenami, velmi pěknými a zároveň zábavnými, udělala radost nejstaršímu účastníku CM Vykydalovi
F. z ŠK Lokomotiva Brno a nejmladšímu účastníku
Orgoňovi J. z Trenčína.
Turnaj byl, jako vždy, organizačně kvalitně připraven a také zvládnut. S pohostinností všech
pracovníků hotelu Dlouhé Stráně byla vyslovena
všemi účastníky více než maximální spokojenost.
Vzorná obsluha, výtečná jídla, rychlé odbavení
všech hráčů u recepce, perfektní ubytování a možnost využití všech relaxačních a zábavných aktiv,
zdobí tento mezinárodní turnaj.
Pořadatel ŠK Velké Losiny musí pochválit
všechny sponzory a spolupořadatele této výjimečné sportovně-společenské akce. Chválí prodejnu
Dany Hetmánkové z Loučné nad Desnou za provedení krásně naaranžovaných dárkových košů a balíčků. I tato prodejna reprezentuje turnaj! Rovněž
cukrárenský výrobek losinského kapra byl velmi

Pořadí

Titul

Jméno

FED

RTg FIDE

1

GM

Láznička Viktor

CZE

2644

1. Novoborský ŠK

Klub

Body
8,5

2

GM

Žilka Štěpán

CZE

2453

1. Novoborský ŠK

8,0

3

GM

Maník Mikuláš

SVK

2431

Slovensko

7,0

4

GM

Sergeev Vladimir

UKR

2482

Ukrajina

7,0

5

GM

Pacher Milan

SVK

2503

Slovensko

6,5

Banasik Krzysztof

POL

2226

Polsko

6,5

6
7
8

IM

Kárník Pavel

CZE

2307

ŠK Bruntál, z.s.

6,5

Zpěvák Pavel

CZE

2431

ŠO Kunovice

6,0

9

IM

Kraus Tomáš

CZE

2372

ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.

6,0

10

FM

Kratochvíl Josef

CZE

2325

ŠK GORDIC Jihlava

6,0

Vysvětlivky: GM – mezinárodní velmistr | IM – mezinárodní mistr | FM – mistr FIDE | CM – kandidát mistra
Z domácích hráčů ŠK Velké Losiny dosáhli pěkného umístění FM Valenta V. – 20. místo, Vaculík
J. – 21. místo, Kubíček A. – 26. místo, Bureš V. –
34. místo. Dalším našim hráčům se ve velmi silné
konkurenci tolik nedařilo a svými výsledky spíše
zůstali za očekáváním.

zdařilý, za což děkujeme paní Hegnerové. Tradiční
sponzor Leoš Klaban, tradiční kulinářská bomba
z penzionu ,,Oáza“ v Loučné nad Desnou, opět zabodovala mezi účastníky turnaje. Nelze než chválit, což potvrdil i vítěz turnaje Viktor Láznička, který
zároveň prohlásil, že ač projel v podstatě celý svět

od Moskvy, přes Paříž, Londýn, Dubai až na Hawai,
kvalita stravy a ubytování v hotelovém komplexu
Dlouhé Stráně si s obdobnými hotelovými zařízeními v žádném případě nezadá a ba naopak zasluhuje jeho plné absolutorium.
Nás, pořadatele ŠK, pak těší, že vysoce vyzdvihl
kvalitu turnaje jak po stránce herní, tak i po stránce
společenské a organizační. Pořadatel ŠK Velké Losiny se opírá o dlouholetou spolupráci s Obcí Velké
Losiny a také s TJ Sokol při zajištění turnaje, letos
poprvé za podpory Olomouckého kraje. Děkujeme
všem, zvláště pak Obci Velké Losiny.
Další naše poděkování míří mezi naše sponzory:
Ruční papírnu Velké Losiny, Termální lázně Velké
Losiny, CERAMTEC s.r.o., DV-PROJEKT Velké Losiny, paní Kopřivové, Pivovaru Zlosin a restauraci
,,U Mrázků“ ve Velkých Losinách. Vysoce hodnotné ceny povýšily cenový fond turnaje. Restaurace ,,U Mrázků“ nám celoročně umožňuje pořádat
různé doplňkové šachové turnaje za účasti lázeňských hostů, zvláště pak při venkovním posezení
na jaře a v létě! Dík za to patří majitelům Lence
a Ivanovi Mrázkovým. Děkujeme i našim dalším
spolupracovníkům při přípravě a realizaci turnaje,
sestrám Z. a T. Hujberovým, M. Burešové, J. Viktorinové, R. Hoškové.
26. ročník se opravdu vydařil. Svědčí o tom mnoho pochvalných e-mailů či písemných děkovných
vyjádření. Rovněž Český šachový svaz hodnotí tento významný šachový turnaj opět pouze slovy chvály a předpokládá konání Mistrovství České republiky
mužů v klasickém šachu v hotelovém komplexu DS
v Koutech nad Desnou výhledově do 3 až 5 let. Nám
organizátorům turnaje ŠK Velké Losiny zbývá už
jedině poděkovat našemu hlavnímu sponzorovi turnaje hotelu Dlouhé Stráně a firmě ENERGOTIS s.r.o.,
osobně zastoupené majitelem hotelů panem Ing.
Miroslavem Kopřivou CSc., řediteli šachového turnaje, který zároveň předal vítězi turnaje GM Viktoru
Lázničkovi pohár, losinského kapra, finanční prémii
a další vysoce hodnotné ceny.
27. ročník mezinárodního šachového turnaje
O Losinského kapra, zařazeného do seriálu Grand
Prix ČR pro roky 2019/2020, se uskuteční v prosinci a my Vás opět díky Velkolosinským pramenům
budeme průběžně informovat o přípravě a o startovní listině konkrétních hráčů.
Za ŠK Velké Losiny – Klézl František,
Bureš Vladimír, Viktorin Petr – předseda
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KALENDÁŘ AKCÍ PLNÝ SLEV A BONUSŮ – TERMÁLY LOSINY
Navštivte termální park TERMÁLY LOSINY a užijte si pestré tematické dny, při kterých se rozhodně nebudete
nudit!
•
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 v Lázních - 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: 3. 1. - 31. 1. / 18. 3. 17. 4. / 23. 4. - 28. 6. / 2. 9. - 25. 10. / 31. 10. - 25. 12.

OCHUTNÁVKA MASÁŽÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
Poddejte se léčivé síle dotyku a relaxujte u nás v termálním parku TERMÁLY LOSINY:
•
Kde: ve wellness centru termálního parku
•
Kdy: každé úterý od 8. 1. - 25. 6. 2019 od 10.00 – 13.00 hod. a 13.30 – 15.00 hod.
•
Délka/cena masáže: 20 min. / 130 Kč.
•
Masáž je možné využít pouze v kombinaci se vstupem do bazénů.
* Masáž za zvýhodněnou cenu není možné využít v úterý: 5. 3. 2019

ZA VYSVĚDČENÍ DO TERMÁLŮ
Odměňte své ratolesti za vysvědčení a dopřejte jim zaslouženou zábavu v termálním parku
TERMÁLY LOSINY. Děti se mohou těšit na program plný zábavy, při kterém si užijí báječné chvíle ve
vodě a na vodních atrakcích. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte více informací.

NOVÝ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO VAŠE ZDRAVÍ OD 3. LEDNA 2019
Pečujte pravidelně o své zdraví v termálním parku TERMÁLY LOSINY, kde Vám společně s vyškolenými fyzioterapeuty namícháme KOKTEJL
ZDRAVÍ na míru. Smyslem správné prevence zdraví nejsou aktivity proti onemocnění, ale aktivity pro lepší zdraví. Pomůžeme Vám dosáhnout
dokonalé harmonie těla i mysli spojením blahodárných účinků termální vody, relaxace, regenerace a pohybových aktivit ve vodě i na suchu.
KOKTEJL ZDRAVÍ V TERMÁLECH
4-hodinový program zahrnuje:
• 1x čtyřhodinový vstup do termálního parku
• vstup do saun
• odbornou konzultaci s fyzioterapeutem (30 min)
• pohybové aktivity (30 min)
• masáž (20 min)
Při opakované návštěvě dosáhnete výraznějších a dlouhodobějších účinků na Vaše
zdraví, a to navíc za zvýhodněnou cenu. Program lze zakoupit formou poukazu
prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách nebo osobně na
všech recepcích TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Velké Losiny.

Cena
• 1 – 2 poukazy: 799 Kč / ks
• 3 – 4 poukazy (sleva 5%): 759 Kč / ks
• 5 – 9 poukazů (sleva 10%): 719 Kč / ks
• 10 a více poukazů (sleva 15%): 679 Kč / ks

Program je možné absolvovat prozatím každý
čtvrtek od 14.00 – 20.00 hodin v termálním parku
TERMÁLY LOSINY v termínech vedlejší sezóny.
Nutná rezervace předem na tel.: +420 583 394
455, nebo e-mailem: procedury@termaly-losiny.cz.

www.termaly-losiny.cz

Speciální nabídka Wellness hotelu DIANA
ZVĚŘINOVÉ MENU 12. 1. – 31. 1. 2019
Chcete si užít chuť tradičních českých zvěřinových pokrmů, ovšem v zajímavém a možná pro Vás nevšedním kabátě? Anebo si chcete zpestřit večeři
a dopřát si tak gurmánský zážitek? Pak navštivte restauraci Wellness hotelu DIANA, kde od 12. - 31. ledna 2019 můžete zvěřinové menu vyzkoušet.
Polévka
Zvěřinová gulášová, servírovaná s opečenými plátky chleba
59 Kč
Hlavní chod
150 g
Jelení špikovaná kýta na smetaně s brusinkami a variací knedlíků
225 Kč
150 g
Filírované plátky z kančího hřbetu s loveckou omáčkou s lesními hříbky, gratinované brambory se sýrem 245 Kč
150 g
Marinované medailonky z bažantích prsíček servírované na grilované zelenině, rozpečená bagetka
235 Kč

www.diana-losiny.cz
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