Restaurování nemovité kulturní památky
sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, náměstí Míru, Loštice
II. etapa, rok 2020
Morový sloup Nejsvětější Trojice z let 1853-1860, postavený na základech staršího sloupu z pol. 18.
století, tvoří významnou dominantu náměstí v Lošticích. Je to ojedinělý příklad morového sloupu
vytvořeného v romantické novogotice, v němž je do novogotických tvarů převedeno vžité barokní
schéma. Sloup nese osm soch světců. Zakončen je barokní hlavicí se sousoším Nejsvětější Trojice.
Čtyři sochy sv. Šebestiána, Rocha, Františka Xaverského a Karla Boromejského a vrcholové sousoší
s hlavicí pocházejí ze staršího morového sloupu. Ten byl vysvěcen roku 1760.
Památka vykazuje evidentní známky dlouhodobé absence odborné údržby, její stav je možno označit
za silně narušený a z hlediska statiky vrchní části sloupu se sousoším za havarijní.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice je jednou z několika kulturních památek v Lošticích, jejichž
oprava podléhá přísným kritériím Národního památkového ústavu. Město nejprve muselo pověřit
akademického sochaře a restaurátora pana Martina Kovaříka, aby ke kulturní památce zpracoval
odborný restaurátorský záměr. K tomuto záměru vydává Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního
úřadu, úsek památkové péče na základě vyjádření Národního památkového ústavu závazné
stanovisko k restaurování kulturní památky. Teprve poté je možno zahájit přípravu vlastní opravy.
Obnova kulturní památky byla rozdělena na 2 etapy. První etapa proběhla v roce 2019, druhá etapa
s dokončením probíhá v roce 2020. Obnovu národní kulturní památky provádí společnost SOCHAŘI,
v.o.s, Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc za celkovou cenu díla 1.978.080,00 Kč.
Město Loštice podalo dvě žádosti o finanční podporu na realizaci II. etapy projektu v roce 2020, a to
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 300.000,00 Kč a žádost
o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury ČR prostřednictvím ORP Mohelnice ve výši 400.000,00 Kč.
Olomouckým krajem bylo částečně žádosti o poskytnutí finančních prostředků na obnovu národní
kulturní památky vyhověno. Olomoucký kraj přiznal městu Loštice z vyhlášeného dotačního
programu Obnova kulturních památek na II. etapu projektu dotaci ve výši 200.000,00 Kč. Za finanční
pomoc při opravě národní kulturní památky, která tvoří jednu z dominant našeho města, děkujeme.

