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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
vychází poslední číslo Hlasu Loštic před
nadcházejícími komunálními volbami.
Ráda bych poděkovala všem, kteří mi dali
důvěru a svým hlasem mi umožnili čtyři roky pracovat na rozvoji našeho města.
Dále bych chtěla poděkovat členům Rady
města a všem zastupitelům města Loštice za
jejich práci. Se svým poděkováním nemohu zapomenout ani na členy výborů a komisí pracujících pro město, na členy osadních výborů ve Vlčicích a Žádlovicích, paní
kronikářku Věru Večerkovou, pana Luďka Štipla, zastupujícího sdružení Respekt
a tolerance, které pečuje o Synagogu města. Dovolte mi na tomto místě vyzdvihnout
práci paní Zdislavy Kubínové, která svým
velmi citlivým přístupem napomáhá nám
všem v nejbolestivějších chvílích při odchodu našich blízkých.
Děkuji zaměstnancům městského úřadu,
kulturního domu, městské knihovny i zaměstnancům pečujícím o vzhled Loštic za
jejich práci pro město. Dále děkuji panu řediteli základní školy Mgr. Lubomíru Faltusovi, paní ředitelce mateřské školy Květoslavě Kobzové, panu zástupci ředitelky
základní umělecké školy BcA Václavu Zapletalovi a paní ředitelce základní umělecké
školy Bc. Haně Miko, BA za spolupráci, která, jak pevně věřím, vedla k rozvoji našich
příspěvkových organizací.
Poděkování patří také všem členům zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Loštice, kteří po celý rok drží pohotovost
nad bezpečím našich domovů. Zejména je

třeba poděkovat panu Josefu Pokornému,
veliteli zásahové jednotky SDH, za jeho
dlouholetou práci. Děkuji dále řediteli naší
dceřiné společnosti Loštické lesní, s.r.o.
panu Nevěčnému za péči o městské lesy.
Děkuji i všem s městem spolupracujícím
subjektům, zejména místním podnikatelům, kteří se podílejí na prosperitě našeho
města, a také všem spolkům, které se podílejí na rozvoji zájmové činnosti, svoji práci
vykonávají bez nároku na finanční odměnu, ve svém volném čase, s velkým nasazením a obětavostí. Vám všem patří jménem
města velké poděkování.
Volební období 2014 až 2018 je za námi,
nebylo to jednoduché období, a to jak pro
nás, kteří jsme stáli v čele města, tak pro
Vás, kteří jste museli snášet dopady realizace investic ve městě.
Hned na začátku volebního období jsme
vstoupili do rozsáhlého projektu vybudování II. etapy splaškové kanalizace, která
znamenala stavbu nových kanalizačních
řádů po celém městě. Projekt jsme úspěšně dokončili a v jeho rámci se nám podařilo provést celoplošné opravy poničených
místních komunikací U Rybníků, Bezručova, Palonínská a Vejmoly. Po jednáních se
zástupci VHZ Šumperk, a.s. byly tyto zahrnuty do projektu Horní Pomoraví II., a tak
se nám podařilo z rozpočtu města uspořit
6 mil. Kč. Tyto prostředky jsme mohli použít na následující opravy komunikací Pod
Střelnicí, Nábřeží, Trávník a Pod Lesem,
dále na investice v základní škole, kde byla
provedena výměna oken a výměna osvětlení za nová úsporná LED svítidla, vybudována vzduchotechnika ve školní jídelně atd.
Po rozsáhlých jednáních jsme dosáhli zákazu tranzitu kamionů nad 12 tun Lošticemi.
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Dohodli jsme s vlastníkem kamenolomu
Kozí vrch, že most přes řeku Třebůvku je
jejich klíčovým dopravním uzlem, který byl
zničen převážně nadměrnou dopravou kamene. Z těchto důvodů byla oprava mostu
provedena vlastníkem kamenolomu, čímž
se nám podařilo z rozpočtu města opět ušetřit kolem 5 mil. Kč, které měla dle zpracované projektové dokumentace oprava
mostu stát. Mimo opravy komunikací jsme
provedli rozsáhlé rekonstrukce chodníků,
a to na ulici Sokolská, Ve Stráni, Jevíčská,
Havelkova, Moravičanská, Žádlovice.
Po celou dobu volebního období jsme intenzivně jednali se zástupci Olomouckého
kraje o opravách komunikací v jejich majetku a těmito jednáními se nám podařilo
vyjednat opravy silnice II/635 - celý průtah městem, dále opravy silnice v ulici Havelkova a v neposlední řadě i opravu celého průtahu Žádlovicemi od ulice Jevíčská
až po konec Žádlovic směr Pavlov. Doplnili jsme parkoviště za COOPem o dalších
15 parkovacích míst. Za finanční odpory
IROPu jsme vybudovali novou cyklostezku
mezi obcí Palonín a městem Loštice včetně
nového veřejného osvětlení v intravilánu
města. Provedli jsme velkou rekonstrukci brouzdaliště v areálu letního koupaliště, včetně vybudování nové strojovny pro
úpravu vody, doplnili jsme areál o lanové
hřiště pro děti a provedli rozsáhlou rekonstrukci sociálního zařízení. Celý sportovně
relaxační areál letního koupaliště jsme doplnili o naučnou stezku v městském lese za
100% finanční podpory ze SZIF.
Za finanční podpory z OPŽP jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci sběrného dvora – nové povrchové úpravy, vybudování
osvětlení včetně kamerového sytému. Sběrný dvůr byl doplněn o nový přístřešek, váhu
a sběrné nádoby na veškeré druhy odpadu.
Ve spolupráci se společností ČEZ Distribu-

ce, která nám vyšla vstříc a provedla výměnu
vzdušného vedení nízkého napětí v ulicích
Nová, Moravičanská, Bezručova, Sokolská
a Olomoucká, jsme provedli také rozsáhlou rekonstrukci veřejného osvětlení v těchto ulicích a výměnu původních sodíkových
svítidel za nová úsporná LED svítidla. Současně byl v těchto ulicích doplněn optický
kabel pro vysokorychlostní internet.
Vybudovali jsme novou lokalitu pro bydlení s 23 stavebními parcelami Na Pešti se
současným vybudováním smíšené stezky
pro chodce a cyklisty propojující Loštice se
Žádlovicemi. Za finanční podpory IROPu
provádíme rekonstrukci bývalé sýpky, kde
v přízemí vzniknou nebytové prostory pro
Loštickou lesní, s.r.o. a ve dvou nadzemních patrech 4 sociální byty pro naše občany.
Za finanční podpory z OPŽP jsme provedli
rozsáhlou revitalizace zeleně ve městě, došlo
k výsadbě 138 nových stromů, které nahradily příp. doplnily stromy, které byly ve špatném zdravotním stavu a stávaly se uvnitř
města nebezpečnými. Značnou proměnou
prošlo i náměstí, které získalo novou kvetoucí podobu, vysadili jsme nové stromořadí
kolem cyklostezky Žádlovice – Mohelnice.
Za finanční podpory OPŽP a Olomouckého kraje jsme získali vlastní monitorovací
stanici, která měří kvalitu ovzduší v našem
městě.Stanice je zapojena do celorepublikového Informačního systému měření kvality ovzduší ČHMÚ. Obyvatelé města mají
každodenní přehled o kvalitě ovzduší v našem městě a jeho vlivu na naše zdraví.
Za finanční podpory ITI ve výši cca 23 mil.
Kč provádíme rozsáhlou rekonstrukci Olomoucké ulice, na které bylo za podpory dotace vybudováno nové veřejné osvětlení,
nová lávka pro cyklisty a pěší u Růžku, nové
chodníky a cyklostezka, místa pro přecházení, zastávky autobusu, podélná parkovací
stání, vše doplněno novou veřejnou zelení.
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Řada dalších projektů je připravena k realizaci. Např. výstavba kabin pro sportovce, cyklostezka Loštice – Moravičany, rekonstrukce
ulice Pod Luštěm, rekonstrukce Malého náměstí, opravy chodníků na sídlišti Sokolská
atd. Mrzí nás, že se tyto projekty nepovedlo
dokončit v tomto volebním období, ale lidské i finanční zdroje, kterými město disponuje, jsou omezené, a proto jsou tyto projekty
v různém stupni rozpracovanosti. Vlastní realizace projektu kabin pro sportovce bude zahájena v září tohoto roku, cyklostezka Loštice
– Moravičany je podána v ITI k finanční podpoře a vlastní realizace by měla proběhnout
na jaře roku 2019. Přes rozsáhlé problémy
s projektovou dokumentací rekonstrukce lokality Pod Luštěm pevně věřím, že i ten bude
úspěšně v příštím roce zahájen. Obyvatelům
ulice Pod Luštěm se tímto omlouvám, že přes
veškerou snahu a zařazení části projektu do
rozpočtu města se nám nepodařilo projekt
v tomto roce zahájit. Rekonstrukce Malého náměstí, je ve stavu rozpracovanosti projektové dokumentace, která bude v podzimních měsících projednána s veřejností a poté
se bude na projektu dále pracovat v souladu
s připomínkami občanů.
Vážení občané, ještě jednou Vám všem děkuji za Vaši podporu, za Vaši trpělivost s investičními projekty města, které zasahovaly
do Vašich životů. Přestože se mi nepodařilo vše vyřešit k Vaší spokojenosti a řada investic ve městě rozdmýchala vlnu emocí a ve

Vašem okolí nastala řada změn, na které si
budete nejprve muset zvyknout, vždy jsme
se snažili Vašim problémům naslouchat a,
bylo-li to možné, je řešit. Většina problémů
má několik úhlů pohledu a ne vždy je možné
vše skloubit tak, aby byli všichni spokojen.
Bohužel málokdy je něco pouze černé nebo
bílé, ale většinou jde o mnoho odstínů šedi
a najít tu správnou polo- bílou nebo poločernou pravdu je někdy nad naše možnosti.
Na závěr bych Vás všechny chtěla pozvat
k nadcházejícím komunálním volbám, které se uskuteční 5. a 6. října 2018. Vše je ve
Vašich rukou, Vy rozhodnete, kam se město bude v nadcházejícím volebním období ubírat. V těchto volbách rozhodujete
o městě, ve kterém žijete, vychováváte své
děti, o městě, které je Vašim domovem. Je
důležité, abyste k volbám přišli a svým hlasem rozhodli, kdo Vás bude zastupovat
v nadcházejícím volebním období a kam
bude město dále směřovat. Proto přijďte
k volbám, vyjádřete svým hlasem svůj názor. Čím více oprávněných voličů vyjádří svůj názor, tím demokratičtější výsledek
voleb bude. Všem Vám za Vaši účast v komunálních volbách předem děkuji a přeji,
abyste měli šťastnou ruku, abyste si z kandidátů vybrali lidi pracovité, svědomité,
kteří mají o rozvoj města upřímný zájem
a kteří budou městu nápomocni v jeho dalším rozvoji.
S úctou a poděkováním za Vaši podporu
starostka města

Město Loštice opět připravuje pro své občany vydání
„STOLNÍHO KALENDÁŘE MĚSTA LOŠTICE 2019“.

Pokud máte zajímavé fotografie ze života města, z míst v našem městě nebo ze zajímavé
akce, rádi je přivítáme. Vyhrazujeme si právo na výběr fotografií dle našich potřeb. Vaše fotografie můžete dodat do 7. října do kanceláře MKS nebo zaslat mailem na vesely@kulturalostice.cz.
Stolní kalendář Loštice na rok 2019 bude občanům města Loštice vydán v počtu 1 kus pro
jednu domácnost (rodinu) zdarma za předpokladu, že poplatníky byl uhrazen místní poplatek za komunální odpad v roce 2018.
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Zpráva SUOT - za období červen – srpen 2018
Narodili se: JANÍČEK Kuba, MIKEŠOVÁ Rozálie, PROKOP Tobiáš; LÖWOVÁ Anna
Rozálie; ŠŤASTNÁ Lilien; KNÝŘOVÁ Natálie; KUTALOVÁ Sofie; VYCHODILOVÁ
Hana, FICA Kristián, KOZMANOVÁ Anna, HALAGAČKOVÁ Lilly.
V tomto období uzavřeli manželství:
ME Stratilovi
PP Martincovi
JH Orličtí
MJ Okrouhlí
MM Šafářovi
DY Crhovi
JR Vykydalovi
MD Kneblovi
JŽ Kristenovi
RM Zapletalovi
- V únoru oslavili své výročí zlaté svatby manželé LM Šnévajsovi
- V srpnu oslavili své výročí diamantové svatby manželé JA Grygarovi
Zemřeli naši spoluobčané: Ryšavý Boleslav, Fišnarová Marie, Šimek Josef, Ellnerová Jindřiška, Kašpar Ladislav, Šilberský Jan, Vykydal Jaroslav.
						

Likvidace odpadů – podzim 2018
Sobota 6. 10. 2018

Termíny a časový harmonogram:

Sběr velkoobjemového odpadu (nábytek, koberce, pneumatiky apod.) a zároveň sběr nebezpečného odpadu (ledničky, mrazničky, rádia, televize, akumulátory, barvy, laky apod.)
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:40-11:10
11:10-11:40

Vejmoly - u cihelny
U Vody - Zekof
Pod Luštěm
Moravičanská – garáže MěÚ
Ke Koupališti – u Kopkových
Žádlovice (u bývalého obchodu)
Vlčice - naproti lávce k fotbalovému hřišti

V souvislosti se sběrem nebezpečného odpadu (zvláště pak ledniček) upozorňuje Město Loštice, že od občanů převezme tato zařízení pouze v kompletním stavu. Ledničky bez
kompresorů, chladícího zařízení, bez dveří apod. budeme od občanů odebírat za poplatek.
Výše poplatku bude úměrná částce, kterou nám za likvidaci fakturuje firma.

Sobota 13. 10. 2018

Pouze sběr velkoobjemového odpadu (nábytek, koberce, pneumatiky apod.)
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30

Palomo, farma -u vjezdu do areálu
Sídliště, na křižovatce ul. U Rybníků
K Pešti
Sokolská ul. – křižovatka ke garážím
Bezručova – odbočka k Dřevoparu
Jižní – u Třebůvky
Pivovarská, pod penzionem
5

Navíc budou v sobotu
dne 13. 10. 2018 od 08.00
hod. do 11.00 hod. přistaveny velkoobjemové
kontejnery na stanovištích: Vlčice a Žádlovice
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Místa prodeje a ověřování
žákovských průkazů
a průkazů IDSOK
Litovel, Havlíčkova 803,
7.0–16.00, tel: 597 827 177
MIC Mohelnice,
Lazebnická 974/2, 7.00–16.00
(jen ŽP), tel.: 597 827 341
ČD Zábřeh, U nádraží 2331,
7.00–16.00, tel: 972 743 352

ZE ŽIVOTA MĚSTA
Co nového v Duhové školce?

Jehla Zábřeh. Proto bych ráda touto cestou
poděkovala paní starostce a našemu zřizovateli za vyhovění žádosti a poskytnutí financí na tuto akci. Ještě je třeba vyměnit
krytiny v prostorách 4. třídy.
Dále byly zrekonstruovány přípravny jídla v 1. a 4. třídě. Byl vyměněn starý nevyhovující nábytek za nový a byly pořízeny
rovněž nové spotřebiče. Aby bylo vyhověno novému nařízení GDPR, byl pořízen do
ředitelny školy nábytek s uzamykatelnými
skříňkami. V době letních prázdnin jsme
se tak snažili o něco zpříjemnit prostředí
Duhové školky jak dětem, tak zaměstnancům.		
Květoslava Kobzová

Tak nám odstartoval nový školní rok a
s ním přišlo do naší Duhové školky 30 nových dětiček, které si postupně zvykají na
prostředí mateřské školy. Ty nejmenší děti
mají možnost adaptace ve své třídě se svými rodiči, aby si plynule a nenásilně zvykly
na nové prostředí. Všechny děti, které přišly v květnu k zápisu, byly od 1. září 2018
přijaty k předškolnímu vzdělávání. Žádné
dítě neobdrželo rozhodnutí o nepřijetí. Přijetí se týkalo nejen dětí z Loštic a spádových obcí, ale také z okolních měst a vesnic, které k nám spádově nepatří, za což
jsme velice rádi. To znamená, že od 1. září
máme mateřskou školu naplněnou na 112
dětí a kapacita mateřské školy je zatím dostačující.
Přes hlavní prázdniny se u nás hodně budovalo a vylepšovalo. Byly položeny nové
a kvalitní podlahové krytiny (koberec a
lino) ve všech prostorách 1. třídy a v kanceláři ředitelky. Protože se jednalo o vysokou finanční částku na tuto akci, tak jsme
požádali našeho zřizovatele Město Loštice
o uvolnění financí. Žádosti bylo vyhověno
a v měsíci červenci výměnu provedla firma

Začátek školního roku

Nový školní rok 2018/ 2019 byl slavnostně
zahájen v pondělí 3. září 2018
před budovou staré školy. Pan ředitel Mgr.
Lubomír Faltus přivítal všechny přítomné
žáky, rodiče, rodinné příslušníky, pedagogické, provozní pracovníky a paní starostku
Bc. Šárku Havelkovou Seifertovou, která po
zaznění státní hymny vystoupila se svým
projevem. Poté Mgr. Faltus připomněl, jaké
úpravy proběhly na naší škole v prázdnino7
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vých měsících. Byly opraveny
šatny a sociální vybavení pro
žáky v prostorách školní jídelny. Stavební a instalatérské
práce se týkaly výměny odpadů, dlažby, obkladů, potrubí, umývadel, toalet a baterií
tak, aby byly zajištěny odpovídající hygienické podmínky.
Oddělení družiny má novou
podlahu a učebna výtvarné
výchovy je vybavena novým
nábytkem. V nové tělocvičně proběhla oprava prasklého
potrubí a byly opraveny stropy v šatnách tělocvičny. Škola má také nově
vybavenou kancelář. V celém areálu proběhly údržbové práce.
Poté pan ředitel ve svém proslovu představil třídní učitele jednotlivých tříd, další pedagogy a školní asistenty, kteří budou

v tomto roce na naší základní škole působit. Na obou stupních se bude letos vzdělávat 284 žáků ve dvanácti třídách. Popřejme
jim mnoho úspěchů ať už v individuálním
vzdělávání, či v různých školních soutěžích
a olympiádách.
Mgr. Martina Špičková

Chovatelská výstava 2018

14. a 15. září proběhla na sportovním hřišti v Lošticích v podání Českého svazu chovatelů základní organizace Loštice 2 MÍSTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE a HOLUBŮ. I přes páteční nepříznivé počasí byla tato výstava obeslána 122 kusy králíků, kteří
se prezentovali ve 34 plemenech, dále
zde bylo k vidění 43 klecí drůbeže ve
30 plemenech a 60 holubů v 13 plemenech. Všechna tato drobná zvířata
prošla hodnocením odborných posuzovatelů. Páteční večer byl letos obohacen i kulturním posezení při country hudbě, jak členům organizace, tak
i návštěvníkům zahráli KAMARÁDI
z VELKÉ VODY. Sobotní návštěvnost
předčila očekávání a i program nabízel zajímavé požitky – závody v KRÁLIČÍM HOPU, bohatou tombolu a výborné občerstvení. A sobotní počasí
vynahradilo páteční nepřízeň. Děkujeme chovatelům za jejich zápal a přípravu této krásné výstavy.
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Posezení seniorů Žádlovice 18. srpna 2018
Na už tradičním posezení seniorů v Žádlovicích se nás letos sešlo 23.
Akci organizoval osadní výbor za vydatné
pomoci SDH Žádlovice, kteří jsou hlavními
iniciátory dění ve vesnici.
Na posezení nás přišla pozdravit Bc. Šárka Havelková Seifertová, starostka města.
Informovala přítomné o v současné době
probíhajících akcích a odpovídala na dotazy. Někteří senioři využili její účasti a obraceli se na ni individuálně s tím, co je tíží.
Paní starostka byla vstřícná a ochotně nás

vyslechla, případně navrhla řešení situace. Připraveno bylo občerstvení a tak jsme
v pěkném prostředí parku strávili příjemné
odpoledne.
Někteří senioři nemohli ze zdravotních
nebo jiných důvodů přijít.
Budeme se těšit, že příští rok se sejdeme
všichni, abychom si zase popovídali, zavzpomínali a pobavili se.
Myslím, že v současné uspěchané době je
důležité, aby lidé nežili jen vedle sebe.

Adopce stromů 2018

Děkujeme všem, kteří si adoptovali strom v rámci projektu „Adoptuj si strom – dárek pro
přírodu“.
Od června probíhal v Lošticích a Paloníně projekt adopce stromů kde měli občané těchto a okolních obcí možnost adoptovat si strom na cyklostezce Loštice-Palonín. Celkem
bylo k dispozici 127 stromů. Zájem byl veliký a v průběhu prázdnin byly všechny stromy
rezervovány.
V současné době již připravujeme darovací certifikáty a cedulky, které budou umístěny
u stromu. Termín výsadby bude v první polovině listopadu. O přesném termínu budeme
včas informovat. Příp. dotazy na tel. č.: +420 777 707 984.		
B. Z. a M. T.
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KULTURNÍ INFORMACE
Ohlédnutí
Loštické slavnosti 2018:

- pátek 22. června – COUNTRY FEST
Opět po několika letech se podařilo prosadit v rámci letošních slavností uspořádání Country festu v pátečním podvečerním
čase. Příznivcům zahrály country kapely
– KAMARÁDI z Loštic, STARÁ TRÁVA
z Javorníku, POHODÁŘI z Loštic a BLUE
EXIT Dolany. Počasí přálo, návštěvníku
bylo bohatě a country písničky se nesly do celého okolí. Tanečníci kupodivu využívali raději travnatý povrch, ale atmosféra byla velice příjemná a country večer se stal startem celých letošních slavností.
- sobota 23. června – SLAVNOSTI HUDBY a TVARŮŽKŮ
Sobotní program slavností zahájily pořady pro děti – šoumenské vystoupení ČÁRY KLUKA, písničková show MÍŠI RŮŽIČKOVÉ, divadelní vystoupení nejmenších žáčků základní školy s hrou Pohádka o staré botě a koncert ZUŠ Loštice.
Hlavní program zahájila místní hudební skupina ŠLAPETEČKO se známými hospodskými
a pražskými písničkami. A pak už se rozjelo TVARŮŽKOVÉ KRÁLOVSTVÍ s doprovodnými prvky v podání Mateřinky, mažoretek, Ordy a dalších hostujících pohybových skupin s
hlavním hostem MIROU ŠMAJDOU a jeho kapelou. Samozřejmostí byly tvarůžkové soutěže a závěr patřil známým písničkám od skupiny Olympic v podání jejich revivalové skupiny.
Večer se nesl v nádechu rocku v podání REBELEK, ČESKÉHO SRDCE, VILÉMA ČOKA
A HERRGOTT ROCKU. Hudba pěkně duněla až do pozdních hodin po půlnoci.
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- neděle 24. června – 23. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Po hektickém sobotním programu se v neděli projevilo velice chladné počasí a na již 23.
ročníku přehlídky dechovek se diváci museli pěkně k sobě tisknout a zahřívat se teplými nápoji. Dechovkový den zahájila slavnostní bohoslužba věnována všem nežijícím, ale
i současným muzikantům, doprovázená dechovou hudbou Mohelanka. Pak již začal ten
pravý festival, který po úvodním vystoupení kvarteta Ve 2 doma zahájilo hudební mládí
v podání dechového orchestru ZUŠ Uničov. Následovala Postřelmovská dechovka, pak následovala místní pořádající - Loštická Veselka a hosté z Vysočiny – DH Leškovanka. Závěr
patřil Moravským muzikantům, nejpopulárnější dechovce šumperského regionu.
Letošní návštěvnost – skoro 1 800 návštěvníků
– nám jen dokázala, že tato akce je vyhledávaná a žádoucí a pro město je jen a jen přínosem,
jak díky tvarůžkům, tak i zájmovou činností našich občanů. Cílem vedení města je tuto činnost
podporovat a vytvářet podmínky pro co nejlepší
realizaci těchto zájmů.
Velké poděkování patří všem pořadatelům a
těm, co se podíleli na realizaci akce. Asi největší poděkování si zaslouží dechová hudba Loštická Veselka, která perfektně zvládla přípravu tvarůžkových jídel, bez kterých by Loštické
slavnosti nemohly vůbec existovat. Tvarůžkový stánek nabízel ty krásné voňavé tvarůžkové
pochutiny, které v minulosti připravoval hlavně minulý bubeník dechovky a svým zápalem a
umem dokázal ostatní naočkovat a hlavně jim
předat toto kuchařské umění. Věřím, že v tom
12
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muzikantském nebíčku je jistě spokojen se svými kamarády a těší ho jejich zápal.

Oslavy 940.
výročí založení
osady Žádlovice

V červenci proběhly v parku oslavy 940.
výročí od první písemné zmínky o osadě Žádlovice. Hlavním
pořadatelem
těchto oslav byl Sbor
dobrovolných hasičů Žádlovice. Oslava
se konala v areálu zámeckého parku a byla
naplánována 14. 7.
2018 na 13:00. Celou akci zahájil projevem místostarosta města Loštice pan Jan Konečný.
Odpolední program vyplnily skupiny Šlapetečko a Pohodáři a Písklata. Přestávky těchto
kapel patřily vystoupením klauna Romana a ukázkám vedení psů. Podvečerní část patřila
country kapele Madalen a Dívčí rockové kapele Rebelky. Večerní část potom vyplnila kapela Scream rock. Po setmění byl odpálen velký ohňostroj. Po celé odpoledne bylo připraveno i spoustu aktivit pro děti. Byla připravena obří skluzavka, na kterou měly děti vstup
zdarma, bungee trampolína, malování na obličej, workshopová dílna a v neposlední ředě
svezení Offroadem, které mohli využít i dospělí. Ve stánku společnosti BESIP si děti mohly vyzkoušet svoje znalosti pravidel silničního provozu. Vyplněný kvíz byl pak odměněn
drobným dárkem. Celé oslavy se nesly v poklidném a příjemném duchu. Návštěvnost byla
dobrá vzhledem k množství akcí v okolních městech a obcích. Za pořadatele bych rád poděkoval panu Stanislavovi Veselému, který celou akci zvučil a výrazně nám pomohl s obsazením účinkujících. Věřím, že se za 10 let zase sejdeme při pořádání 950. výročí.
					
Ing. Fischer Zdeněk, starosta SDH Žádlovice
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COUNTRY PIKNIK

Stalo se krásnou tradicí, že vždy první víkend v září byl věnována příznivcům country. Letos to nebylo jinak, jen jsme byli nuceni tuto akci realizovat již v pátek 7. září. Ale
krásným zážitkem bylo místo konání, opět
po x letech jsme pokračovali tam, kde jsme
v minulosti začínali, a tím je přírodní prostředí pod Borovou chatou. Upravená louka,
krásné počasí, příjemné teplo, pěkná muzika, výborné kapely, dobrá bašta, toalety, plápolající oheň, zkrátka vše na jedničku. A to jen díky těm pravým příznivcům a kamarádům, kteří celý pátek stavěli pártystany, rozmísťovali skládací sety, zdobili tribunu, stavěli
ohniště s pagodou, natahovali světla a starali se o zajištění celé akce. V programu vyhrávaly
country kapely – POHODÁŘI z Loštic, ARREST z Bruntálu, HEŘMÁNEK 1983 z Dolan
a KAMARÁDI z Loštic, sice v oslabeném obsazení, ale ostudu si neudělali. Opravdu vydařená akce. A někteří tam vydrželi až do rána. Rád bych touto cestou poděkoval všem těmto pravým kamarádům a přátelům. Klobouk dolů, vaše přízeň a pomoc je jen další energií
pro pokračování v těchto akcích. Takže se těšíme na další a další a další.
Menší zamyšlení ještě dodatkem. Tato akce potvrdila jedno Werichovo rčení: „Mít rád lidi
a milovat lidi, to celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.“
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MIKROREGION NA KOLE

V sobotu 8. září proběhl v prostorách loštického
koupaliště, fotbalového hřiště a na louce u Borové chaty DEN MIKROREGIONU MOHELNICKA
NA KOLE. I když hlavním cílem této akce bylo setkání se se sousedními obcemi, pobesedování, zasportování a „pobejtí pospolu“, celé toto odpoledne
bylo naplněno různými zábavnými programy. Již od
června mohli občané Mohelnicka projet svůj region dle podkladové mapky, najít 14 tajných schránek
v obcích Mikroregionu a nasbírat razítka a písmenka do tajenky. Ti, kteří měli všechna razítka a vyluštili tajenku pak postoupili do finálního losování, ve
kterém se vylosovaly 2 dospělí a jedno dítě s doprovodem na let balónem. Krásné ceny si pak užijí nad
našimi hlavami, kdy, to ještě nevíme. V rámci Mikroregionu proběhla soutěž ve volejbalu mezi obcemi, vítězem se stala Mohelnice, na druhém místě
byl Palonín a třetí místo obsadila Police. Odměnou jim byly krásné výrobky naší keramické dílny, Lišky Bystroušky.
V programu bylo zaměřeno i na naše nejmenší, na koupališti a fotbalovém hřišti probíhaly
různé soutěže a děti pak obdržely dárkové balíčky se sladkostmi a ovocem. V doprovodném
programu se představili sportovní mistři ve Freestyle bike exhibici, kteří předváděli opravdu kaskadérské výkony na kolech. Pro naše nejmenší, ale i pro dospělé se odehrála pohádka v prostorách před Borovou chatou a ten, kdo ji shlédnul, nelitoval. Celé tohle odpoledne
odstartovalo společné zasazení lípy svobody u příležitosti výročí vzniku republiky.
--- foto lípa 1, 2 ---
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POZVÁNKY
MKS zve na akce:
sobota 29. září, 9. hod. KURZ HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ TERAPIE. Terapie pro ženy dle Dinah Rodrigues
3. – 21. října
PODZIMNÍ VÝSTAVA – výstava, ovoce, zeleniny, produktů, dekorací, prodej dýní
sobota 13. října, 14. hod.
Slavnostní otevření podzimní výstavy s hudbou a burčákem

neděle 14. října, 15. hod.
EVA a VAŠEK
čtvrtek 18. října, 17. hod.
Přednáška VZTAHY PODLE ZNAMENÍ A ŽIVLŮ
sobota 20. října, 20. hod.
Rocková zábava, skupina Motors
sobota 27. října, 14. hod.
XII. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
sobota 3. listopadu, 15. hod.
13. Autorský koncert Loštické Veselky. Milan Baginský v podání Loštické Veselky, Jan Slabák v podání Holóbkove mozeke za účasti autorů a vzácných hostů
16
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neděle 4. listopadu, 15. hod.
DĚTSKÉ ODPOLEDNE s pohádkou a tancem
Loutková VODNICKÁ POHÁDKA
- soutěže a hry pro nejmenší - dětská diskotéka, i pro teennagery
sobota 10. listopadu, 20. hod.
COUNTRY GULÁŠ.
Country bál s vůní guláše. Hrají POHODÁŘI, PIRÁTI, KAMARÁDI
úterý 13. listopadu, 18. hod. kostel sv. Prokopa
KONCERT MÁ VLAST. Koncert VÁCLAVA HUDEČKA a jeho sólistů
Vstupné 150 Kč, předprodej s místenkami v MKS od 1. října 2018
Pátek 16. listopadu, 18. hod. - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Tomáše Štěpána - Kanada-Alberta, Britská Kolumbie
neděle 25. listopadu, 14. hod.
LOŠTICKÉ TANCOVÁNÍ
Pohárová soutěž v předtančení tanečních kolektivů dětí, juniorů, mládeže a mažoretek
pátek 30. listopadu, 17. hod.
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Muzicírování, zvonička
čtvrtek 6. prosince, 18. hod. PŘÍJEZD MIKULÁŠE s dárky
pátek 7. prosince, 20. hod.

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA, skupina Motors

neděle 9. prosince, 15. hod.
VÁNOCE SE SENIORY. Předvánoční posezení,
ŠLAPETEČKO, Felix Holzmann, koncertování dětí
9. – 16. prosince		

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

neděle 16. prosince		

VÁNOCE U KAŠNY

Ostatní pozvání:
středa 3. října, 17. hod., Husův sbor – KURZ ALFA
středa 19. září, 17. října a 21. listopadu
SETKÁNÍ SENIORŮ
Nabízíme relaxační a zdravotní masáže - informace
v kanceláři MKS

NÁVRAT LÍPY SRDČITÉ DO ZAHRADY HUSOVA SBORU

V zahradě Husova sboru proběhne dne 21. 10. 2018 od 14,00 hod veřejná výsadba sedmi
líp srdčitých v rámci akce „Návrat lípy srdčité do zahrady Husova sboru“. Akce se uskuteční za finanční podpory Nadace ČEZ, Města Loštice a Československé církve husitské. Na
akci se podílí také místní spolek STURM. Srdečně Vás všechny zveme.
Trlica M.
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V neděli 21. října 2018 ve 14 hodin v Husově sboru.

Srdečně Vás zve
Náboženská obec Církve československé husitské v Lošticích.
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PODZIMNÍ VÝSTAVA 2018
Vážení občané. Městské kulturní středisko si Vás dovoluje oslovit a požádat o Vaše výpěstky, Váš um, nápady a šikovnost.
V letošním roce pořádáme již XIV. podzimní výstavu ovoce, zeleniny, produktů a dekorací. Výstavy
pořádané MKS Loštice jsou pro širokou veřejnost a
celý kraj velice populární a zájem o zhlédnutí je vysoký. Přispějte i letos, rádi Vás a Vaše výpěstky, nápady a výrobky přivítáme v prostorách
kulturního domu. Ze zkušenosti víme, že je mezi vámi mnoho šikovných a zapálených učitelů a žáků - zahrádkářů a pěstitelů,
Výstava se bude připravovat ve dnech 10. – 12. října a otevřena bude od soboty 13.
října. Výstava potrvá do neděle 21. října a v pondělí po výstavě si můžete svoje příspěvky a exponáty vyzvednout. Příjem exponátů bude do středy 10. ŘÍJNA do 18. hodin v přísálí kulturního domu.
Zájemci se už nyní mohou přihlašovat v kanceláři, telefonem nebo mailem.
Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás.
Realizaci podzimní výstavy provádí paní Jitka Dubská.

PŘÍSPĚVKY
Smutná vzpomínka na mládí, naděje v mladou generaci
V jarním vydání Hlasu Loštic paní Večerková citovala okamžiky osudového roku
1948 v Lošticích, jak je zachytil kronikář.
Jsem rád, že připomněla mladším generacím smutnou dobu, kdy na dlouhých 40 let
byl pozastaven v naší zemi její demokratický
vývoj. Bylo mi tehdy 21 let, když jsme ještě
s pěti kamarády roznášeli v noci před květnovými volbami letáky s protestem proti jejich manipulaci. Komunisté po celou noc po
Lošticích slídili, až se jim podařilo jednoho
z nás přistihnout a zadržet. Odvedli ho na
národní výbor a po dlouhém násilném výslechu ho donutili prozradit ostatní hříšníky. Během noci nás pozatýkali, jednoho
pak až druhý den v Praze. Podrobili nás tvrdým výslechům, které prováděli příslušníci
StB za přítomnosti místního komunistického funkcionáře. Po ukončení výslechů, které trvaly několik hodin, jsme museli nastou-

pit odpoledne do připraveného nákladního
auta. Za přítomnosti spoluobčanů a fanaticky nadšených komunistů, kteří pokřikovali,
aby nás zavezli přímo do plynu, nás odvezli „pouze“ do olomoucké věznice. Tam následovaly další výslechy. Nově zvolený prezident Gottwald vyhlásil amnestii, která se
vztahovala také na nás. Při odchodu z věznice nám právník řekl, že máme velké štěstí. Kdyby nebyla amnestie, tak na nás čekalo
deset let věznění v jáchymovských uranových dolech.
Křesťanská víra mi velí odpouštět, aby si
člověk nenesl hořkost po celý život. Přesto,
když přišel listopad 1989, s dojetím jsem si
vzpomněl na Boží mlýny. Od té doby klidně spím, ale je třeba být pořád bdělý. Historie se neopakuje, ale velmi často rýmuje.
Patřím ke generaci, která zažila válku, komunistický převrat, sametovou revoluci.
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Jsem šťastný, že žijeme už skoro třicet let
v demokratické společnosti. Mládeži, učte
se ve škole a dospělí, svědomitě vykonávejte
své povolání. Buďme zodpovědní ke svému
okolí. Jsem starý člověk, ale pořád se zajímám o veřejný život a zároveň mě mrzí, že
už nemohu přiložit ruku k dílu. Oči vidí, že
starostou je žena, protože Loštice se mění
do krásy. Často vzpomínám na dobu kolem roku 1968. Tehdy jsme považovali květiny za symbol naděje na politickou změnu.
Dnes bych si přál, aby se náměstí stalo symbolem hrdosti občanů na své město. Hřeje
mě u srdce, když vidím turisty, jak se fotí u

kašny, u Nejsvětější Trojice nebo u záhonků
růží. Víc než třicet let jsem bydlel na Olomoucké ulici a v dobrém slova smyslu začínám dnešním občanům závidět, jakou
budou mít překrásnou ulici. Blíží se říjnové volby a já věřím, že voliči opět podpoří pracovité mladé lidi, pod jejichž vedením
Loštice tak rozkvetly.
Dnes už mám dostatek času v křesle vzpomínat na minulost, na nekonečnou řadu
obětavých občanů, kamarádů, kteří ve své
době spravovali rodné Loštice. Čest památce všem, kteří už nejsou mezi námi.
Stanislav Geppert
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Život nemá zpátečku

Před čtyřmi lety touto dobou, jsem neměl
nejmenší tušení, kdo se stane ve volbách
2014 novým starostou. Tím méně, že to
bude žena.
Paní Šárku Havelkovovou-Seifertovou jsem
vůbec neznal, ač kandidovala z prvního
místa nové strany Občané pro Loštice. Volby dopadly, jak dopadly. Voliči svým hlasováním dali najevo svou vůli, a bylo na těch
zvolených, aby vybrali ze svého středu starostu. Starostkou se tedy stala Šárka Havelková- Seifertová.
Myslím, že si s odstupem jednoho volebního období mohu dovolit hodnotit její práci.
Nebudu Vás unavovat výčtem akcí, staveb,
rekonstrukcí a nejrůznějších aktivit, které
jsme my zastupitelé společně s ní realizovali, protože jste je jako občané města měli na
očích. Naopak, rád bych upozornil na několik vlastností paní starostky. Nikdy nemyslela na svůj vlastní prospěch. Jen velmi
nerada se chlubí odvedenou prací. Nemyslí
na to co už je hotové, má pohled manažera
dívajícího se do budoucnosti. Mnohdy není
snadné s ní v práci udržet krok. Od členů
Rady města i zaměstnanců Městského úřadu to mnohdy vyžaduje značné úsilí, aby
byli stále v obraze.
Práce starosty dnes vyžaduje takřka právní
vzdělání. Množství uzavíraných smluv, výběrových řízení, přehled a orientace v dotační problematice, atd.. To jsou enorm-

ní nároky na jednoho člověka. Situace
v malých městech a obcích je na rozdíl od
těch větších náročnější v tom, že tato práce leží převážně na bedrech starosty. Když
se k tomu přidá například tíživá situace na
trhu práce, komplikující personální práci, například v naší tzv. Drobné provozovně, zdá se úkol vést město jako hodně těžký. I přesto se paní starostce daří všechno
zvládat, udržovat město na stoupající křivce investic a čerpání dotací zahájené v minulosti našimi předchůdci. Další vlastností
starostky je její pověstná přímost se kterou
si někdy její oponenti neví rady. Vždy je to
však ku prospěchu města. Za jejím jednáním je vždy úsilí o maximální úspory a hospodárné nakládání s finančními prostředky města. V mnohých věcech je tvrdohlavá.
Příkladem této tvrdohlavosti je prosazení
zákazu tranzitu kamionů nad 12 t. městem,
což lze považovat v dnešní přebyrokratizované době za husarský kousek, ze kterého
profituje celé město. Takových příkladů by
se jistě našlo ještě hodně.
Ptáte se proč jsem tento článek napsal? Je
to jednoduché, rád bych jí poděkoval a
popřál hodně štěstí v nadcházejících volbách.
Život nemá zpátečku, a tak je nutné volit
tak, aby toho člověk nemusel později litovat. Svoji volbu totiž nelze vzít zpět.
Jan Konečný

Jak to jen slušně napsat?
Pár poznámek ke článku „Nové kabiny pro fotbalisty starostka prosadí“ v minulém HL
 . . . kabiny pro fotbalisty starostka prosadí. On byl někdo proti novým kabinám? Je dovoleno se zeptat, kde se vezmou finance nebo se to bere jako provokace a okopávání kotníků?
 . . . zhruba 15 let(!!!) jsou loštičtí fotbalisté bývalým i současným vedením města ujišťováni, že již na jaře příštího roku by výstavba nových kabin mohla začít. Dal jsem si tu
práci a prošel zápisy z jednání rady města od podzimu 2006 do podzimu 2014. Nikde ani
zmínka o oficiálním požadavku nových kabin.
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 . . . využívá každou příležitost hodit klacek pod nohy . . . Viz návrh na 50 parkovacích
míst na Sokolské ulici . . . snový projekt . . . Co to tak nechat na názoru těch, kteří tam bydlí
a neohánět se hojným počtem veřejnosti. Jestli by to byl pro obyvatele Sokolské ulice přínos
nebo ne, ať posoudí sami. Říká pisateli něco dokument, který se jmenuje Územní plán? Pokud tzv. koalice má většinu, tak kde je problém? Budu hádat – „Územní plán“?
 . . . přehršel ostrůvků na náměstí parkování jen zkomplikovalo. Oproti stavu před rekonstrukcí přibylo jenom na náměstí asi šest parkovacích míst. Za sebe jsem rád za každý
metr zeleně. Slyšel jsem tehdy vážně míněný návrh, kolik by bylo míst na parkování, kdyby se vyasfaltoval park kolem kašny a že v radě jsme samí blbci, když to nevidíme (nemám
problém se přihlásit k tomu, že tehdy jsem v té radě seděl i já).
 . . . otevřená náruč pro aktivity českých drah. . . . Hazardní souhlas RM s přihlédnutím, co se naváželo . . . Ve stínu nadšení stavitelů kopce zůstali obyvatelé bydlící v blízkosti
nevratně dotčené lokality. To je furt dokola stejný kolovrátek. Copak se to tedy naváželo?
No to dá rozum, že autor článku ví víc než kontrolující laboratoř.
 Při jeho kvalitách (p. Faltus) a starostčiny podpory, která seděla v komisi, konkurzní
výsledek nemohl dopadnou jinak. Pokud paní starostka podle pisatelových slov p. Faltuse
podporovala, proč jej odvolala a potom rada vypisovala výběrové řízení? (Možná to bylo
naopak, ale to je jedno). Zákon nic takového nepřikazuje (ani nezakazuje), pokud není důvod. Mimochodem, když pisatel píše, že zákonu bylo učiněno zadost (?!), proč tedy neproběhlo výběrové řízení ve všech školských zařízeních spadajících pod město?
 když dva dělají totéž . . . Pamatuju, když p. Lolek napsal do HL stránku (paní starostka
píše nesrovnatelně víc, což je pro informovanost jedině dobře) o práci vedení města a považte, dal ke článku svoji fotografii, tak místní spravedliví a čestní vyskakovali metr vysoko, že
je to zneužívání funkce pro vlastní reklamu. Když si dovolil nahlédnout do připravovaného
HL, svolávalo se do kulturáku mimořádné jednání zainteresovaných a mluvilo se o aroganci a totalitě. Tohle není agitka pro Lolka, protože nevěřím, že se někdo rozhodne volit podle
toho, jestli Fialek píše o někom špatně či dobře v novinách. To je o dvojím metru, kterým se
u nás v Lošticích měří. Někteří žijí zřejmě v představě, že když se ráno Lolek probudí, ulízne
na hlavě přehazovačku, zatáhne pupek, zamne ruce a vymýšlí, čímpak dnes Lošticím uškodí, koho kopne do kotníku a komu hodí klacek po nohy. Věřím, že to tak není u něj, ale také
ani u nikoho jiného v zastupitelstvu, ať je z kterékoliv partaje. Podepisuji, co napsala Ing.
Helena Vaculová: „předvolební kampaň si přejme v duchu fair play, bez házení špíny na
konkurenta . . .“
Tak jen můžeme doufat, že se přání paní Vaculové o házení špíny na konkurenta vyplní
a v předvolebním (tomhle) „Hlasu“ nic takového nenajdeme.
Petr Fialek
Tohle je jediná reakce na celý seriál článků za dobu minimálně osmi roků jak se (než nastoupilo současné vedení města) vůbec, ale vůbec nic nedělalo, a když už, tak špatně. Jak jinak.

Nepodstatné maličkosti

Komunální volby přede dveřmi a voliči po
čtyřech letech dostanou příležitost vyměnit zastupitele města, kteří nenaplnili jejich
očekávání. Budou v Lošticích hledat i nové-

ho starostu ? Tento problém se zdá být vyřešen. Nedává smysl měnit starostku, která svým občanům říká pravdu, pro město
maká na 150 % a na provozu své kanceláře
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dokáže ještě výrazně ušetřit. Její předchůdce veřejný slib o konstruktivní spolupráci s
vedením města nenaplnil. Starostce předal
prázdný stůl, vyluxovaný počítač a neskrývané úsilí vypudit ji z radnice. V systému,
kde peníze jsou vždy až na prvním místě,
se dají pochopit i důvody.
Čtrnáct let, coby starosta využíval jistého
nadstandartu o který ho starostka připravila. Na provoz služebního auta, telefon a reprefond, stačí starostce zhruba 50 000 Kč
ročně. Její předchůdce provozoval kancelář
v jiném standartu. Spotřeboval více jak čtyřnásobek! Nadstandartně využívanou pevnou telefoní linku do bytu ex- starosty, která
byla v postatě hrazena daňovými poplatníky, nechala starostka odstřihnout. Za daňové poplatníky - díky paní starostko! Zastupitelstvem pověřený finanční výbor města
zmiňované dohledal a finanční ztrátu vyčíslil zhruba na 29 500 Kč. Městská kasa stále toužebně čeká, že někdo s omluvou, po
dvou letech od usnesení ZM, dlužnou částku uhradí. Nebo to zaplatí, za ty roky již vytrénovaní, loštičtí daňoví poplatníci?
Doktorem Lolkem vyhodnocena ,,pionýrská vedoucí“ Bc. Šárka Havelková Seifertová v mezičase volebního období dozrála
na sebevědomou, motivovanou ženu, která
coby starostka svého předchůdce v mnoha
ohledech dokázala zastínit.
Hluboce smekám, co starostčin tým za necelé jedno volební období dokázal zrealizovat. V roce 2014 voliči vyslali jasný signál k výměně starostů na loštické radnici.
Při této výměně došlo i k odtajnění zajímavých dat. Z pohledu špiček opozice ,,o nepodstatných maličkostech“ tak trochu nákladnějšího provozu starostovy kanceláře

předchozích let, by loštičtí daňoví poplatníci neměli ani tušení. Mimochodem, někteří opoziční zastupitelé na zasedání ZM
nezvykle často chyběli. Při těchto doložitelných faktech nemůže být o konstruktivní spolupráci vůbec řeč. Nezbýval na ni čas.
Svoji vzácnou přítomnost většinou přetavili
na tvrdou kritiku RM.
Není fér, že voličům je stále upírána možnost přímé volby starosty. Patnáct nově
zvolených zastupitelů města, ze 120-ti kandidátů, může dle doporučení voličů potvrdit starostce (lídrovi kandidátky)mandát na
další čtyři roky. Ale také nemusí !? Zastupitelé mohou ,,ZAKOUZLIT“ a do křesla starosty prosadit i čtvrtého případně pátého
v pořadí zapsaného kandidáta, na konkurenční kandidátce. Pro rozvoj malého města a jeho voliče, je špatnou vizitkou, když
zastupitelům chybí snaha a především vůle
najít spoečnou řeč.
Vážení spoluobčané, je ve Vašich rukou,
zda úsporný provoz starostčiny kanceláře
bude pokračovat a rozjeté, slibně vyhlížející městské projekty budou realizovány nastaveným tempem. Fotbalistům, jejich 15-ti
letý sen o nových kabinách starostka výrazně pomohla naplnit. Nabízí se možnost,
starostce a jejímu týmu ve volbách poděkovat. Jde především o naše město ve kterém
žijeme, ve kterém žíjí naše děti a možná budou žít i děti jejich dětí. Malou zdravotní procházkou 5. nebo 6. října do kulturáku a vhodně upraveným volebním lístkem
můžete pomoci nejenom sobě, ale i svým
blízkým, jaké město si vybudujeme a v jakém stavu město předáme příštím generacím. Lepší zítřky Vám všem a štasnou ruku
u voleb.		
Zdeněk Linhart

Dle rozhodnutí redakční rady Hlasu Loštic s odkazem na pravidla vydávání Hlasu Loštic byl
tento článek zaslán PhDr Ctiradu Lolkovi.
Vyjádření PhDr Ctirada Lolka: „Na hlouposti nemá smysl odpovídat.“
23

PODZIM 2018

HLAS LOŠTIC

Výsměch voliči?

zastupitelstvu, to by dostala etika pěkně na
frak.
Do závěrečné bilance patří bezesporu docházka zastupitelů na veřejná zasedání.
Požádala jsem o ni město v souladu se zákonem č. 106/1999Sb., informace dávám
k dispozici ostatním voličům. Členy zastupitelského sboru jsou Mgr. Pavel Kuba
a Ing. Ladislav Kašpar. Během volebního
období mě zajímalo, jak dělají oba čest našemu rodu. Mgr. Kuba, 4 roky zastupitel,
prezentoval se korektním, inteligentním
jednáním. Ing. Kašpar, 24 let zastupitel, za
12 absencí na zasedáních, které prozrazují, že na práci v zastupitelstvu nemá asi čas,
se hrdě bít v prsa naše velká rodina nemůže. Nebýt 3krát po sobě na zasedání je pohrdání mandátem zastupitele. Popravdě jsem celkově z jeho postojů zklamaná.
Před dvěma roky se ukázalo, že čestný politik 90. let pootočil pohled na základní
morální hodnoty, rovněž jsem očekávala,
že svou autoritou zastaví psychický nátlak,
který začal praktikovat po volbách PhDr.
Lolek na paní starostku. Zhrzenost a uraženost exstarosty neměly mez. Během prvních měsíců znechutit práci až k odstoupení z funkce, tak se předávaly zkušenosti
paní starostce. Na komunální politiku v
Lošticích byl vržen stín. Je dobře, že paní
starostka tlak a urážky ustála. Potřebujeme mít slušného, odborně zdatného hlavního představitele města. Její silnou stránkou je rozhodnost, lidský, férový přístup.
Rozvoj města během čtyř let pod vedením
paní Bc. Havelkové Seifertové objektivně vidíme sami. Na závěr chci poděkovat
všem členům redakční rady za pozvednutí
kvality Hlasu Loštic, jeho náplň a také za
nestrannost. Velmi si toho vážím.

Končí volební období a do závěrečné bilance patří jedna záležitost, která z mého
pohledu voliče je pořád otevřena. Považuji za svou mravní povinnost ji připomenout občanům, zároveň chráním čest své
profese. Slušná politika je o lidech a jejich
charakteru. Na červnovém zasedání zastupitelstva v roce 2016 hlasovali zastupitelé o úhradě škody cca 30 tis. Kč, kterou
měl způsobit městu PhDr. Lolek ve funkci
starosty za období 2007-2014 používáním
služebních telefonních linek pro soukromá volání do zahraničí. Sedm let nejednal
omylem, ale vědomě a soustavně. Zarazilo
mě, že tři zastupitelé zvedli ruku „proti“.
Jednalo se o malichernost, která se měla
bez povšimnutí přejít a zamést pod koberec? Nikoliv. Kdyby zneužil pro sebe veřejné prostředky řadový zaměstnanec města, byl by to důvod k ukončení pracovního
poměru. Věřte, čekala jsem v roce 2016, že
PhDr. Lolek přijme odpovědnost a odejde
z komunální politiky. Pokud se politik dopustí neetického chování, zásluhy o rozvoj
obce, státu nemohou být polehčující okolností. Nedávno jsme byli svědky, jak ministr vlády odešel z funkce kvůli diplomové
práci, protože opsal několik stránek z jiných prací. Záleží na charakteru a svědomí
člověka, jak se k svému problému postaví.
Politik, který miluje moc, nemá soudnost.
To je náš případ. Na radnici jsme měli 14
let starostu, který prokazatelně posledních
sedm let porušoval slib zastupitele, Ústavu
ČR, vnitřní předpis města. Etické chování zastupitele má podporovat důvěru nás
občanů v zastupitelstvo. Na jednom zasedání jsem měla dotaz, jestli fakturu za telefonní hovory exstarosta uhradil. Dostala
jsem odpověď, nezaplatil. Projev arogance
a výsměch voliči. Za sebe si neumím představit další působení PhDr. Lolka v novém

Ing. Helena Vaculová
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Celkový přehled docházky zastupitelů za volební období 2014-2018 - ke dni 20. 8. 2018
se uskutečnilo 29 zasedání zastupitelstva
politická
strana/sdružení

Zastupitel města Loštice

přítomen

nepřítomen

Účast

Mgr. Lubomír Faltus

zastupitel

Nezávislí

17

12

59 %

Bc. Šárka Havelková Seifertová

starostka

SNK Občané
pro Loštice

29

0

100 %

Ing. Ladislav Kašpar

zastupitel

Starostové
a nezávislí

17

12

59 %

Ing. Jiří Klein

člen rady

ČSSD

27

2

93 %

Jan Konečný

místostarosta

Společná šance

28

1

97 %

Mg. Helena Koppová

zastupitel

SNK Občané
pro Loštice

27

2

93 %

Mgr. Pavel Kuba

člen rady

29

0

100 %

PhDr. Ctirad Lolek

zastupitel

20

9

69 %

Mgr. Mojmír Mazal

člen rady
do 31. 5. 2018

Společná šance

26

3

90 %

Bc. Milan Novák

zastupitel

Loštice
FAIR PLAY

22

7

76 %

Mgr. Pavel Procházka

zastupitel

KDU-ČSL

20

9

69 %

Ing. Pavel Rulíšek

zastupitel

ODS

24

5

83 %

Ferdinand Salomon

člen rady
od 1. 7. 2018

Společná šance

27

2

93 %

Bohumil Till

zastupitel

KSČM

27

2

93 %

Stanislav Veselý

zastupitel

Starostové
a nezávislí

28

1

97 %

SNK Občané
pro Loštice
Starostové
a nezávislí

Dle rozhodnutí redakční rady Hlasu Loštic s odkazem na pravidla vydávání Hlasu Loštic byl
tento článek zaslán PhDr Ctiradu Lolkovi.
Vyjádření PhDr Ctirada Lolka: „Na hlouposti nemá smysl odpovídat.“

Co se děje na Olomoucké ulici?

s tím nás nikdo neseznámil. Jak jsou věci
realizovány, je přímo v rozporu se zdravým
rozumem. Například projekt nemá zvládnuto řešení povodňových situací, kdy zejména v části naproti komunikaci do areálu PALOMA, bude docházet k přímému
ohrožení minimálně pěti domků a jejich

S radostí jsme já i moji sousedé přivítali
akci města „ rekonstrukce Olomoucké ulice“. V současné době se celá akce blíží k závěru. Namísto, abychom tleskali městu a
zhotoviteli, objevují se věci, které nás nejen překvapily, ale přímo rozhořčily. Nevíme, jak přesně znělo zadání projektantovi,
25

PODZIM 2018

HLAS LOŠTIC

obyvatel. S tím souvisí ponechání starého
kanálu pro odvod povrchových vod, který,
jak jsme mohli všichni pozorovat, je v dezolátním stavu. Těžká technika, která se po
něm pohybovala, k zhoršení celé situace ještě přispěla. Zajímavé je řešení odtoku dešťových vod z areálu ZLKL. Povrchové vody
volně vytékají na komunikaci. Do šachty
dešťové kanalizace stále ústí odpadové vody
z areálu. Chodníky na levé straně výjezdu
z Loštic odmítlo město řešit z důvodu velké nákladovosti. V této souvislosti je podivné, že zastupitelstvo na posledním jednání navýšilo cenu akce v Olomoucké ulici o
1,8 milionů Kč za vícepráce. Údajně za sanaci pod chodníky, kde byly údajně málo hluboko uložené kabely. Došlo tak k navýšení
nákladů oproti původním vysoutěženým o
13%. Podivné na tom je, 1. Navýšení na 1
m délky sanačních podkladů činí 1500 Kč.
(Sanační náklad 1 800 000 Kč / délka stavby
1 200 m) mohly by být uplatněny jen u starých telefonních kabelů uložených po jedné straně ulice. 2. Pokládka nových kabelů
byla přitom prováděna v koordinaci s touto
akcí – a to těsně před vlastní akcí. 3. K navýšení dochází až téměř po ukončení akce.
4. Otázkou zůstává, jak si celou akci včetně pokládky kabelů město kontrolovalo /
nové elektrorozvody do země ukládala firma
ČEZ a osvětlení místní firma/. 5. Ví město,
kde konkrétně muselo dojít k sanaci podloží? Ne všude, dle našeho názoru tento problém nastal. Dalším problémem akce je nekvalifikované řešení cyklostezky. Zdaleka
neodpovídá současným snahám o úsporné
řešení provozu cyklistů v obydlených místech. Chybou bylo už to, že město přistoupilo na zúžení vozovky. Nebylo lepší a méně
nákladné rozšířit vozovku o minimální šířku
pro potřeby cyklistů, a ostatní plochy využít pro parkování občanů a potřebnou zeleň?
Obecně se ukázalo, že ani součastná země-

dělská technika při míjení se s nákladním
automobilem Olomouckou ulicí neprojede.
Rovněž tak zálivky pro parkování jsou řešeny v mnoha případech tak, že i velmi zkušený řidič musí předvést značné umění, aby do
zálivky zajel a neskákal přes obrubníky. Velkým problémem je vjíždění, případně stání u domů, před kterými nejsou vybudovány zálivky, a je zde vedena cyklostezka. Kdo
bude zodpovídat za střety cyklistů pohybujících se po cyklostezce s automobily? Když
jejich majitelé musí, třeba i na krátkou dobu,
na cyklostezce zastavit? Na hlavní komunikaci stát nesmí. Není dodržena vzdálenost
6 m a v městě je dostatek těch, kteří na takovéto stání upozorňují policii. Smutné je,
že město nezřídilo odstavné plochy u všech
domů. Vyjádření paní starostky k tomuto problému na zastupitelstvu města: „Kdo
chtěl zálivku na parkování, tak jsme ji udělali,“ není jednak pravdivé, ale ani moudré. O
problému kolem autobusové zastávky a nevhodně zbudovaných přechodů pro chodce,
nových vjezdech do domů, kde auta spodní částí zachytávají, se mi již nechce ani hovořit. Stejně tak o nesplněných slibech, které
při projednávání problémů s obyvateli Olomoucké ulice uděloval pan místostarosta a
paní starostka. Vážené vedení města, děkujeme Vám za „velmi kvalitně, smysluplně a
hospodárně“ provedenou rekonstrukci Olomoucké ulice!
Roman Kaniščev obyvatel Olomoucké ulice
Dle rozhodnutí redakční rady Hlasu Loštic
s odkazem na pravidla vydávání Hlasu
Loštic byl tento článek zaslán RM.
Vyjádření RM:
Vážený pane Kaniščeve,
děkujeme za velmi podrobné a fundované zhodnocení naší práce týkající se Olomoucké ulice. Zvlášť si vážíme Vašich připomínek, které svědčí o Vašem velkém
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Vás nikdy na zastupitelstvu města neviděli.
Když už někomu podsouváte, co řekl, bylo
by od Vás laskavé kdyby jste u toho byl.
Celý projekt je od počátku pod přísným dohledem poskytovatele dotace včetně financování a momentálně se nachází ve finální fázi realizace. Celá rada města věří, že
bude dobře sloužit všem občanům. Pokud
se vyskytnou v samotném provozu problémy, budou bezodkladně řešeny. Neexistuje
stavba, kde by tomu bylo jinak.
Velmi nás těší, že sice kritizujete práci
mnoha lidí, ale zároveň stojíte v čele jedné
z kandidátek do nového zastupitelstva města. Moc se těšíme, že po volbách přispějete vlastním dílem ke zlepšení práce vedení
města.
Rada města Loštice

zájmu o zmíněnou stavbu. Bohužel si nemůžeme vzpomenout na jakoukoli Vaši
účast na některém z projednávání týkající se tohoto projektu. Taktéž si nikdo z nás
nevzpomíná na Vaši přítomnost na některém z pravidelných kontrolních dnů stavby. Jestliže chcete vést město smysluplně a hospodárně jak uvádíte, pak je třeba
v první řadě dobře počítat. Olomoucká ulice má sice délku, kterou uvádíte, ale sanace se prováděly na metrech čtverečných a
po obou stranách ulice, takže cena za 1 m²
je zcela jiná než se snažíte občanům vnuknout Vy nebo že by někdo jiný? Je zvláštní,
jak dobře víte, co kdo řekl na veřejném projednání zastupitelstva města a přitom jsme

Písklata na vodě

Když jsme začínali zkoušet v lednu s našimi Písklaty, tak to byli samí čertíci, kteří se těžko
krotili a udržovali v klidu. A tak ve snaze udržet klid jak na zkouškách, tak i na vystoupeních
jsem jim slíbil jeden den na raftu. Kupodivu to pomohlo, ale s končícím školním rokem a
s končící koncertní sezónou vyvstal
problém. Raft se
dá sehnat, nakonec jeden jsem si
pořídil, ale kde
najít v okolí řeku
s vodou právě pro
raft. Už jsem začal
přemýšlet nad výmluvou, ale nakonec se podařilo a
byl to krásný den
na vodě na naši
milované Moravě. Holky byly výborné, pěkně si
to užívaly. Takže
asi pro příští rok
mám pro ně zase
podobnou odměnu.
S.V.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018
KDU-ČSL – volební č. 1

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám touto cestou popřát šťastnou ruku a vyjádřit i přání, ať z voleb vyjde
zastupitelstvo, které si nebude hrát na koalici a opozici, které bude 15 členným kolektivem
řešící situace společně. Já osobně beru komunální politiku jako službu pro lidi. V rámci řešení situací, do kterých se dostane zastupitelstvo i rada města, by se mělo postupovat racionálně a pragmaticky. A mělo by do toho vstupovat co nejméně osobních antipatií.
Dovolím si na začátek říci, že náš program je koncipován pro širokou veřejnost, jak věkově tak i zájmově. Náš program je volbou pro všechny, kterým není lhostejný život v našem
městě. Chceme být součástí zastupitelstva, které bude pracovat jako tým pro blaho našeho
malebného města.
Na prezentaci celého našeho programu zde bohužel není dostatečný prostor, ale zkusím ho heslovitě nastínit-nová výstavba, řešení zchátralých nemovitostí, provoz vodovodu a kanalizací, startovací byty, centrum péče o seniory, víceúčelové hřiště, revitalizace
žádlovického parku, workoutové hřiště, řešení situace pro rozšíření provozu A.W., rozšířené aktivity Kulturního domu, prodloužení zákazu průjezdu kamionu …..více o programu
loštické organizace KDU-ČSL naleznete na www.kducsl-lostice.cz .
Za KDU-ČSL kandidují: 1. Ing. Josef Koukal, 2. Ing. David Kofránek, 3. Rostislav Faltýnek, 4. Pavel Procházka, 5. Jan Malík, 6. Svatopluk Bílek, 7. Anna Havlíčková, 8. Augustin Malík, 9. Ing. Pavel Hekele, 10. Petr Havlíček, 11. Ing. Otakar Šamánek Ph.Dr., 12.
Anna Konečná, 13. Lumír Konečný, 14. Zuzana Pospíšilová, 15. Mgr. Pavel Procházka.
Záleží na vašem rozhodnutí, koho si zvolíte za svého zastupitele města. Pokud výsledné
složení dostojí svých předvolebních slibů, bude to jen ku prospěchu nás všech. Pouze vy
ovlivníte složení zastupitelstva města. Děkujeme za váš hlas…
Za MO Loštice David Kofránek

OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ – volba OK

Neslibujeme všechno všem a ještě hned. Vždy jde o to, co je aktuálnější, potřebnější
pro město a hlavně, na co jsou peníze. Co ale slíbit můžeme a také budeme plnit, pokud
dostaneme vaši důvěru, je každodenní a zodpovědná práce pro město a jeho obyvatele. Je
to moc nebo málo? To posuďte vy, naši případní voliči. Děkujeme.
Mgr. Lubomír FALTUS, 51 let, ředitel školy, Loštice; Martin ODSTRČIL, 45 let, obchodní zástupce, Žádlovice; Petr FIALEK, 62 let, sazeč DTP, Loštice; František ŠILBERSKÝ, 61
let, zástupce ředitele školy, Loštice; Eva NAKLÁDALOVÁ, 53 let, účetní, Loštice; Jiří ŠIMEK, 39 let, elektrikář, Loštice; Bc. David FALTUS DIS., 27 let, záchranář, Loštice; Mgr.
Šárka LOLKOVÁ, 41 let, učitelka, Loštice; Jaroslav PEŘINA, 48 let, obchodní manažer,
Loštice; Anna KROUPOVÁ, 43 let, pracovnice provozu, Loštice; Pavel HOPJÁK, 48 let,
OSVČ, Loštice; Kateřina VESELÁ, 25 let dělnice, Loštice; Zdeněk SRŠEŇ, 51 let, plánovač, Loštice; Ing. Jolana SLAVÍKOVÁ, 52 let, odborný referent, Loštice; Michal VESELÝ,
31 let, tesař, Loštice.
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Přijďte k volbám

Česká strana sociálně demokratická je stranou hlásící se již
140 let k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. Sdílíme
vizi sociálně spravedlivé demokratické společnosti, kde podíl na
společenském blahobytu mají všichni občané bez rozdílu sociálního původu, zdravotního stavu, etnické příslušnosti nebo náboženského přesvědčení. Usilujeme o všestranný rozvoj tvůrčího
potenciálu člověka.
Jsme přesvědčeni, že v našich regionálních poměrech jde občanům o něco jiného než o levicově-pravicové ideologické hrátky. Důležité jsou věci, které se přímo dotýkají každodenního života ve městě, jako je dopravní obslužnost, podpora místních podniků a tím i podpora zaměstnanosti, trvalé hledání kapacity parkovacích
míst v centru města, parkovací možnosti u místního hřbitova a jinde, rovněž tak hledání
možností pro parkování velkých vozidel (autobusů a nákladních aut) v okrajových částech
města.
Mezi naše priority patří v neposlední řadě zlepšování péče o životní prostředí (revitalizace žádlovického parku a zámku), řešení bytové situace, zlepšování péče o seniory, podpora činnosti spolků za účelem společenského kulturního a sportovního vyžití a hledání
dalších možností pro volnočasové aktivity mladých.
Mnohé se nám již podařilo uskutečnit, mnohé by se však dalo a dá udělat lépe. Kritických hlasů je celá řada. Nestačí však jen kritizovat, je třeba najít odvahu a podpořit naše
kandidáty ve volbách a po volbách aktivně spolupracovat.
Chceme požádat občanskou veřejnost o intenzívnější zapojení do řízení chodu města,
ať už jde o účast na veřejných zasedáních Zastupitelstva města nebo podáváním podnětů.
Jsme pro otevřenou diskusi se všemi občany, a to i s příslušníky opozice, bez invektiv a
zkreslování skutečnosti.
Jsme připraveni pracovat v takové koalici, která bude naslouchat všem občanům a nezištně se starat o rozvoj regionu. Vyvineme maximální snahu při vyřizování připomínek,
řešení problémů a uspokojení žádostí všech občanů bez rozdílu.
Naši kandidáti již mají potřebné zkušenosti s prací v Radě, Zastupitelstvu, výborech či
komisích města. Jsme připraveni také naslouchat mladším kandidátům a inspirovat se novými náměty.
Při řízení města budeme podporovat linii nastoupenou současnou starostkou. Budeme nápomocni v prosazování záměrů rozvoje města a současně chceme konstruktivní kritikou a vedením diskuse přispívat k hledání optimálních řešení.
Vážení spoluobčané, je jen na vás, komu dáte v příštích volbách svůj hlas. Jsme však
přesvědčeni, že naše město mají řídit lidé, kteří nekandidují pro svůj vlastní prospěch, ale
chtějí svojí aktivní účastí a pílí při jednání v Zastupitelstvu města věnovat svůj čas a práci
ke spokojenosti všech našich obyvatel.
Přijďte nás proto podpořit svými hlasy ve dnech 5. a 6. října 2018.

Příspěvky do Hlasu Loštic zasílejte na novou mailovou adresu:
hlaslostic@kulturalostice.cz
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Loštičtí sportovci a jejich přátelé – 4

Co chceme změnit v Lošticích pro všechny občany:
1. „Radnice města“ Loštic musí sloužit občanům.
Ne!!! občané radnici.
2. Dáme Město Loštice do pořádku.
Uklidíme město a budeme se o něj starat jako řádní hospodáři.
3. Smysluplně upravíme projekty realizované městem Loštice dle potřeb občanů
např: systém sběru komunálních odpadů a bioodpadu.
projekt ozelenění města / projekt řešení Olomoucké ulic a další.
4. Zajistíme parkování občanů, kde to potřebují.
Parkování u zdravotního střediska.
Řešení parkování občanů včetně nových komunikací a chodníků v obou sídlištích.
Řešení nového systému parkování na Náměstí Míru.
5. Podpoříme, aby „ pitná voda a / kanalizace /“ byla spravována obcemi, ne zahraniční
společností.
6. Zajistíme rekonstrukci obou sportovních areálů dle reálné potřeby výuky žáků základní školy a sportovců, kteří obě zařízení vyžívají.
7. Podpoříme zájmovou činnost všech spolků a společenských organizací působících
v Lošticích.
Zejména organizace, které dlouhodobě ve městě působí a občany města, kteří v různých oblastech, nejen sportovních, reprezentují město od úrovně kraje, až po vrcholové sportovce.
8. Připravíme a finančně podpoříme akci pro děti tak, aby mohly sportovat alespoň tři
hodiny týdně.
9. Zajistíme revitalizaci a komplexní úpravy městského hřbitova, včetně parkoviště.
10. Zajistíme dostavbu hasičské zbrojnice.
11. Budeme podporovat výstavbu alespoň dvou bytových domů.
12. Podpoříme výstavbu nového rybníka Pod Ohrádkou.

Volební program sdružení nezávislých kandidátů „FAIR PLAY“
Loštice 2018
Motto: slušně, férově, ochotně
Vzájemná a férová spolupráce
 spolupráce všech opozičních a koaličních zastupitelů pro blaho města a občanů.
- nalezení nejlepších možných řešení v problematice komunální politiky.
- slušně a čestně reprezentovat město Loštice.
- všeobecně dodržovat ochotu a transparentnost.
- pravidelně jednat se zástupci osadních výborů a řešit jejich problematiku.
- naslouchat občanům a řešit jejich případné problémy
 Bezpečnost občanů a prevence kriminality
- postupně doplnit kamerový systém na riziková místa.
- spolupracovat s policií i s odborem prevence kriminality.
- podpořit a realizovat zpomalovací prvky v silničním provozu.
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 Snížení cen za komunální odpad a jeho recyklace
- snížit náklady za komunální odpad občanům, kteří recyklují.
- doplnit sběrná místa o nádoby na tříděný odpad.
- pořádat vzdělávací akce na téma třídění odpadů a recyklace
 Ochrana životního prostředí
- zachovat zeleň v rozumné míře a snížit režijní náklady na jejich údržbu.
- chránit zdroje pitné vody
- podporovat ekologické využívání energii
- celoročně udržovat prostředí města v dobrém stavu včetně chodníků a komunikací.
 Zlepšení kulturního dění a volnočasových aktivit
- podporovat kulturní a společenské akce pro všechny generace.
- zachovat a podporovat místní tradice
- podpořit projekty zaměřené na volnočasové aktivity
 Podpora všech loštických spolků, oddílů a organizací
- navýšit a spravedlivě rozdělovat finanční prostředky mezi loštické oddíly, spolky
		 a organizace.
 Řešit parkovací místa pro občany města
- využít vhodná místa k výstavbě nových parkovacích míst.
- zamezit celodennímu parkování na náměstí.
 Podpora loštických podnikatelů a živnostníků
- podporovat loštické živnostníky, podnikatele a firmy.
- podporovat rozvoj podnikání.

Vážení spoluobčané.

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční v Lošticích komunální volby. Dle registrace na MěÚ
Mohelnice se voleb do Zastupitelstva města Loštice zúčastní tři politické strany a pět nezávislých sdružení. Ve všech případech s 15-ti kandidáty, což celkem představuje 120 kandidátů.
Je to mnoho občanů, kteří se chtějí podílet na dalším rozvoji našeho města, nebo alespoň aktivně podporovat zvolené kandidáty v příštím volebním období.
Máme za to, že je velký rozdíl mezi volbami do Poslanecké sněmovny a Senátu a volbami
komunálními. Jestliže vybíráme zástupce k řízení a rozvoji našeho města, není rozhodující politická orientace, ale především ochota aktivně pracovat pro město a ve prospěch nás
všech. Myslíme si, že rozdělení zastupitelstva na dvě či více málo spolupracujících skupin
není to nejlepší řešení.
Hovořit o konkrétních bodech volebních programů – bezpečnost, doprava, bydlení,
zdravotnictví, zaměstnanost, životní prostředí a dalších má smysl jen společně, jelikož
jsme přesvědčeni, že se tyto body prolínají u všech stran a hnutí. Město každoročně schvaluje rozpočet, jehož jedna část je dána nutností zajistit běžný chod města. Druhá část je využita na jeho další rozvoj včetně investičních akcí. Bude na budoucím zastupitelstvu, aby
rozvážně a s plnou odpovědností rozhodovalo o využití těchto prostředků.
Mezi kandidáty je i mnoho mladých lidí, kteří společně se zkušenějšími občany mohou určitě vytvořit dobrý a dělný kolektiv zastupitelstva. Všem zvoleným zastupitelům
přejeme hodně úspěchů v jejich odpovědné práci a aby se po celé funkční období mohli
opírat o spolupráci a podporu všech občanů
VÝBOR ZO KSČM LOŠTICE
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Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ PRO LOŠTICE

Vážení občané, znovu se na Vás obracíme jako sdružení nezávislých kandidátů „Občané
pro Loštice“, kteří se chtějí podílet na veřejném životě našeho města. Velice si vážíme Vaší
důvěry, díky které jsme uspěli v minulých komunálních volbách, přijali jsme za vítězství
ve volbách plnou odpovědnost a postavili jsme se této výzvě čelem. Poctivě, Pracovitě,
s Pokorou. Dva ze tří zvolených kandidátů našeho sdružení se stali členy nejužšího vedení
města. Po celou dobu jsme usilovně pracovali na uskutečnění našeho volebního programu. V maximální míře jsme využívali dotační tituly, abychom pro město získali potřebné finanční zdroje pro jeho rozvoj. Zasadili jsme se o zákaz průjezdu kamionů nad 12 tun
městem, tak jak jsme Vám slíbili. Usilovně jsme pracovali na modernizaci města ve všech
jeho oblastech. Po celou dobu jsme byli otevření, naslouchali jsme Vašim problémům a
snažili jsme se je řešit. Ne vše se nám podařilo za 4 roky dokončit, máme řadu projektů
rozpracovaných, budoucnost města je pro nás stále důležitá a jsme připraveni pro město
dále pracovat, dostaneme-li Vaši důvěru, o kterou se tímto znovu ucházíme. Více informací o nás obdržíte před začátkem voleb do Vašich poštovních schránek. Pokud budete mít
zájem o více informací, pak stačí otevřít naše webové stránky www.obcaneprolostice.tode.
cz nebo náš facebook.
1. Bc. Šárka Havelková Seifertová, 2. Mgr. Pavel Kuba, 3. Mgr. Helena Koppová,
4. Mgr. Blanka Zdráhalová, 5. Bc. Jiří Bálek, 6. Ing. Radka Kristenová. 7. Michal Trlica,
8. Ing. Tomáš Pavelka, 9. Dagmar Koplíková DiS., 10. Roman Činčara,
11. Ing. Dušan Desnica, 12. Pavel Siegel, 13. Bc. Martin Krňávek, 14. Eva Grézlová,
15. Magda Leštinská.
Přijďte k volbám! Zvolte naši stranu! Vyberte naše kandidáty!
MY JSME OBČANÉ PRO LOŠTICE!

SPOLEČNÁ ŠANCE

Vážení spoluobčané, dovolte abychom Vám ještě jednou poděkovali za hlasy jež nám
umožnily podílet se na vedení města v letech 2014-2018.
V orgánech města pracovali: Mgr. Mojmír Mazal (člen R.M.), Ferdinand Salamon
(člen Z.M. a R.M.) a Jan Konečný ( místostarosta).
Bylo nám velkou ctí a potěšením podílet se na realizaci projektů, které svým rozsahem
nemají v dějinách Loštic obdoby. Výstavba kanalizace, komplexní revitalizace Olomoucké
ulice, revitalizace zeleně, opravy a rekonstrukce vozovek, chodníků, atd. Akcí bylo nespočet a snad Vám přinesly mimo trápení během výstavby i užitek a radost z jejich každodenního užívání.
Celé uplynulé volební období bylo naplněné prací pro město, jeho budoucnost a pro
Vás.
Nyní k Vám přicházíme znovu a ucházíme se o Vaši přízeň. Pokud si myslíte, že by vedení města mělo pokračovat v trendu nastoupeném v tomto volebním období, vyberte si
z kandidátů Společné šance. Nabízejí Vám své životní i profesní zkušenosti a znalosti.
Stejně jako před čtyřmi lety nabízíme dialog, jehož podstatou je umění mluvit i umění naslouchat. Jen tak jsme schopni hledat ta nejlepší řešení pro nás všechny.
Za SPOLEČNOU ŠANCI. Jan Konečný
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení občané,
právě se vám do rukou dostalo poslední číslo Hlasu Loštic v tomto
volebním období. Volby nepochybně leccos změní, a tak bych chtěl
říci pár slov na závěr.
V prvé řadě bych chtěl poděkovat vedení města za řízení
Loštic v tomto organizačně a investičně obtížném období. Věřím,
že všichni představitelé města jednali vždy podle svého nejlepšího
uvážení, a to i přesto, že jsem s mnohými otevřeně nesouhlasil. Konečně chci poděkovat také redakční radě, za její čtyřletou profesionální práci.
Nastává okamžik, kdy rozhodující slovo může vzít do svých rukou po dlouhých čtyřech letech zase na malou chvíli volič. A proto, bych chtěl apelovat na zdravý rozum každého z nás, abychom hlavně k volbám přišli.
Abychom se zamysleli, zda město kráčí správným směrem, a zda je lepší ponechat aktuální stav nebo přistoupit k radikální změně. A abychom tyto své odpovědi pak přetavili ve
smysluplný výběr kandidátů.
Závěrem bych chtěl popřát studentům a školákům úspěšný školní rok 2018/2019 a připomenout, že úspěšný bude jen tehdy, pokud se o to sami zaslouží, a pokud my jim k tomu
poskytneme ty nejlepší podmínky. A konečně bych chtěl popřát republice k významnému stému jubileu, aby následujících sto let přečkala bez dramatických historických zvratů,
jako tomu bylo v uplynulých sto letech. Kéž bychom jako národ mohli žít konečně v míru
a prosperitě.						
Pavel Procházka

Volby 2018 – volební okrsky a ulice:

Městské kulturní středisko Loštice: VOLEBNÍ OKRSEK č. 1 – přísálí: ulice Palackého,
Ztracená, Kašparova, K Pešti, Sokolská, Žádlovická, U Rybníků, Nám. Míru
VOLEBNÍ OKRSEK č. 2 - klubovna: ulice Sídliště, Hradská, Pivovarská, Ke Koupališti, Jevičská, Na Výsluní, U Valchy, Pod Luštěm, Pod Střelnicí, Havelkova, Zahradní, Ve Stráni,
Pod Lesem, Krátka, U Mlýna
VOLEBNÍ OKRSEK č. 3 - klubovna – ulice Malé Náměstí, Trávník, Komenského, Moravičanská, Bezručova, Nová, Jižní, Nábřeží, U Vody, Palonínská, Vejmoly, Olomoucká
Vlčice (bývalá prodejna) VOLEBNÍ OKRSEK č. 4 – Vlčice, Markrabka
Žádlovice (hasičárna) VOLEBNÍ OKRSEK č. 5 – Žádlovice
HLAS LOŠTIC vychází nepravidelně 4x ročně. Náklad 1 200 ks. Evidenční číslo MK ČR E 18035.
Vydává Město Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice IČO 00302945
Datum vydání 23. září 2016. Příjem podkladů a jejich zpracování provádí MKS.
Uzávěrka příštího Hlasu Loštic - ZIMA 2016 – 26. listopadu 2018
Veškeré příspěvky zasílejte na mail: hlaslostic@kulturalostice.cz nebo podávejte v kanceláři MKS Loštice.
Příspěvky nejsou redakčně ani jazykově upravovány. Možnost zveřejnění blahopřání, poděkování.
Redakční rada se nemusí ztotožňovat s obsahem článků. Redakční rada: Mgr. Pavel Procházka,
Ing. Tomáš Pavelka, Ing. Jiří Klein, Stanislav Veselý – příjem podkladů, Petr Fialek – technická stránka
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