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„Pálení čarodějnic u Borové chaty“
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
volby do Evropského parlamentu jsou
za námi. V letošním
roce přišlo vyjádřit svůj názor 28,72%
oprávněných voličů,
což je proti roku 2014
(18,20%) nárůst o více
než 10%. Vyšší volební účast měla vliv na
složení budoucích zástupců ČR v Evropském parlamentu. Jaká to pro naši republiku bude mít pozitiva, ukáže až čas. Názory
na fungování Evropské unie se různí. Evropa jako celek je svázána mnoha předpisy
a nařízeními, kdy je obtížné se v dané problematice orientovat. Někdy je proto velmi
těžké hledat smysl vytvořené unie evropských států. V případě, že o smyslu Evropské unie pochybujeme, pak je dobré zadívat
se na mapu Evropy a uvědomit si, jak dlouho již panuje ve všech zemích Evropské
unie mír, jak se postupně srovnává životní úroveň členských států. Je důležité, aby
se jednotlivé státy EU setkávaly a hledaly
společnou cestu v klíčových otázkách bezpečnosti, životního prostředí, zdraví občanů atd., stejně tak, jako se my snažíme na
úrovni města hledat rovnováhu mezi potřebami obyvatel města, životního prostředí, nakládání s odpady, školství a dalších
oblastí územní samosprávy jako je bydlení,
péče o seniory, zajištění dostupnosti sociálních služeb a řada dalších.
Setkala jsem se s člověkem české národnosti, který dlouhodobě žije a pracuje v Bruselu. Ptala jsem se ho, jestli se cítí být stále Čechem. Odpověděl mi: „ANO, JISTĚ,
v České republice jsem se narodil a mám
tam své kořeny.“ Ale současně mi tento člověk řekl: „Můj syn má jednoho z rodičů Če-

cha, druhého z rodičů Slováka, můj nový
partner je Belgičan a syn bydlí od narození v Belgii. A když se jeho zeptám, kdo je,
odpoví, že EVROPAN“. Společnost se neuvěřitelně rychle mění, otevřením Evropy
pro všechny její občany řada dětí odchází
mimo hranice naší republiky za vzděláním,
za prací, za láskou a dochází k vzájemnému
propojení národních kultur.

Evropská unie není bez chyby. Ostatně ten,
kdo se nedopouští chyb, nemá se z čeho
učit a nemůže duševně růst. Přesto je to
cesta jak žít v míru, jak chránit společné
kulturní a přírodní bohatství, jak jít mílovými kroky vpřed ve vědě a výzkumu.
Restaurování nemovité kulturní
památky sloupu se sousoším
Nejsvětější Trojice, náměstí Míru, Loštice
V jarním čísle Hlasu Loštic jsme vás informovali o záměru restaurování nemovité
kulturní památky na náměstí Míru. Na začátku roku jsme požádali Olomoucký kraj
a Ministerstvo kultury ČR o spolufinancování projektu. V dubnu tohoto roku jsme
předali dílo zhotoviteli k zahájení prací na
I. etapě projektu v hodnotě 875.279,00 Kč.
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V květnu jsme byli informování poskytovatelem dotace Olomouckým krajem, že bylo
částečně vyhověno naší žádosti na spolufinancování projektu Olomouckým krajem
z vyhlášeného dotačního programu Obnova kulturních památek a městu Loštice byla přiznána dotace na projekt ve výši
200.000,00 Kč. Za finanční pomoc při opravě národní kulturní památky, která tvoří
jednu z dominant našeho města, děkujeme.
V případě druhé žádosti o spolufinancování obnovy sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice podané městem na Ministerstvo
kultury ČR čekáme na její vyhodnocení. Při zahájení průzkumných prací na restaurování kulturní památky bylo statikem
konstatováno, že statika vrchní části sloupu se sousoším je skutečně havarijní a že
je nutné provést statické zajištění této části sloupu. Po jednání se zástupcem odboru
památkové péče v Mohelnici a se zástupcem Národního památkového ústavu, pracoviště Olomouc bylo dohodnuto, že vrchní část sloupu bude odřezána a převezena
do ateliéru zhotovitele k provedení restaurátorských zásahů nutných pro obnovu národní kulturní památky.

logickou zátěží. Skládkování komunálního
odpadu je pouze odložení daného problému, nikoli jeho řešení. Do rekultivace starých a často netěsných skládek se již dnes
investují dodatečně desítky milionů korun.
Nejlepší by bylo odpady vůbec neprodukovat, to však vyspělé ekonomiky založené na
spotřebě nedokáží. Zkušenosti hovoří jasnou řečí, produkce odpadu u nás bude ještě dlouho stoupat a potom na vysoké produkční úrovni stagnovat.
Z celkové produkce komunálního odpadu 50% odpadu v současné době skončí na
skládkách – téměř 2 mil. tun odpadu uložíme do skládek po celé republice. V mnoha případech jsou již nyní skládky na horní
úrovni celkové povolené kapacity pro ukládání odpadu.
Energetické využití odpadu (spalování) nabízí na jedné straně trvalé odstranění odpadu, na straně druhé jeho termické využití
k výrobě tepelné a elektrické energie. Tento způsob nakládání s odpady je současně
dražší než skládkování odpadu. Energetické využití odpadu je spojeno s výstavbou
zařízení na spalování odpadu, které musí
splňovat velmi přísné podmínky pro vypouštění spalin do ovzduší. Takové zařízení
musí být vybaveno velmi vyspělými technologiemi, které čistí spaliny před vypouštěním do ovzduší a jsou finančně velmi
náročné. Z těchto důvodů není o výstavbu zařízení na energetické využití odpadu
zájem. Nová odpadová legislativa počítá, že
dojde k postupnému zvyšování poplatku za
skládkování odpadu tak, aby tento způsob
likvidace byl v budoucnu obdobně finančně náročný jako energetické využití odpadu.
Na základě všech těchto skutečností vznikl na území Olomouckého kraje spolek Odpady Olomouckého kraje, který sdružuje
města a obce Olomouckého kraje, aby na-

Problematika komunálního odpadu
Před čtyřmi lety vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která od roku
2024 zakazuje skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných
odpadů. V současné době vstoupila do
připomínkového řízení nová odpadová legislativa s cílem zvýšení míry třídění a recyklace odpadů a odklonu od skládkování.
Zároveň se posouvá datum konce skládkování využitelných a recyklovatelných
odpadů ze současného roku 2024 na rok
2030. S tím ale nesouhlasí řada firem, odborná veřejnost i obce samotné.
Ukládání odpadu do země je velkou eko-
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Tab. 6 Produkce komunálních odpadů ČR v tunách
2002

2014

2015

2016

2017

Produkce komunálních
odpadů celkem
2 845 077
z toho:

3 260 581

3 337 336

3 579 614

3 642 958

běžný svoz

2 121 953

2 092 967

2 069 760

2 094 329

2 071 155

290 186

307 515

308 607

348 138

365 487

266 482

63 540

60 919

58 059

56 246

166 456

467 390

484 710

518 797

558 382

-

147 099
114 200
109 147

155 669
120 327
118 196

161 899
126 731
127 904

169 045
132 506
138 752

-

44 269

29 857

27 057

32 923

-

1 563 791

1 647 194

1 817 338

1 868 060

svoz objemného
odpadu
odpady z komunálních
služeb
odděleně sbírané
složky, z toho:
papír
sklo
plasty
kovy
z toho:
biologicky rozložitelný
odpad

šly společnou cestu pro nakládání s komunálním odpadem a v budoucnu docházelo
na území Olomouckého kraje ke skládkování odpadu v minimálním možném rozsahu. Obce jako původci odpadů mají ve
svých strategických dokumentech vždy na
prvním místě minimalizovat produkci odpadů na svém území, na druhém místě zajistit podmínky pro maximální třídění odpadu na svém území a až na posledním
místě jeho likvidaci. Tento poslední krok
by měl být realizován ve spolupráci se spolkem Odpady Olomouckého kraje, který by
veškerý zbytkový komunální odpad řešil
společně pro všechna členská města a obce.
Způsob, jakým bude v budoucnu se zbytkovým komunálním odpadem nakládáno,
je nejasný. Ani města a obce, které spolek

Odpady Olomouckého kraje sdružuje, nemají jednotný názor na věc. O řešení se vedou velmi dlouhé a rozsáhlé polemiky. Co
však dnes již bezpečně víme, že skládkování odpadu nebude v budoucnu možné a je
třeba najít na úrovni kraje společné řešení.
V současné době spolek sdružuje města a
obce, které vyprodukují 100 tis. tun odpadu ročně a ten je třeba smysluplně využít.
Množství odpadu, které spolek nabízí k likvidaci, pak může být prostředkem jak dosáhnout nejen kvalitního ekologického řešení, ale i pro města a obce řešení finančně
dostupného.
Odpadové hospodářství na území města
Město Loštice se snaží aktivně řešit šetrné
nakládání a likvidaci odpadu na svém úze5
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mí. Na konci roku 2015 byl zaveden svoz a
likvidace biologicky rozložitelného odpadu
a dále svoz kovového odpadu. Město Loštice prostřednictvím dotačního titulu získalo
popelnice na svoz biologicky rozložitelného odpadu a vlivem zapojení občanů do třídění BIO odpadu došlo k postupnému sni-

žování produkce směsného komunálního
odpadu na území města až do roku 2017.
V roce 2018 došlo k opětovnému nárůstu
produkce směsného komunálního odpadu
a tento vzrůstající trend se promítá i do letošního roku.

Produkce směsného komunálního odpadu Loštice
Rok 2014
1.100,37 tun
1.873.499,00 Kč

Rok 2015
880,84 tun
1.553.007,00 Kč

Rok 2016
816,56 tun
1.334.306,00 Kč

Rok 2017
802,94 tun
1.359.309,00 Kč

Rok 2018
849,36 tun
1.471.564,00 Kč

Produkce biologicky rozložitelného odpadu Loštice
Rok 2016
202,49 tun
123.769,00 Kč

Rok 2017
249,94 tun
153.581,67 Kč

V roce 2016 město změnilo systém svozu
směsného komunálního odpadu v období
svozu BIO odpadu z týdenního intervalu
svozu odpadu na čtrnáctidenní. Opatření
se pozitivně promítlo do ceny odpadového
hospodářství a umožnilo nám snížit poplatek za sběr a likvidaci směsného komunálního odpadu na 500,00 Kč za osobu a rok.
Bohužel zvyšující se životní úroveň obyvatel
ČR s sebou přináší i vyšší spotřebu a s tímto trendem pokračuje i zvyšování produkce
odpadu. Rychlý nárůst mezd a růst inflace,
která s sebou přináší zvyšování cen zboží,
energií i pohonných hmot, měly v tomto
roce za následek navýšení cen za dopravu
a manipulaci s odpadem. Z uvedených skutečností vyplývá, že i kdyby nedošlo ke zvýšení produkce směsného komunálního odpadu v roce 2019, dojde k nárůstu objemu
financí na likvidaci odpadu.
Na základě všech těchto skutečností a v souvislosti s rozšířením svozu BIO odpadu na
celoroční, Rada města Loštice rozhodla o
přechodu intervalu svozu směsného komunálního odpadu u rodinných domů na čtr-

Rok 2018
371,50 tun
218.896,75 Kč

náctidenní po celý kalendářní rok. Tímto
krokem se snaží eliminovat nárůst ceny likvidace směsného odpadu na nutné minimum. Vzhledem k tomu, že produkce směsného komunálního odpadu od loňského
roku opět začala stoupat a současně dochází
k nárůstu cen za dopravu a manipulaci s odpadem, nebude i přes zvolená opatření možné výši místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu zachovat.
Na tomto místě všechny žádáme, aby se
chovali odpovědně ke svému okolí a snažili se na prvním místě předcházet vzniku směsného komunálního odpadu. Dále,
aby důsledně třídili komunální odpad na
všechny jeho využitelné složky, tak, aby v
popelnicích končil pouze směsný komunální odpad. Je důležité nejen odpad důsledně třídit, ale i dbát na způsob, jakým
odpad třídíme. Tedy tak, aby naše počínání bylo nejen ekologické, ale i ekonomické.
Závěrem upozorňujeme, že výše místního poplatku za komunální odpad je dlouhodobě neudržitelná. Od roku 2009 byla
platba za ukládání komunálního odpadu
6
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na skládky neměnná a činila 500 korun za
tunu, podle nové legislativy má v roce 2021
činit poplatek 800 korun za tunu, v roce
2025 už by to bylo 1500 a o pět let později 1850 korun. Bude-li se množství směsné-

ho komunálního odpadu nadále zvyšovat,
stane se poplatek za likvidaci odpadu jednou z významných položek nákladů všech
domácností, stejně jako poplatek za vodu,
plyn, energii či nájem.

Milí přátelé - na kole, koloběžce, v běžeckých teniskách nebo prostě v pohodlných
botách, moc děkujeme za vaše úsilí, nadšení a pospolitost. Společně se nám podařilo
doslova rozhýbat celou republiku a dokázat, že i jízda na kole nebo chůze jsou regulérními - a navíc velmi zdravými - způsoby dopravy. Děkujeme všem, kteří se do
akce zapojili i těm, kteří se na kole či pěšky
každodenně do práce dopravují a tím přispívají k lepšímu životnímu prostředí.
Současně jmenovitě děkuji společnosti
ZLKL, s.r.o., Loštice za odpovědný přístup
a podporu bezmotorové dopravy. Společnost ZLKL, s.r.o., Loštice společně s městem Loštice již druhým rokem tento projekt
podporuje a hradí svým zaměstnancům
členský příspěvek.
Dnes jsem navštívila mateřskou školu v době výuky a nadšeně jsem přihlížela kolik kol a koloběžek bylo umístěno ve
stojanech před školkou. Loštice budou jistě prvním městem, které se přiblíží městům
v Belgii a Dánsku a kolo či pěší chůze se stane pro občany města samozřejmostí stejně
tak, jako tomu bylo v minulosti.
Rodiče vesměs chtějí pro děti to nejlepší,
ale právě tolik rozšířené rozvážení autem
pro jejich potomky rozhodně není výhra.
Nejenom, že děti jsou právě v autech (a na

zadních sedadlech zvláště) vystavováni až
12x vyšším koncentracím škodlivých emisí,
než pokud by po této cestě jeli na kole, nebo
šli po chodníku, ale jejich rodiče také zvyšují automobilový provoz v blízkosti školy.
Že pohyb zlepšuje fyzičku, netřeba připomínat. Že ale podstatně prospívá i naší
psychické kondici, to už si možná tolik
neuvědomujeme. Běhání nebo jízda na
kole Vás můžou dostat z depresí, zamává
se stresem nebo zlepší pozornost.
Pohyb zvyšuje hladinu endorfinů, tedy
„hormonů štěstí”, dále snižuje stres a úzkost,
a to jak akutně, tak i preventivně. Pohyb totiž
dokáže posilovat aktivitu tzv. tlumivých neuronů a náš mozek pak lépe tlumí i příliš intenzivní reakce na stres, které se mohou projevit
jako úzkost. Pohybové aktivity předcházejí i
pocitům osamělosti a beznaděje.
Opakovaná fyzická zátěž v mozku způsobuje chemické změny, které přispívají ke
schopnosti učit se, zlepšovat paměť a orientaci v prostoru. Hipokampus je část
mozku související právě s těmito mozkovými funkcemi a třeba při Alzheimerově nemoci bývá jednou z prvních zasažených oblastí. Proto dopřejme sobě i svým dětem ten
přepych fyzické námahy a začněme tím, že
cestu do práce a do školy provedeme bezmotorově.
7
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Oprava silnice Žádlovice od zámku až po
křižovatku Loštice – Líšnice
V měsíci květnu proběhla celková oprava
silnice v Žádlovicích. Opravu silnice provedl vlastník komunikace Olomoucký kraj
v zastoupení Správy silnic Olomouckého
kraje, která má komunikaci ve své správě.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala Olomouckému kraji, který dodržel
slib daný městu a provedl postupně opravu
všech páteřních komunikací ve městě. Komunikace byly po realizovaném projektu
Horní Pomoraví II., kterým došlo k dokončení odkanalizování celého města, v kritickém technickém stavu. Postupně byla
provedena celková oprava silnice II/635,
oprava silnice v ulici Havelkova, oprava
průtahu Žádlovicemi od ulice U Valchy
až po konec Žádlovic (směr Pavlov) a nyní
byla dokončena i silnice v Žádlovicích od
zámku až po křižovatku Na Pešti. Ve všech
etapách projektu jsme úzce spolupracovali se Správou silnic Olomouckého kraje, ve
většině případů jsme projekt SSOK spojili
s projektem města a současně opravili veřejný prostor kolem komunikací. Velké poděkování patří nejen Olomouckému kraji,
který projekty finančně podpořil, ale i Správě silnic Olomouckého kraje za velmi dobrou vzájemnou spolupráci na všech uskutečněných projektech.

kého kraje https://www.kr-olomoucky.cz/
dotacni-program-kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-iii-cl-4609.html. S vyplněním žádosti o dotaci vám v případě zájmu
pomohou pracovnice Mikroregionu Mohelnicko, které naleznete na adrese Moravičany 330.
Někteří z vás by si kotel rádi vyměnili, ale
mají problém s předfinancováním projektu. Žadatel o dotaci musí nejprve kotel zakoupit a prokázat splnění všech povinností,
které se zavázal smlouvou s poskytovatelem dotace naplnit, než mu budou finanční prostředky Olomouckým krajem uvolněny. Z tohoto důvodu ne všichni mohou o
poskytnutí finančních prostředků požádat.
Proto se město rozhodlo občanům s trvalým bydlištěm na území města poskytnout
bezúročné výpůjčky ve výši kotlíkové dotace
od Olomouckého kraje. Bezúročná výpůjčka bude poskytnuta na překlenutí období
mezi nákupem kotle a vyplacením kotlíkové
dotace Olomouckým krajem. Město Loštice
se k tomuto kroku rozhodlo, aby podpořilo výměnu starých kotlů na svém území za
ekologicky šetrnější zdroje vytápění. Znečištění ovzduší je jedním z velkých zdravotních rizik pro obyvatele většiny měst a obcí
a je třeba zaujmout k řešení této problematiky zodpovědný přístup. Proto byla do rozpočtu města pro tento rok zapojena částka
1.200.000,00 Kč na tyto bezúročné výpůjčky. Z rozpočtovaných prostředků města je
možno uspokojit cca 10 až 12 žádostí o bezúročnou výpůjčku na výměnu kotle za ekologický zdroj vytápění.
Vážení občané, velmi dobře zvažte nabídku Olomouckého kraje na čerpání dotace na výměnu kotle i nabídku města Loštice na předfinancování projektu. Jedná se
o jedinečnou příležitost situaci jednoduše
vyřešit. Využijte možnost vyměnit si starý dosluhující kotel na tuhá paliva za nový

Kotlíkové dotace
Vážení občané, dne 4. 6. 2019 byla vyhlášena pravděpodobně již poslední výzva na
území Olomouckého kraje k příjmu žádostí
o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za
ekologicky šetrnější zdroj vytápění. Zákaz
používání starých kotlů se neodvratně blíží.
Od září roku 2022 již nebude možné provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. Veškeré
dostupné informace k žádosti o kotlíkovou
dotaci naleznete na stránkách Olomouc-
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ekologický zdroj vytápění. Pokud se vám
zdá vytápění plynem či elektřinou drahé,
je možné využít i jiné ekologické zdroje vytápění, např. dřevěné pelety, jako možnou
alternativu k uhlí, kterým v současné době
topíte.

Jestliže o využití bezúročné výpůjčky uvažujete, přihlaste se co nejdříve na Městském úřadu Loštice, u kontaktní pracovnice paní Melhubové, abychom mohli vaši
žádost zaevidovat a připravit pro vás vše
potřebné k uzavření smlouvy.

INFORMACE PRO OBČANY
Městská knihovna Loštice oznamuje:

- půjčovní doba o letních prázdninách bude do 17. 00 hodin
- v období od 29. července do 2. srpna bude knihovna z důvodu čerpání dovolené
uzavřena. Přejeme všem krásné a pohodové letní dny. HŠ

Zpráva SUOT - za období prosinec 2018 – únor 2019
Dne 13. dubna byli slavnostně přivítáni nejmladší občánci města:
Grézl Alex, Halfar Richard Timothy, Malíčková Aneta Linhartová Zuzana, Milerová Emily, Pallová Liliana, Sládková Valérie, Alt Sebastian, Vyhlídal Nicolas, Holmanová Žofie,
Fritsch Damián, Hecl Tobiáš.

9
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V tomto období uzavřeli manželství:
Přemysl Crha a Soňa Žilková - manželství uzavřeno v obci Palonín
Jiří Divoka a Lenka Dosedělová – manželství uzavřeno v Lošticích
Zemřeli naši spoluobčané:
Mrnka Jaroslav ml. (48 let), Muzikantová Anna (74 let), Vaňák Milan (70 let), Peřina Jaroslav (nedož. 80 let), Vlčková Ema (87 let), Kejval Zdeněk ( nedož. 82 let), Král Jiří (93 let),
Weiser Jan (nedož. 100 let), Zimmermann Alois ( nedož. 72 let).

Děkujeme za účast, květinové dary
i za slova útěchy na pohřbu
našeho drahého zesnulého,
pana Jana Weisera,
který se konal v úterý 4. června
v Husově sboru v Lošticích.
Zarmoucená rodina

Dobrých zpráv není nikdy dost!

Dlouhá léta trávíme letní měsíce na Vlčicích v dobrých sousedských vztazích. Rádi bychom zvláště zdůraznili vstřícnost a ochotu pomoci manželů Pokorných (č. 223), kteří často s čímkoliv pomohou. S přibývajícím věkem takové chování zvlášť oceňujeme.
Díky za vše! 						
Hankerovi
10
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Vzpomínka ke 100. výročí narození bývalého občana našeho města
EHRENBERGER František (01. 07. 1919 – 04. 05. 2002)
Profesí byl jmenovaný malíř, natěrač a lakýrník. Pracoval jako
mistr a vedoucí malířů na Stavebním středisku v Mohelnici a od
roku 1971 také na OSP Zábřeh do důchodového věku.
Byl dvakrát ženatý, v prvním manželství se narodil syn Václav
(1949) a ve druhém syn František (1955).
Byl velmi činný ve veřejné a zájmové činnosti. Jednota Spotřební Družstvo - byl dlouholetým členem a předsedou Dohlížecího
výboru Jednoty, členem Kontrolní komise SD. Městský národní
výbor Loštice - poslanec Okresní národní výbor, člen rady ONV
v Šumperku za ČSL, člen komise obchodu a cestovní ruchu ONV.
Byl členem České lidové strany v Lošticích, angažoval se na akcích Z při MěstNV – rekonstrukce restaurace Na Pešti, restaurace na Růžku a další. V zájmové činnosti to byla Ochotnická divadelní společnost Loštice a Automotoklub při Svazarmu v Lošticích.
V posledních letech života se angažoval na farnosti a církevních obřadech v kostele Sv.
Prokopa v Lošticích. Byl velmi pracovitý, obětavý a společenský.
S úctou a láskou stále vzpomínají synové František a Václav s rodinami, ostatní příbuzní a
přátelé. 						
Praha, Zábřeh 01. 07. 2019

ZE ŽIVOTA MĚSTA
Jarní měsíce na Základní škole v Lošticích
Druhé pololetí školního roku 2018/2019
spěje mílovými kroky ke svému konci a na
žáky čekají tolik vytoužené prázdninové
měsíce, aby si po zásluze odpočinuli a načerpali síly do dalšího snažení. Kromě tradičních akcí, mezi které patří školní výlety
či focení, proběhlo v rámci jarních měsíců
také mnoho dalších aktivit a soutěží.
Všimněme si nejprve těch, jež byly určeny
pro první stupeň. Na začátku března se třída II. A a IV. B zúčastnily zájezdu do šumperského divadla. Děti zhlédly Pohádkový
příběh O Honzovi a zakleté princezně.
V pátek 22. března proběhl 9. ročník Noci
s Andersenem, který se tradičně konal
v Městské knihovně v Lošticích. Letošní
akce byla věnována Ondřeji Sekorovi a příběhům Ferdy Mravence. Žáci první a čtvrté třídy si vyrobili hmyzí čelenky, které je

provázely celým večerem. Na ně dostali po
splnění různých úkolů (házení míčku do
obřích kalhot, výroba mravenců, berušek
a domečků, strašidelná pavoučí prolézačka
aj.) veselou nálepku.
Několik akcí se uskutečnilo také v rámci
Velikonoc. Před velikonočními svátky navštívili žáci 4. ročníku Muzeum Olomouckých tvarůžků, kde si vyzkoušeli zdobení
perníčků, logické stolní hry a pletení pomlázky. V pátek 17. května žáci 1. stupně
v tomto muzeu čtením ze svých oblíbených
knih odstartovali Muzejní noc.
Děti 5. ročníku navštívily v měsíci dubnu
Lidovou hvězdárnu v Prostějově. Byla pro
ně připravena projekce s 3D brýlemi na
téma vesmír, poté, po odkrytí posuvné střechy, pozorovaly dalekohledy oblohu.
Žáci 5. – 9. ročníku se zúčastnili naučného
11
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zapojil do oslav Pancake Day, který si v Anglii připomínají v úterý před Popeleční středou. Lidé smaží palačinky, plní je různými
náplněmi a pořádají závody s palačinkou
na pánvi. Děti si připravily palačinky s nutellou, marmeládou a šlehačkou. Prožily
tak masopust po anglickém způsobu.
Velmi zdařilou akcí, jež prezentovala naši
školu v Olomouci, byl Den Evropy konaný
7. května. Projekt dne s názvem „Evropa na
náměstí“ se konal kvůli opravám Horního
náměstí ve Smetanových sadech. Zúčastnilo se ho 10 žáků VII. B třídy. Akce spočívá v prezentaci vybraného státu ve stánku a
ve vystoupení na pódiu, kde se dané země
představují návštěvníkům. Projekt je také
soutěží středních a základních škol. Naši
žáci si vybrali Itálii, vyzdobili stánek, kde si
lidé mohli postavit italské památky z kinetického písku, soutěžili v navíjení špaget na
vidličku, zahráli si italskou ligu v dětském

a poznávacího programu „Pohled do světa
hmyzu a bezobratlých“. Prohlédli si bohatou
ukázku bezobratlých živočichů a jejich vývojová stadia z jedinečné sbírky v České republice čítající víc než 40 druhů živých exemplářů z celého světa. Součástí programu byla
také ukázka největších brouků světa.
Společnou akcí pro 1. a 2. stupeň byl Den
Země. Na 1. stupni proběhl 30. dubna. Program zaměřený na ekologickou výchovu zajišťoval Český svaz ochránců přírody
Iris Prostějov. Děti získaly nové informace o půdě a životě v ní. Mohly se např. seznámit s rozmanitými druhy motýlů, učily se poznávat horniny a minerály, povídaly
si o ptácích. Žáci 2. stupně pojali 7. května
„Odpoledne pro Zemi“ pracovně. V rámci
zlepšení našeho životního prostředí vyšli
do loštických ulic a blízkého okolí vybaveni
rukavicemi a pytli na odpadky.
V hodinách anglického jazyka se 2. stupeň
12
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fotbálku aj. Na všechny čekala ochutnávka
mozzarely s rajčetem nebo minipizz, které děti samy napekly. Vrcholem celého dne
bylo vystoupení na pódiu, ve kterém Leonardo da Vinci probudil k životu různé postavy italské historie a současnosti. V celkovém hodnocení získali naši žáci 4. místo
(nejlepší ze základních škol).
V letošním roce se naše škola poprvé přihlásila do soutěže s názvem Prezentiáda. Je
to soutěž v prezentačních dovednostech určená žákům 2. stupně a středních škol. Náš
dvojčlenný tým s názvem Karamelky (žákyně 8. ročníku)si vybral téma „Kolik stojí štěstí“, vytvořil prezentaci a poslal ji do
nominačního kola, z něhož postoupil do
kola krajského. Na Moravské vysoké škole v Olomouci pak děvčata předvedla svou
prezentaci a její obhajobu před porotou a
obsadila se v rámci Olomouckého kraje 4.
místo.

Mezi další soutěže, kterých se naši žáci již
tradičně účastní, patří soutěž pěvecká, Matematický klokan, Pythagoriáda, okresní kola Biologické, Zeměpisné, Chemické
a Matematické olympiády, přírodovědná
soutěž Zlatý list či Dopravní soutěž mladých cyklistů.
Hojně se účastníme také akcí sportovních.
V soutěži ve skoku vysokém „Mohelnická
laťka“ obsadil žák VII. A 1. místo a žáci 8.
ročníku 3. místa v chlapecké i dívčí kategorii. Družstvo mladších žáků pak v měsíci
březnu obsadilo 3. příčku v oblastním kole
florbalu v Zábřehu. V okrskovém kole minikopané v Mohelnici náš tým 6. a 7. tříd
vybojoval 2. místo.
Sportovní úspěchy tradičně uzavírají čtvrtletní informace ze života naší školy. Přeji všem čtenářům Hlasu Loštic krásné,
slunečné léto a všem našim žákům pěkné
prázdniny.
Mgr. Martina Špičková
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Zprávičky z Duhové školky

Tak jako v minulých letech, tak i
letos reprezentovaly děti naši mateřskou školu na
různých akcích
na veřejnosti. Dne
7. 3. se děti z tanečního kroužku
Mateřinka již tradičně zúčastnily
festivalu Zábřežská
Mateřinka,
kde se předvedlo
celkem 12 souborů z mateřských
škol ze zábřežského okolí. Řady
našich malých tanečnic letos posí14
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lili 2 kluci a společně nacvičili Retro tanec
pod vedením Květoslavy Kobzové.
Děti vystupovaly v krásných kostýmech,
které nám ušila naše stálá švadlenka Magdaléna Dvořáková, které touto cestou moc
děkujeme. Taneční vystoupení bylo velmi
zdařilé a malí tanečníci se představili ještě
na dalších vystoupeních, např. na oslavách
Dne matek, na oslavách Dne dětí, na setkání seniorů a ještě nás čeká vystoupení na
tvarůžkových slavnostech.
Další velkou akcí, na kterou bylo třeba se
pečlivě připravit, byla Zlatá lyra v Šum-

perku. Této přehlídky dětských pěveckých
sborů se též již po mnoho let pravidelně
zúčastňujeme. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce. Dne 6. 4. si naše malé Sedmikrásky přijely zazpívat do Klášterního kostela v Šumperku, aby předvedly své pěvecké
kvality. Pod vedením sbormistryně Jarmily
Králíkové a za hudebního doprovodu Květoslavy Kobzové a Kristýny Štyksové děti
zazpívaly krásné jarní a veselé písničky, se
kterými ještě vystupovaly babičkám v místním penzionu, na oslavách Dne matek a letos také na Noci kostelů.

Poděkování

placená reklama

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat naší milé paní učitelce Jarmile Králíkové za dlouholeté vedení dětského pěveckého sboru Sedmikrásky a za výbornou reprezentaci
naší Duhové školky na veřejnosti. S dětmi nacvičila spoustu
pěkných písniček k různým příležitostem a tím obveselila
nejednoho posluchače. Letos už bylo její vystupování s našimi malými zpěváčky, bohužel, poslední. I když na to nevypadá, přišel její důchodový čas a my budeme muset vybrat
novou sbormistryni. Takže naše milá Jaruško, jménem celého kolektivu mateřské školy ti moc děkujeme za tvoji dlouholetou práci s dětmi a přejeme ti klidný a ve zdraví prožitý
důchod.			
Květoslava Kobzová
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43. ročník pochodu „Putování za loštickým tvarůžkem“
ce 15, 27, 30, 40, 50 či 65 km. Cyklotrasy
vedly z 40% po málo frekventovaných silnicích, z 50% po asfaltových lesních cestách
a z 10% po zpevněných lesních a polních
cestách.
Tato obrovská akce by se neobešla bez zapálení, nadšení a vložené energie mnoha
členů Klubu českých turistů Loštice, kteří
zaštiťují a pořádají Putování za Loštických
tvarůžkem. Klub svým členům poskytuje
rozmanitou nabídku organizovaného pobytu v přírodě. Pořádají akce zaměřené na
pěší turistiku, cyklistické výlety, vodní turistiku a lyžování. Smyslem jejich činnosti
je aktivní využití volného času k osvěžení
ducha i těla. Pořádají i veřejné akce pro neorganizované turisty. Zajímavostí z historie
je záznam evidující založení Klubu českých
turistů již 21. dubna 1895. Byla to první tělovýchovná organizace ve městě. Další doložitelné záznamy o činnosti se datují do
roku 1926. Dost z krátkého okénka do historie a nyní pár otázek na předsedu KČT
Loštice Zdeňka Slouku.
Kolik pořadatelů se letos podílelo na úspěšném zvládnutí pochodu? A kolik bylo účastníků?
Na zdárném zajištění akce se
podílelo 138 pořadatelů. Celkem bylo na letošním PLT
3574 účastníků.
Čím byl letošní ročník zajímavý, s čím jste se museli letos vypořádat?
Zajímavý byl změnou prostoru z důvodu probíhající výstavby budovy FK na fotbalovém
hřišti. Hlavním zázemím nám
byla skautská chata a její přilehlé okolí.
Vím, že pořádáte i jiné akce a

Už léta patří ke stálicím mezi dálkovými
pochody. Původně Putování za loštickým
tvarůžkem vznikl jako pěší pochod, ale
s oblibou přibyly i na „Tvarůžku“ trasy pro
cyklisty. První ročník pochodu, který mnozí mladší nepamatují, proběhl v roce 1977.
Tenkrát 657 účastníků si mohlo zvolit trasu 15, 25 či 50 km. V průběhu let se počet
účastníků pochodu zvyšoval, až na výkyvy
způsobené například počasím. V roce 1998
obohatila pochod cyklotrasa o délce 50 km.
V roce 2000 přibyla 25 km dlouhá trasa
pro cyklisty, od roku 2006 je nově o délce
15 km. V loňském 42. ročníku PLT byl celkový počet účastníků pochodu uzavřen na
čísle 3888 a při přepočtu se nachodilo a najezdilo 70544 km.
V sobotu 25. května proběhl v Lošticích a
v okolí 43. ročník pochodu „Putování za
loštickým tvarůžkem“. Letos byl start pěší u
skautské chaty a cyklisté startovali průběžně z prostor koupaliště. Pěší si mohli zvolit
trasy o délce 8, 15, 25, 35 či 50 km, cyklisté
mohli polykat kilometry na trasách o dél-
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Jaké překvapení chystáte do budoucích let?
Spolu se sdružením Lišky Bystroušky připravujeme nové značené vycházkové trasy
Žádlovickým parkem a krajinou směrem
ke Stříteži a okolím Pavlova.
Moc děkuji za rozhovor a odpovědi pro
čtenáře Hlasu Loštic a přeji do dalších let
spoustu příjemných chvil a příjemné počasí do dalších ročníků loštického putování.
Pro Hlas Loštic David Kofránek

činnosti. Jaké jiné akce z činnosti klubu
byste rád vyzdvihnul?
V loňském roce třeba zajímavě udělanou
akci na počest 100. výročí založení republiky, společně s Mikroregionem Mohelnicko v Paloníně. Nebo již 15. dubnový sběr
odpadků v lesích směrem k Obectovu, Vlčicím a Jeřmani, zakončený u sv.Huberta.
Kolik členů máte v současnosti?
151.

Pálení čarodějnic u Borové chaty – 26. 4. 2019
Konec dubna patří tradičně akcím pálení
čarodějnic a jinak tomu nebylo ani v našem městě Loštice. Za krásného pátečního
počasí, kdy sluníčko svítilo, vítr nefoukal
a bylo krásně teplo, se pod záštitou města Loštice, ve spolupráci s Kulturní komisí,
Občany pro Loštice, aktivními dobrovolníky z řad místních občanů, fotbalovým klubem SK Loštice, Sborem dobrovolných hasičů Loštice a provozovatelem Koupaliště
Loštice firmou Gm5, s.r.o.
Pro děti, které mohly přijít v maskách čarodějek a čarodějů, byla nachystaná čarodějnická škola, ve které se postupně učili následujícím dovednostem: skok přes oheň,
degustace lektvarů, věštění ze zrcadla, ovládání začarovaného pavouka, tajemství,
střelbě na cíl, letu na koštěti, plivanci a ho-

dem do hrnce. Po úspěšném dokončení
školy každé dítě dostalo upomínkový předmět ve tvaru košťátka a certifikát o absolvování školy, který potvrzovala a vydávala
samotná ředitelka školy paní Mgr. Okulárová se svou zástupkyní paní Bc. Bradavičnou. Celou školou procházel kouzelný dědek s houslemi, který bavil nejen děti ale
i dospělé. Avšak absolvováním školy zábava pro děti ještě nekončila. Byla pro ně
nachystaná dílnička, kde si děti tvořily čarodějnici a luštily nejrůznější zapeklité rébusy a v přilehlém okolí plnily úkoly připravené provozovatelem koupaliště. Pokud
si děti nepřipadaly dostatečně jako čarodějové a čarodějky, byl pro ně nachystán salon krásy u dvou moc šikovných čarodějek.
Akce pro děti vyvrcholila losováním 3 ča17
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rodějnických učňů, kteří byli losováni ze
174 kartiček potvrzujících projití všech dovedností v čarodějnické škole a výběrem 3
dětí v maskách, které vybíral, dle vlastního
uvážení, kouzelný dědek.
Na své přišli i starší sourozenci, rodiče, prarodiče a celkově mládež a dospělí, které bavil hudební doprovod Braun. Všude voněly makrely, párky, pivo a limo. Kdo chtěl,
mohl využít zapálenou vatru k opečení
vlastního špekáčku.
A na závěr bych chtěla za sebe a město
Loštice poděkovat všem, kteří se na akci
podíleli, panu Stanislavu Jakubcovi z Mo-

helnice za zapůjčení myšek a podkanů,
MAS Mohelnicko, z.s. za sponzorský dar
ve formě upomínkových předmětů pro děti
do vyhodnocení, A.W. spol. s r. o. za sponzorský dar ve formě upomínkových předmětů a mlsu pro děti do vyhodnocení a
panu Romanu Činčarovi – Kavárna galerie
U Lišky Bystroušky za sponzorský dar tří
úžasných dortů pro vyhodnocení přítomných dětí v maskách.
Už nyní máme nápady, jak příští akci pálení
čarodějnic nově obohatit a vylepšit. Určitě
se máte na co těšit.
Radka Kristenová,
předsedkyně Kulturní komise

Jarní procházka zámeckým parkem – 18. května 2019

Poté se jal slova p. Stanislav Hekele Bc., který nás provedl krásami zámeckého parku,
tentokrát ukrácen o část, v níž se nachází
studánka z důvodu neschůdnosti po těžbě
dřeva nakaženého kůrovcem.
Po návratu bylo připraveno občerstvení
a posezení s hudbou – Pohodáři z Loštic,
doplněno poutavou přednáškou o historii
Žádlovic p. Miroslavem Kobzou (pracovník ČR Olomouc).
Za SDH Žádlovice - H. Fischerová

Díky krásnému slunečnému počasí přivítal
p. Mojmír Odstrčil nespočet příznivců přírody a čerstvého vzduchu na letošní jarní
procházce zámeckým parkem.
Úvodem nás p. Michal Trlica ze sdružení
STRUM Mohelnice pozval na akci konanou v naší obci 29. 5. 2019. Dub Cedrový
starý 270 - 320let vysazený hrabaty Mitrovskými, byl přihlášen do soutěže v rámci
dvanácti stromů republiky, pro které bude
možno hlasovat.
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Další úspěch Loštických mažoretek
V sobotu 11. května jsme se se skupinou Loštických mažoretek zúčastnili pohárové soutěže v Boršově u Moravské Třebové, na kterou
každoročně přijíždějí týmy z různých koutů republiky. Účastníci mezi
sebou soupeřili v kategoriích sólo, duo, miniformace a formace. Našich patnáct děvčat, tentokrát v kategorii formace kadet, se utkalo celkem se třemi soubory. Přestože to pro holky byla letošní soutěžní premiéra, se sestavou Zootropolis skončily na prvním místě. Úspěchu
předcházely hodiny dřiny na zkouškách, proto byly zlaté medaile zaslouženou odměnou. Nemalou zásluhu mají také rodiče, kteří jsou
nám velkou podporou a tvoří nezastupitelnou součást týmu.
Dne 22. června nás čeká vystoupení na Loštických slavnostech hudby
a tvarůžků a v druhé polovině prázdnin letní soustředění v Hynčicích
pod Sušinou. Nový školní rok potom odstartujeme přehlídkou mažoretek v Hodoníně. Věříme, že nás neopustí dobrá nálada a budeme
stále skvělá parta a také doufáme, že následující rok bude úspěšný minimálně tolik, co roky předcházející.
Vedoucí skupiny
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Loštická rodačka opět reprezentuje ČR

Vendula Hopjáková bydlí v Lošticích a je reprezentantkou České republiky ve snowboardcrossu. Závodní sezóna 2018-19 měla začít 3. prosince v Rakousku, pokračovat
ve Francii a po Vánocích v Turecku. Protože nikde nebyly
vhodné sněhové podmínky, závody se nekonaly. Naše dvě
reprezentantky, Vendula Hopjáková a Eva Samková, odjely trénovat do USA do Colorada, a pak na Mistrovství světa do Utahu. Závod se Vendule nepovedl, a tak skončila
27. První dvě kola světového poháru se uskutečnila v Itálii,
kde Vendula obsadila 19. a 20. místo, v Německu byla 12.,
ve Španělsku 16. a ve Švýcarsku 14. V posledním závodě
si poranila rameno, které je jejím zdravotním problémem.
Následovala operace, rehabilitace, a tak začne trénovat začátkem července.
Co naše reprezentantky čeká? V září pravděpodobně odjedou do Argentiny, kde by se mělo konat 1. kolo světového
poháru.
Nezbývá než popřát našim závodnicím hlavně zdraví a
hodně úspěchů. 			
Věra Večerková

Setkání u zámeckého dubu

Dne 29. května 2019 od 16 hodin se uskutečnilo na nádvoří zámku v Žádlovicích setkání u zámeckého dubu,
který v celostátní soutěži Nadace partnerství STROM
ROKU 2019 postoupil z téměř stovky nominovaných
stromů do dvanáctičlenného celostátního finále. Během této slavnostní akce proběhlo oficiální focení stromu. Fotografie z oficiálního focení budou k dispozici
po spuštění hlasování od 17. června. V průběhu akce
byla možnost se dozvědět něco málo o historii zámku,
zámeckého parku i samotného finalisty.
V rámci akce vystoupil zástupce osadního výboru Zdeněk Fischer, dále paní starostka města Loštice Šárka
Havelková Seifertová, znalec historie zámeckého parku
pan Stanislav Hekele a zástupce z Nadace partnerství.
Příběh stromu přečetla Radka Kristenová. Byla možnost si prohlédnout obrázky, které k této příležitosti vytvořili žáci za ZŠ Loštice a děti ze skautského oddílu Benjamínci Loštice.
Více informací k anketě Strom roku na www.stromroku.cz či na www.facebook.com/Zámecký-dub-v-Žádlovicích-607779853073064/
David Kofránek
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Velikonoce v Žádlovicích

Po zimě se všichni těšíme na slunečné jarní dny. Pro navození jarní nálady jsme se i letos
sešli v Obecním domě v Žádlovicích. Připomněli jsme si tradice Velikonoc a prožili pěkné
odpoledne společných a radostných příprav na svátky jara. V sobotu 13. 4. přišlo asi deset
dětí s vyfouklými vajíčky. Vajíčka jsme společně obarvili. Menší děti vymalovaly vajíčka
vystřižená z tvrdého papíru. Svými výrobky děti ozdobily připravené větve vrby. Chlapci
si mohli pod odborným vedením pana Všetičky uplést pomlázku. Pro všechny přítomné
bylo připraveno občerstvení. 						
A. H.

Šachové ohlédnutí

né prohry se Šumperkem a Bohuňovicemi
to vždy bylo o tom, že jsme tahali za kratší
konec a rozhodovalo se v posledních partiích. Při pohledu na tabulku úspěšnosti našich hráčů lze vyzdvihnout stabilní výkony
Pavla Kličky, Jirky Bálka, Marka Koleniaka
a Romana Oliveriuse. Příslibem je i hra našeho benjamínka Samuela Laufera, který
své dospělé soupeře v každé z devíti partií
potrápil a dařilo se mu i sbírat body. Sam
sbíral zkušenosti nejen v Oblastním přeboru, ale kromě toho se účastnil i seriálu turnajů Grand prix mládeže v rapid šachu. Po
všech turnajích se umístil nakonec ve své
věkové kategorii ze všech 42 účastníků na
krásném 3. místě. Což je zásluha především

Vážení spoluobčané a šachoví příznivci.
Rád bych shrnul uplynulou sezónu v Oblastním přeboru Olomouckého kraje sever. Po počátečním vítězném rozjezdu, výhry s Českou Vsí, Jeseníkem a Zábřehem C,
se už tolik nedařilo. Naše nadšení utlumilo
družstvo Zábřehu B, které celou soutěž hrálo o možnost postupu do Krajského přeboru. V pátém kole jsme jeli do Nových Losin
s plánem urvat tři body. Něco je mít plán či
představu, něco jiného je realita. Nakonec
jsme se museli spokojit s remízou. V dalších kolech, ač jsme prohrávali, tak předvedená hra na šachovnici, urputnost s jakou jsme se snažili o výhru, neodpovídala
celkovému výsledku. Až na dvě jednoznač21
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jeho píle, ale i jeho trenéra Romana Oliveriuse. Nakonec jsme se v Oblastním přeboru umístili na osmém místě z celkových
dvanácti soupeřících mančaftů. Ač jsme
skončili výše než v loňském roce, tak stále
nejsme a nemůžeme být spokojeni s konečným umístěním.
Nedlouho poté, co rozehrajeme další sezónu Oblastního přeboru, v našich hlavách

bude příprava 10. ročníku O pohár krále
Tvarůžka. Termín je již dlouho známý a lze
ho najít v loštickém kalendáři.
Je to v sobotu 30. listopadu. Výsledky, články a fotogalerie z předchozích ročníků můžete nalézt na webových stránkách našeho oddílu: https://sachovyklublostice.
blogspot.com/.
Za ŠK Loštice David Kofránek

Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice

Tři měsíce velmi rychle
uběhly a chtěli bychom se
s Vámi podělit o další činnosti naší Základní umělecké školy A. Kašpara Loštice.
V měsíci březnu se uskutečnil Jarní koncert, který byl věnovaný především
žákům, kteří se zúčastnili
Národní soutěže v různých
studijních
zaměřeních.
V dubnu naše škola připravila výchovný koncert pro
MŠ Loštice, kde se děti seznámily s hudebními nástroji, které se v naší škole vyučují.
Květen byl pro nás velmi náročný, během tohoto měsíce proběhlo mnoho akcí a koncertů,
jako byl Koncert populárních melodií, který měli možnost moderovat žáci z literárně-dramatického oboru. Vystupovali jsme i na jiných akcí jako je Den matek, Noc muzeí a Noc
kostelů. Nezaháleli ani žáci z literárně-dramatického oboru, kteří si připravili pohádku
s názvem Líný Kuba, holé neštěstí. Toto divadelní představení hráli již třikrát a to dětem
z MŠ Loštice, žákům ZŠ Loštice i Vranové Lhoty a také rodičům. Žáci si pohádku ještě jednou zahrají v Mateřské školce Moravičany.
V květnu se také uskutečnily talentové zkoušky do Základní umělecké školy a to ve všech
čtyřech vyučovaných oborech tedy v hudebním, výtvarným, tanečním a literárně-dramatickým. Mohu jen podotknout, že uchazeči o studium byli velmi šikovní.
Dne 29. 5. 2019 proběhl Absolventský koncert, na kterém absolvovalo celkem 9 žáků z hudebního oboru I. stupně:
Braun Tomáš - akordeon, vyučující: Hana Miko; Dlouhá Natálie - housle, vyučující: Světlana Trundová; Hýblová Stella - housle, vyučující: Světlana Trundová; Kulatá Amálie - klavír, vyučující: Miroslav Sitta; Musilová Monika - klavír, vyučující: Pavel Konečný; Romsy
Matyáš - bicí, vyučující: Pavel Braun; Sedlářová Eliška - klavír, vyučující: Pavel Konečný;
Selingerová Tereza - akordeon, vyučující: Hana Miko; Vykydalová Klára - příčná flétna,
vyučující: Barbora Matějová.
22
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Akordeonová třída slaví!

V minulém vydání Hlasu Loštic jsme Vás informovali o probíhající Národní soutěži
v letošním školním roce. Žáci postoupili z okresního kola do krajského. V Litovli dne
27. 3. 2019 jsme soutěžili v krajském kole v sólové i komorní hře na akordeon.
Umístění žáků:
Hra na akordeon – sólo
Zdráhal Tomáš
0. kategorie
2. místo
(pí. uč. Miko)
Havlíček Tomáš
II. kategorie
1. místo s postupem
(pí. uč. Miko)
Zdráhalová Eliška
III. kategorie
1. místo s postupem
(pí. uč. Miko)
Braun Tomáš
V. kategorie
1. místo s postupem
(pí. uč. Miko)
Hra na akordeon – komorní hra
Braun Tomáš, Selingerová Tereza
II. kategorie 2. místo (pí. uč. Miko)
V měsíci květnu se uskutečnilo ústřední kolo v Plzni od 10. 5. – 12. 5. 2019, kam postoupili tři žáci naší školy. Celostátního kola se zúčastnilo ve všech kategoriích okolo 130 soutěžících. Už jen to, že jsme mohli být zahrnuti do tohoto počtu, vnímám jako velký úspěch!
Umístění žáků ZUŠ A. Kašpara Loštice:
Hra na akordeon – sólo
Havlíček Tomáš
II. kategorie
3. místo
(pí. uč. Miko)
Zdráhalová Eliška
III. kategorie
3. místo
(pí. uč. Miko)
Braun Tomáš
V. kategorie
Čestné uznání I. stupně
(pí. uč. Miko)
Jako vyučující jsem na všechny žáky velmi pyšná. Toto umístění vnímám už jen jako bonus
a ne jako prioritu našeho umu. Byla to zkušenost nejen pro žáky, ale i pro mě (jako vyučující) a pro rodiče, kteří s námi tuto cestu podnikli. Žáci měli možnost vidět úroveň všech krajů ve hře na akordeon. Organizátoři celostátního kola zajistili koncert Českého akordeonového tria, členové tohoto seskupení předvedli nevšední koncert. Jako „třešničku na dortu“
vnímám osobní setkání se skladatelem Stanislavem Samuelem Raškou, od kterého hrajeme
různé skladby. K žákům byl velmi milý a věnoval jim svůj autogram a také se s nimi i vyfotil.
Na fotografii vidíte večerní oslavu po náročném
dni plného psychického vypětí.

Z leva: Eliška
Zdráhalová,
Tomáš Havlíček
a Tomáš Braun
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Přeji jim mnoho hudebních a osobních úspěchů!
23
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placená reklama

Rádi bychom Vás pozvali na poslední akce tohoto školního roku:
Vernisáž výtvarného oboru 10. 6. 2019 v 17:00 přísálí KD Loštice
Výstava bude probíhat od 10. 6. 2019 – 15. 6. 2019
Závěrečný koncert		
12. 6. 2019 v 17:00 sál KD Loštice
Na koncertě se slavnostně rozloučíme s absolventy hudebního a výtvarného oboru.
S pozdravem a přáním pěkných dnů Bc. Hana Miko, BA, ředitelka školy
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KULTURNÍ INFORMACE
Zdravíme příznivce žesťového kvarteta
Ve 2 doma!
Srdečně vás zveme na svůj 2. výroční koncert souboru Ve 2 doma, který se uskuteční poslední červnový
den v kostele sv. Prokopa v Lošticích, kde se představí
také vzácní hosté. Jsme velice rádi za vaši podporu nejen ze strany posluchačů a rodičů, ale také firem, které
se zasloužili za to, že se může tento koncert uskutečnit.
Je nám ctí přenést hudbu od významných skladatelů
do uší posluchačů, díky kterým se můžeme stále zdokonalovat. To je pro nás největší odměnou. Více o nás
se můžete dozvědět na facebookové stránce Ve 2 doma.
S muzikou v srdci, vaše žesťové kvarteto Ve 2 doma!

LOŠTICKÉ SLAVNOSTI HUDBA A TVARŮŽKŮ 2019

Vážení přátelé hudby a zábavy.
Rok nám utekl jak voda a opět je před námi největší kulturní akce města – LOŠTICKÉ
SLAVNOSTI HUDBY A TVARŮŽKŮ.
Akce je připravena opět na tři dny. O pořadatelský post se opět jak v minulosti postarali:
- pátek 21. června – COUNTRY FEST – zajišťuje country kapela KAMARÁDI
- sobota 22. června – SLAVNOSTI HUDBY a TVARŮŽKŮ – připravilo Město Loštice
- neděle 23. června – 24. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB – organizuje a pořádá
místní dechová hudba LOŠTICKÁ VESELKA.
Letošní program je bohatý a v každém dnu se nabízí přední hudební tělesa a umělci.
Opět budou pro děti v sobotním programu dětské atrakce zdarma.
Těší se na vás pořadatelé.

COUNTRY PIKNIK 7. 9. 2019

Již 12 let v našem městě hraje pro své příznivce a příznivce country kapela KAMARÁDI.
Jsou písničky, které nás provází a naplňují a líbí se i našim posluchačům. Proto bychom
rádi pozvali všechny příznivce v sobotu 7. září do krásného přírodního prostředí u Borové
chaty, kde připravujeme setkání country kapel a jejich příznivců. V loňském roce jsme si
této akce krásně užili, byly to překrásné chvíle a spokojenost návštěvník nás jen přesvědčilo, že to děláme dobře. Opět letos vztyčíme osadní vlajku a společně prožijeme pěkné
chvíle.
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Cestování po Siberutu s Josefem Formánkem

Siberut – ostrov v Indonésii, ostrov šamanů, jehož obyvatele tvoří
z 90% původní kmen Mentawajců, který navštívil a několik měsíců zde pobýval, Josef Formánek.
Spisovatel, cestovatel, novinář, který 14. září letošního roku zavítá na
naše pozvání do Loštické synagogy se svoji přednáškou Siberut –
ostrov duchů. Bude se promítat
film o šamanech, fotografie z cest,
proběhne diskuze s autorem, autogramiáda. Během cca tří hodin
se necháme vtáhnout prostřednictvím vyprávění do daleké Indonésie, do pralesa, mezi domorodý kmen, jeho rituály, šamany, každodenní život, ale i život, do kterého se pomalu vkrádá a do staletí zaběhlých tradic
a zvyků začíná pronikat „moderní společnost“.
Josef Formánek – spisovatel, novinář, spoluzakladatel časopisu Koktejl, autor sedmi knih,
jehož Prsatý muž a zloděj příběhu (2003) se stal nejúspěšnějším debutem desetiletí a mezi
jehož další romány patří např. Mluviti pravdu, Syn větru a prsatý muž, Úsměvy smutných
mužů, podle které byl natočen v loňském roce stejnojmenný film.
Siberut – ostrov duchů, místo konání Loštická Synagoga, 14.9.2019 v 18:00 hod,předpolkádaná délka cca 180min, vstupné 100,-Kč/osoba,místenkový předprodej bude zahájen
dne 1.8.Přeprodej a rezervaci vstupenek provádí kancelář MKS Loštice nebo knihovna.
Tel.503445596,vesely@kulturalostice.cz
Za Kulturní komisi města Loštic zve srdečně Dušan Hániš

Známý neznámý Pavel Zlínský

Nad obcí Lošticemi se vypíná nízký kopeček, dnes známý pod novodobým názvem Střelnice. Dřívější jméno pahorku je Lošť. Dnešní jméno osady „Pod Luštěm“ je nový spisovný
tvar od domněle hanácky nářečního
Lošť – Loštěce – Loštice. Vyvýšenina
se svým krátkým a prudkým svahem
spadajícím přímo k řece Třebůvce se
jeví pozorovateli od Moravičan v západním směru na pozadí Zábřežské vrchoviny nenápadná až ztracená. Jméno Lošť v češtině nemá
význam, ale v anglickém jazyce slovo „lost“ znamená ztracený. Pahorek
je opravdu ztracený, jméno je neobyčejně vystihující.
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To byla s dovolením autora krátká citace z knihy „Zpráva o ztracené angličtině“. Autor
díky své obrovské představivosti a schopnosti pečlivě kreslit nachází souvislosti mezi jazykem a topografickým reliéfem. Dalo by se napsat, že neopakovatelné a jedinečné tvary
na povrchu země byly popsány z převýšení neopakovatelnými a vystihujícími kompozity
v jediném jazyce.
Rád bych tímto úvodem představil loštického výtvarníka Pavla Zlínského. Z knihy pana
Fialka „Loštice město a lidé 1948-2008“ se lze seznámit, že rodištěm pana Zlínského je
Olomouc. Vyučil se v oboru malíř-natěrač. Část svého života strávil na dráze, občanem
Loštic se stal v roce 1979.
Jeho koníčkem je především malba a kresba. Používá téměř všechny techniky a rád
zkouší ve své tvorbě nové. Kromě kreseb ve své výše zmíněné knize lze najít jeho bohaté ilustrace v knihách „Objevovaná Olomouc“ a „Uničov“. Dříve jeho dílo bylo viděno
v Muzeu tvarůžků, s jeho kresbou se setkáváme na obalu loštické čokolády.
Pane Zlínský, rád bych Vám pro čtenáře Hlasu Loštic pár drobných otázek.
Ve vaší knize „Zpráva o ztracené angličtině“ se zaměřujete hlavně na povodí řeky
Moravy. Lze najít stejné souvislosti i jiných
částech naší republiky či například Evropy?
Platí to pro celou Evropu, dokonce i za Ural
a celou Sibiř.
Sám o sobě říkáte, co se týče malby a kresby, že jste pouhý řemeslník. Mám z toho
pocit, že jste zbytečně skromný a při pohledu na vaše dílo jste prošel dlouhou cestu ve
své tvorbě. Šlo by pro čtenáře krátce, po-

kud to jde, přiblížit svojí výtvarnou tvorbu a vývoj?
Za svůj život jsem vyzkoušel všechny možné výtvarné techniky a rád objevuji nové.
Kromě malby a kresby vím, že jste i hudebník. Který nástroj je Vám nejbližší?
Saxofon.
Děkuji Vám za krátký rozhovor a přeji
plno duševních sil do Vaší další výtvarné
a hudební tvorby.			
Rozhovor a článek připravil David Kofránek

Kříže loštického řezbáře Jardy Beneše

S blížící se Květnou nedělí nastal termín pro loštického řezbáře Jaroslava Beneše, kdy měl
dokončit tvorbu křížů z lipového dřeva, které v Květnou neděli v kostele svatého Prokopa vysvětil správce místní farnosti farář Kristián Libant. Tuto tradici s vyřezáváním křížů
před Velikonocemi začal Jarda Beneš před mnoha lety.
Když bych citoval již vyřčená slova v dřívějších letech, tak slova našeho řezbáře zní následovně: „Kříž byl dřív přítomný na mnoha místech. Visel ve školách místo portrétů státníků a prezidentů, v nemocnicích, ale i u soudů. Každý si pak rozmyslel křivě přísahat. A
bohužel kříže byly zneužity ve válkách. “
Jak to bývá s kříži od pana řezbáře zvykem, tak v každém z nich je vsazena schránka s dokladem o žehnání a jako poselství bývá připojený žalm. Letos je to Žalm 118 “…Lépe je
utíkat se k Hospodinu než důvěřovat v mocné“
A nyní pár krátkých otázek.
Čím jsou letošní kříže jedinečné?
Každý kříž je originál. Mám své jedinečné
vize, které vkládám do tvorby těchto křížů.

Co Tě vedlo k založení této tradice?
Vize, které mě provázely v podobě snů, dávám do křížů. A toto je poselství, jenž do28
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kříž. Doufám, že slouží k dobrým účelům.
Vím, že máš i další poslání, a to je tvorba
republikově známého betléma. Pracuješ
na dalších dřevěných občanech? Asi nám
zatím neprozradíš, kdo to letos bude?
Jediné, co prozradím, že již na nich pracuji,
ale více se dozvíte na podzim. Co dále prozradím, že bych nejraději vyřezal všechny
občany Loštic, ale život je bohužel tak krátký a umění věčné, že to není možné stihnout. Doufám, že to dílo zůstane pro paměť
věků budoucích. Výhodu mají ti, co jsou
zde vytvořeni. V podobě dřevěné figurky
nezestárnou ani neomládnou a stávají se žijící legendou. Děkuji moc za rozhovor.
S přáním klidných dnů David Kofránek

držuji a beru jako svoje poslání už 16 let.
Jaký je osud křížů?
Každý kříž si najde svého majitele a majitel

STROM ROKU 2019

Brněnská Nadace Partnerství letos pořádá již 18. ročník ankety Strom roku. Anketou
Strom roku chce podpořit aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí a představit veřejnosti
zajímavé stromy s jejich příběhy. Celostátní anketu pořádá od roku 2002. Od té doby obdrželi celkem 1378 návrhů stromů a do finále postoupilo 204 stromů.
V roce 2015 Bělolhotský „baobab“ (dub letní) se umístil na 3. místě. Moravičanská stoletá
lípa obsadila nakonec 4. místo v loňském roce. Inspiroval nás zápal a zaujetí lidí z Bílé Lhoty a z Moravičan v rámci propagace svého nominovaného stromu. Rozhodli jsme se v rámci komise pro životní prostředí vybrat strom s příběhem do ankety. S výběrem pomohl
znalec dřevin, stromů a žádlovický patriot pan Stanislav Hekele. Doporučil dub cer rostoucí na nádvoří žádlovického zámku s přibližným stářím 300 let, s obvodem kmene 4,6 m.
Zámecký dub jsme přihlásili do 30. dubna. Z podaných návrhů pak odborná komise vybrala 12 finalistů, mezi které se dub z nádvoří žádlovického zámku dostal. Klání odstartuje
17. června, kdy se na webových stránkách www.stromroku.cz zobrazí profily všech finálových stromů a podrobné informace o hlasování. Letos nově bude moci veřejnost podpořit své favority v online hlasování. Anketa potrvá až do 25. září a vítěz bude ohlášen 3.
října v Brně.

Příběh stromu - Zámecký dub

Nejsem nejstarší ani nejvyšší ani nejširší, ale přesto toho mohu tolik povědět. Moji předci pochází z jihu Evropy, konkrétně z Apeninského poloostrova. Své bratry a sestry mám
po celé Evropě. Jsem Dub cer a jsem svědkem 300leté historie žádlovického zámku. Jsem
svědkem tisíce lidských osudů, začátků nových vztahů, prvních polibků i rozchodů, nespočtu přírodních rozmarů v podobě větrů, bouřek a sucha. Jsem nejstarší součástí jedinečné rodiny exotických stromů a keřů v parku, který svou rozlohou a vzácnými dřevinami patří k nejpozoruhodnějším na střední Moravě a v jehož nové využití se stabilní péčí
doufají místní patrioti.
29
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Být starší, zažil bych přestavbu původní tvrze, zpustlé po třicetileté válce, na barokní zámek. Přestavba byla dílem příslušníka starého rodu Albrechta Leopolda Bukůvka z Bukůvky. Barokní zámek byl dostavěn v roce 1705. V té době se Žádlovice postupně stávaly
centrem většího feudálního dominia.
Když jsem byl malý, zažil jsem ruch kolem přestavby zámku v roce 1772, kdy se do ní pustil
další držitel, Jan Křtitel, hrabě Mitrovský. Tento bohatý šlechtic, výtečný hospodář a také
milovník přírody založil při svém sídle rozsáhlou botanickou zahradu a zámeckou knihovnu obohatil sbírkou přírodovědné literatury. Tehdy se prostředí mé rodiny stromů a keřů
změnilo na rozsáhlý anglický park.
Téměř po celé 19. století jsem prožíval osudy rodiny Klementa Arnošta Vorst-Gudenaua, zakladatele mohelnického cukrovaru. Byl jsem svědkem dalšího rozvoje zámku a parku v roce
1891, kdy do zámku vstupuje poslední šlechtický rod Dubských z Třebomyslic. Do zámku se
přistěhoval významný rakouský diplomat a velvyslanec Viktor Dubský. Jeho syn, milovník
exotických dřevin, obohatil mou rodinu o řadu exotů. Tento šlechtický rod v době pro český
národ neblahé historie podporoval špatnou stranu a tak jsem po konfiskaci majetku Dubských v roce 1945 němě pozoroval, jak zámek a cenný park postupně chátrá.
Po jejich odchodu jsem byl svědkem, jak se na zámku střídají jeho obyvatelé a jeho využití. Byl zde výchovný ústav pro dívky, škola pro příslušníky VB a roce 1961 zde našlo sídlo
zemědělské odborné učiliště Loštice.
V současné době, kdy už jsem ve věku kmeta, vidím, že už v zámku zemědělské učiliště
nesídlí a rozhoduje se o jeho dalším využití. Dle nejnovějších informací, které mi vítr zanesl, by zde mělo být zřízeno archeologické centrum, které by spravovalo rozsáhlé sbírky.
Zajímavostí z mého dlouhého života je, že pod mou korunou se procházela nejvýznamnější rakouská spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach, která na žádlovickém panství často
pobývala. Marie von Ebner-Eschenbach pro sociální cítění a náměty próz bývá často srovnávána s Boženou Němcovou.			
David Kofránek

Sedmý ročník ultramaratonu a maratonu v Lošticích
Dne 11. 5. 2019 byl v Lošticích v 7:00 odstartován sedmý ročník ultramaratonu Borák pořádaný ve spolupráci s Českou Asociací Ultramaratonců. Tak, jako v minulých
letech přilákal na start slušný počet běžců
(37 ultra, 57 maraton a 17 jedno kolo).
Tento běžecký závod je zařazen do seriálu
Ultracupu ČAU, zároveň je Mistrovstvím
ČR a nominací na Mistrovství světa, proto se
ho zúčastní každý rok běžecká špička z ČR.
Obohacením startovního pole je každoročně účast běžců ze Slovenska a v posledních
ročnících běžců a běžkyň z Holandska.
Vzhledem k tomu, že v Lošticích a blízkém
okolí je ze strany obyvatel o tuto sportov-

ní disciplínu minimální zájem, nebudu zde
uvádět vítěze jednotlivých kategorií (zájemci si je jistě najdou na stránkách www.
borak.ultradao.cz). Chtěl bych jenom poděkovat všem dobrovolným pořadatelům,
kteří mně pomáhali při organizaci a realizaci závodu. Jedná se především o Lídu
Kubíčkovou a rodinu Weiserovu, Fialkovu, Mertovu, Bačovských, Pyšných, a moje
přátele z Brna V. Knoblocha, K. Zadáka, V.
Podmelovou, H. Orálkovou a L. Ivičiče.
Jedinou odměnou pro ně bylo moje“ děkuji“, protože všechny prostředky vybrané na
startovném byly plně využity ve prospěch
startujících.
30
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V prvních ročnících jsme měli několik
sponzorů (včetně města Loštice), kteří nás
podpořili ,ale postupem času z nich zůstali jenom tři, a to Rybářský svaz Loštice, p.
Štika a p. Hopjaková. Letošní ročník jsme
mohli uspořádat jenom díky finanční sbírce našich přátel z Holandska (E.Stoutmeijer a spol.). I když mne moji přátelé i běžci přesvědčují, abych příští rok pokračoval
v pořádání závodů, nebude to možné. Bez

pomoci místních podnikatelských subjektů, města Loštice, pivovarů a tvarůžkáren
se nebudou moci příští závody uskutečnit.
Pokud bude zájem o přiblížení tohoto sportu, mohu ve spolupráci s Českou Asociací
Ultramaratonců uspořádat besedu s promítáním krátkého filmu ze závodů v Mexiku, Jihoafrické republice, Řecku a USA,
kterých se s úspěchem zúčastnili čeští ultramaratonci.
Václav Orálek, Loštice

Město Loštice závod ultramaratonu každoročně finančně podporuje vyjma jednoho
roku, kdy si pořadatel o poskytnutí finančních prostředků nepožádal. V letošním roce
rada města schválila na pořádání závodu částku 5.000,00 Kč nad rámec finančních
prostředků poskytovaných z dotačního titulu na podporu zájmových spolků a občanských sdružení ve městě, ve kterém město rozdělilo mezi zájmové organizace částku
600.000,00 Kč. Město finančně podporuje celoroční činnost celé řady zájmových spolků
a občanských sdružení, které aktivně rozvíjí svoji činnost na území města, zejména pak
spolky, které pracují s dětmi a mládeží a dále neziskové organizace, které zajišťují sociální služby na území města. Fyzickou osobu, která v tomto případě závod zaštiťuje a
organizuje, není možné z dotačního titulu vyhlášeného městem finančně podpořit, protože nesplňujete kritéria pro poskytnutí dotace. Finanční prostředky jsou rozdělovány
mezi jednotlivé organizace, přičemž se posuzuje přínos žádosti o finanční podporu pro
město a občany žijící ve městě. Z výše uvedených důvodů byl v tomto případě příspěvek
radou města schválen ve výši 5.000,00 Kč.
Rada města Loštice

Stručný historický přehled událostí za 150 roků pošty v Lošticích

Po prohraném vojenském střetnutí mezi Rakouskem a Pruskem v roce 1866 se začaly zřizovat státní poštovní služby pro rychlejší a spolehlivější doručování zpráv státního, obchodního a
vojenského charakteru. V mnohonárodnostním
Rakousku-Uhersku se pošty vyrovnaly s jazykovými rozdíly a písmu ve jménech osob, názvů lokalit, uličních sítí a rozdílných hodnot platidel.
V mocnářství se hovořilo dvanácti jazyky; navíc,
ne všichni obyvatelé uměli číst, psát a počítat…
Zřizováním telegrafů a telefonních ústředen se pošty staly strategickými body, spojovaly
vojenské útvary v posádkových městech s generálními štáby ve Vídni a Budapešti. V první světové válce pošty zajišťovaly písemný styk mezi vojáky a jejich rodinami. V dopisech
zaznívaly prosby o pomoc, naděje a důvěra, že dopisy budou doručeny a adresát odepíše… V roce 1918, kdy vznikla Československá republika, se pošty opět úspěšně orientovaly v pohraničních oblastech, kde docházelo k přejmenování obcí měst a ulic. (Sude31
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ty, jih Slovenska, Podkarpatská Rus). Dvacetiletou samostatnost Československa ukončila
Mnichovská dohoda, země byla obsazena vojsky Třetí Říše, úřední řečí se stala němčina.
Od skončení druhé světové války (1945) až do dnešní doby uplynulo přes sedmdesát let.
V tomto čase nemusely státní pošty řešit válečné události, národnostní či jazykové problémy. Je paradoxní, že v tak dlouhém období klidu a míru v naší části Evropy je nám vnucována nutnost rušení pošt					
Pavel Zlínský

Posuneme se dopředu?

Obec Moravičany má hotový projekt na
multifunkční hřiště. To je pro mě další impuls obrátit se na TJ Slavoj a majitele pozemků na cvičišti v jedné osobě. Nevím totiž, jestli si plně uvědomuje vážnost svého
postavení vůči městu a jeho občanům. Veřejnost má stále před sebou několik neznámých, a přitom je málo času. Umožní Slavoj městu opravit cvičiště? Přijme za své, že
město musí vlastnit pozemky, jinak nemůže žádat o dotace? Sebere členská základna
odvahu podívat se realitě do očí? Nastane
okamžik, abychom ocenili její profesionální přístup a vstřícnost? Udělala jsem si malý
průzkum, jak se dívá na věc veřejnost. Prožila jsem na volejbalovém kurtu cvičiště krásných dvacet let sportovního života v 70. a 80.
letech. Měli jsme tehdy k dispozici jedno pískové hřiště, na kterém se střídali muži, ženy,
žáci 7. – 9. třídy ZŠ. Nutilo nás hrát volejbal
co nejvíc venku, protože jsme neměli k dispozici tělocvičnu s vysokým stropem, jako
mají volejbalisté dnes. Když jsem chodila do
školy, věnovali se nám po vyučování pan Večerka a paní Faltýnková, oba učitelé tělesné
výchovy ZŠ. Dnes jsou na cvičišti dvě volejbalová hřiště. Není na nich zdaleka takový
pohyb, jako byl za nás.
V 90. let se hrála na cvičišti závodně malá
kopaná, v roce 2007 oddíl ukončil činnost.
A tak bych mohla pokračovat. Je důvodem
tělocvična, chybí sportovci, trenéři? Tvrdá realita, na cvičišti se už pěknou řadu let
aktivně nesportuje, ani tenisté a volejbalisté
nehrají soutěže jako kdysi. Věk sportovců je

nad 40 let, v nedohlednu jsou mladí nástupci. Chlapci, kteří nehrají fotbal, buď aktivně
nesportují, nebo odchází za jiným sportem
většinou do Mohelnice. Nevím, jak aktivně
sportují děvčata? V Lošticích máme pěknou
tělocvičnu, kterou postavilo město a dalo do
správy základní škole. Žákům chybí běžecká dráha a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Město přímo u školy nevlastní pozemek, na kterém by venkovní hřiště mohlo
vybudovat. Proto žáci chodí odjakživa na
hodiny tělesné výchovy na cvičiště, i když
je to pro ně trochu z ruky. Občané jsou vesměs překvapeni, že pozemky na cvičišti nejsou v infrastruktuře města a ptají se, proč
o ně město nepožádalo Slavoj už v minulosti? Z nejbližšího okolí např. město Mohelnice vlastní pozemky na fotbalovém stadionu,
tenisových kurtech, pod nafukovací halou,
plaveckým bazénem atd. Občané považují za logické, aby město Loštice jako řádný
hospodář, než bude do cvičiště investovat,
vlastnilo pozemky. Veřejnost podporuje, aby
se nestavěly vzdušné zámky za velké peníze
a cvičiště se opravilo v rozumných mezích z
rozpočtu města především pro školu. Předsedou Slavoje je Ing. Ladislav Kašpar. Tata
mi říká, pan V. Kindl st. je ve Slavoji těžko
nahraditelný. Pan Kindl, výborný tenista,
obětoval víc než 30 let správě cvičiště a tenisových kurtů. Bezpochyby jeho zásluhou
tenis v Lošticích žije dodnes. Veřejnost rozumí, že pan Kindl je pro tenisty idolem. Patří
mu od sportovců a nás občanů uznání. Právě od pana Kindla a Ing. Kašpara očekávají
32
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občané nadhled, se kterým předstoupí před
ostatní členy. V roce 2017 vypukla na ministerstvu školství korupční aféra. Od té doby
se rozdělují dotace podle přísnějších kritérií.
Sportovní spolek musí být aktivní v rámci
organizovaného sportu, zajistit udržitelnost
projektu nejméně 10 let, mít mládežnickou
základnu. Cílem je hledat nové talenty, budoucí vrcholové sportovce a reprezentanty.
Stát se pokouší pět minut po dvanácté systematicky napravit, co 30 let zanedbával.
Nalejme si čistého vína. Spolek, který nemá
aktivní sportovce (tréninky, zapojení do
soutěží) a organizovanou mládež, je bez šance získat dotace na investice od ministerstva
školství nebo kraje. V našem městě splňují
kritéria fotbalisté SK Loštice. Občané věří,
že tvrdé podmínky postaví členy Slavoje

pevnýma nohama na zem, nebudou si dělat
marné naděje a městu umožní ještě letos začít s přípravou projektu. Opravdu je nejvyšší
čas začít. Denně slyšíme a čteme v médiích,
přichází stagnace ekonomiky, z evropských
fondů bude přitékat do veřejných rozpočtů
méně peněz než doposud. S většinou členů
Slavoje se znám dlouhá léta osobně. Přátelé, nepochybuji, že umíte udělat zodpovědný krok a děckám ze školy radost. Sokolové,
kteří získali pozemky od města v roce 1924
v konstelaci za první republiky, by váš krok
dnes jistě ocenili. Také na budoucí generace
se musí už teď myslet. Demokracie se upevňuje, když dokážeme dělat věci pro druhé.
Veřejnost správně zdůrazňuje, cvičiště nesmí ovládnout pýcha nebo egoismus, ale
zodpovědnost a zdravý rozum.
Ing. Helena Vaculová

Nekroza jasanů

Aby nebylo málo kůrovce na smrcích, dostihla nás choroba listnatých stromů, jasanů. Na
stromech u Třebůvky a Moravy vidíme vzrostlé desítky let staré stromy, jsou bez listí, mají
někdy opadanou kůru na kmenech, někdy je kůra načervenalá. Kořenová soustava uhnívá,
stromy při povětří padají k zemi. Může to být někdy nebezpečné. Cestou z Vlčic do Loštic
je na zemi několik dosti velkých stromů. Nekroza jasanu je houbovitá choroba rostlin, způsobená houbou HYMENOSCYPHUS PSEUDOALBIDUS z rodu VOSKOVIČKA. Choroba napadá především jasany, příčina-letorosty odumírají ještě před narašením. Odborné
studie a literatura uvádí především zánik stromů mladých. U nás je k vidění mnoho napadených velikých kmenů. Důvodem je komplexní choroba označovaná jako chřadnutí
jasanů „ash decline“ odumření celého stromu.
Dalším problémem je působení houby CHALARA FRAXINEA. Dosud není objasněn
přenos infekce, není znám ani vektor, tj. biologicky mezihostitel, přenašeč. Odborníci
uvádí - spojení savého hmyzu a nekróz v důsledku infekce, bude předmětem dalšího šetření. Ochrana zatím neexistuje, není známa bionomie infekce.
/prameny - Lesnická a dřevařská fakulta MZLU -Brno /
Pavel Alexander Taťoun

Jiné představy než realita

nem v oku. Kolik premiérů po sametu z
doby privatizačního blahobytu pliticky přežilo, aniž by se nevyštoural nějaký finanční
skandál? Proč se neměří všem stejným metrem? Politika se nedělá fér a voliči řeší dilema proč přihrávky ,,malá domů“ parlament

Jak dlouho bude premiér Babiš odolávat sílícím aktivitám opozice, se kterou nemá nejvřelejší vztahy, aby z politiky odešel? Přesto,
že premiér demokraticky s výraznou převahou ve volbách vítězí na domácí i evropské politické scéně, oponentům zůstává tr33
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řeší přednostně jen u premiéra Babiše. Podstatná část voličů takovou strategii zcela ignoruje a nejde volit, ti kteří k volbám jdou,
jsou vyprovokováni parlamentními hrádky
a volí, jak volí. Politici prý pracují především
pro veřejnéhé blaho!? Přes dlouhodobé ujišťování politiků, že lichvářům, podvodníkům
a šmejdům, byla přistřižena křidélka, řadoví občané takové blahodárné pocity nemají. Tu ,,správnou cestu“ kapitalistické hojnosti ti poctivější stále hledají. Více jak 90
tisícům seniorů hrozí v ČR exekuce na důchody a střední vrstvy mají problémy s insolvencí. Na velké sociální rozdíly, masivní
zdražování a na průvany v peněženkách se
obyčejní lidé naučili reagovat mnohem citlivěji a vzpurněji. Česká koruna nereaguje na prognózy o jejím výrazném posílení
a ceny našeho benzínu jsou závislé na náladách americké administrativy, kdy a na kterého vývozce ropy uvalí sankce. ,,V Česku
přibývá drogových varen, pěstíren mariuhany a také mrtvých“, píše deník Právo. Na silnicích přestává být bezpečno. Mnoho řidičů
jde z dobou a změnilo závislost, z Red Bullu
přešlo na drogy vylepšené alkoholem. Tradiční bramborářské oblasti v Česku se žlutí
řepkou. Řízek se špagetami nebo říží nebude to pravé ořechové?! Oprostit se odevšeho a podívat se na preztižní fotbalový mač
pražských ,,S“ v ČT nelze. V přímém přenosu vysílá jen nadstandartně placený kanál, nebo obdobně jako před 60-ti lety rádio.
Prožitý čas mě naučil, že rozčilovat se nemá
smysl a vytrénoval na různá nemilá překvapení. Jsem rád, že mohu žít dál od velké politiky v malém městečku, které je v poslední době ušetřeno nečekaných ,,vibrací“.
V historii našeho města si nepamatuji, že by
radnici velel starosta ten, aby se zavděčil lidem všem. Ani současná starostka nesklízí
aplauz od lidí z lokalit na které se ještě nedostalo a dovolávají se zlepšení. Věřím, že

čas a hlavně dostatek financí opraví i opomíjené lokality. Po výměně starostů na loštické radnici (volby 2014) měly špičky opozice pochybnosti, zda ,, pionýrská vedoucí“,
bude schopna posunout město k jeho rozvoji. Opačný názor po čtyřletých zkušenostech
měli volči. Voliče nezklamala a ti dali starostce Bc. Šárce Havelkové Saifertové nečekaně silný mandát na další čtyři roky. Doufejme, že nám na radnici zůstane a oponenti
nepřevezmou parlamentní praktiky? Před
volbami 2018 byly pokusy názorově rozdělit veřejnost a ta byla masírována informacemi, zda město má upřednostnit investovat
do přestavby cvičáku, nebo do nových kabin pro fotbalisty. Proč dostali přednost fotbalisté? Zde musím hluboce smeknout před
článkem Věry Čížkové a jejího otce Standu
Gepprta (oddaného sportovce oběma kolbištím!!!), kde v jarním vydání HL naprosto smyslupně a polopaticky vysvětlují jádro
problému. Pozemky na cvičáku nevlastní
město! Do jaké kategorie, by pragmatická loštická veřejnost asi zařadila představitele města, kteří by investovali a stavěli na
pozemcích, které nevlastní!? Někomu nevyhovuje počet cyklostezek, jiní volají po
parkovacích místech. Z pohledu návštěvníků Loštic, je město chváleno, že žije různými akcemi, prodejem místních specialit
a plným náměstím zaparkovaných automobilů i o víkendech. Opozice stále silněji
volá po parkovacích automatech na náměstí. Kdo bude kontrolovat parkující řidiče?
Mám obavy, že tržby z parkovného nevyváží ztráty místních podnikatelů a odradí
projížející zaparkovat a osvěžit se třeba jen
zmzlinou. Náměstí bude možná ,,přizdobeno“ parkovacími automaty, ale výsledek
může být stejně překvapivý jako v mohelnických podzemních garážích. Hezké léto
a pokud možno krásně prožitou dovolenou
Vám všem.
Zdeněk Linhart
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Autobusovou zastávku proměnil malíř v galerii osobností města i celé Hané
Loštice na Šumpersku jsou sice malé, přesto nezapomenutelné městečko. Najdeme
v něm opravdu hodně pozoruhodných pamětihodností. A poměrně nedávno k nim
přibyla i unikátní malovaná autobusová zastávka, která oslavuje nejen významné rodáky z Loštic, ale i z celé Hané a potažmo
i celé Moravy. Když se řekne Loštice, většina turistů, alespoň trochu znalých reálií střední Moravy patrně připojí vzpomínku na tvarůžky, které se zde vyrábějí a mají
tu nejen své muzeum, ale i cukrárnu. Znalejší literárních a výtvarných hodnot možná
znají Loštice jako místo, kde působil ilustrátor Adolf Kašpar, kterého sem nalákal rodák
z nedalekého Palonína, malíř a myslivec Stanislav Lolek. A právě s ním je spojena liška
Bystrouška, o které mu vyprávěl jeho učitel,
revírník Kořínek v nedalekých lesích kolem
Vacetína.
Loštice jsou však i místem, kde žijí, nebo žili
i další zajímaví lidé. Nadšenci chovatelé, rybáři, turisté i písmáci. Všem těmto na počest a také mnoha jiným vznikla v roce 2013

unikátní malovaná autobusová zastávka.
Za jejím vznikem stojí dlouholeté přátelství
dalšího zdejšího pábitele, řezbáře a vypravěče Jaroslava Beneše a malíře Petra Herziga Dubického. Jaroslav Beneš na výpadovku do Moravičan, kde má svůj ateliér,
rok co rok láká stovky návštěvníků na svůj
unikátní betlém. A proto mu vadil neutěšený stav autobusové zastávky naproti jeho
domu. A tak při jedné z návštěv ponoukl
právě malíře Petra Herziga Dubického, aby
zastávku vyzdobil velikány z dějin Loštic,
Hané a celé Moravy. Mistr, který má na
svém kontě obnovu mnoha drobných sakrálních památek, hlavně svatých obrázků
a Božích muk, nejprve nechtěl. Nakonec jej
prý ale zlákala možnost namalovat si mazanou lišku Bystroušku.
A tak zastávku postupně vyzdobil slavnými
obyvateli Loštic, ke kterým patří zakladatel
místní kapely Veselky Stanislav Veselý, dále
Jaroslav Dubský, jenž hraje v místní country kapele, nebo cyklistický rod Hekelů či
chovatel Josef Prokop s obrovskými včela-
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Celá zastávka je doplněná právě jeho řezbářskými výtvory. Ty bohužel chrání mříž,
ale i tak se zde lze zastavit a udělat si třeba
malou exkurzi do dějin Loštic před samotnou návštěvou města. A když bude Jaroslav
Beneš zrovna doma, rád vás dějinami zastávky i Loštic osobně provede.
Miroslav Kobza

mi a kohoutem. Všemu vévodí bájný král Ječmínek a liška Bystrouška. Ovšem nechybí ani
cestovatel Jan Eskymo Welzl, zápasník Gustav Frištenský, silák a vlastenec, hanácký obr
Josef Drásal či písničkář Karel Kryl. Olomoucký „tykadlový řidič“ Roman Smetana zde
poletuje po nebi a dole vyřezává další figurku
i iniciátor výzdoby zastávky Jaroslav Beneš.

NOVÁ dluhová HELP LINKA pomůže i lidem z olomouckého kraje

Olomouc, 3. 6. 2019 - Od 1. června 2019 začala platit nová pravidla oddlužení. Naplní
největší novela insolvenčního zákona za posledních 10 let očekávání? Zákonodárci věří,
že ano, odborníci jsou opatrnější. Ať tak či tak, předpovídat lze velký nárůst poptávky nejen po užitečných informacích, ale i po službách, které nabízí předluženým lidem pomoc.
Člověk v tísni proto v této souvislosti zprovoznil novou dluhovou help linku a mapu dluhových poraden. Institut prevence a řešení předlužení pak představil nový datový projekt
Mapa osobních bankrotů, který kromě zajímavých dat varuje i před různými „šmejdy“,
kteří využívají tíživé situace dlužníků.
Začátkem června vstupuje v účinnost novela insolvenčního zákona, která rozšiřuje možnosti oddlužení pro předlužené lidi. Nově budou moci do oddlužení vstoupit všichni, kdo
budou schopni kromě běžného výživného splácet měsíčně minimálně 2 200 Kč. Oproti
původnímu návrhu nebude pro dlužníky platit žádný strop s ohledem na výši jejich dluhů,
takže do oddlužení budou moci vstoupit i nejvíce předlužení lidé.
Současná bariéra v podobě povinnosti dlužníka na začátku insolvence prokázat schopnost
splatit alespoň 30 % všech svých dluhů sice přestává platit, ale lidé, kteří ani po 5 letech
oddlužení tuto hranici nesplní, budou vystaveni speciálnímu přezkumu soudu. Přes tuto
nejistotu lze očekávat značný nárůst zájmu o nejen o pomoc s oddlužením, ale i o informace a data, která se oddlužení týkají. Kde je najít? Jedním z užitečných nástrojů je Mapa
osobních bankrotů, kterou v těchto dnech zprovoznil Institut prevence a řešení předlužení.
Mapa osobních bankrotů v Olomouckém kraji
V ČR je aktuálně 114 tisíc lidí v osobním bankrotu. Kde je osobních bankrotů nejvíce a
kde naopak nejméně nově ukazuje Mapa osobních bankrotů. V Olomouckém kraji je to
celkem 6 455 osob, tedy 1,2 %. Zajímavostí je, že rozdíl mezi počty mužů a žen je minimální. Podíl mužů je jen lehce vyšší s 52 % oproti 48 % žen. Čtvrtina (26,9 %) ze všech osob
v osobním bankrotu jsou manželé. Průměrný věk je pak 44 let. Doposud podrobná data o
využívání institutu oddlužení v Česku chyběla. Vzhledem k vysokému počtu osob v dluhové pasti je však velmi důležitým ukazatelem poměr počtu osob v osobním bankrotu k
počtu osob v exekuci. Ten je v Olomouckém kraji 13,9 %.
Projekt Mapy osobních bankrotů má navíc veřejnost varovat před tzv. šmejdy. Ti si v rozporu se zákonem říkají o peníze za zpracování insolvenčního návrhu, někdy až o desítky
tisíc korun, které vykazují jako jiné činnosti, např. poradenství. Neziskové organizace tuto
pomoc nabízí dle zákona zdarma, právnické profese za státem regulovanou cenu 4 000 korun. Podle Radka Hábla navíc dlužníka nepřipraví na to, co jej v průběhu oddlužení čeká.
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To je podle odborníků zcela klíčové proto, aby člověk oddlužením zdárně prošel. Novela
insolvenčního zákona toto měla zarazit, avšak tzv. šmejdi jistě najdou další způsoby, jak
využít děr v zákoně.
Člověk v tísni: Zájemcům o oddlužení nabízíme nové formy pomoci
Jednou z organizací, která na území České republiky předluženým lidem poskytuje potřebnou pomoc, je Člověk v tísni. Jen za poslední rok pomohli její pracovníci řešit jejich
problémy s dluhy zhruba 4 000 lidem. „Ačkoli ani pět měsíců po schválení zákona nepanuje v odborné veřejnosti shoda nad výkladem některých změn v insolvenčním zákoně,
vnímáme zájem lidí, pro které doposud zákon nenabízel možnost k oddlužení, o řešení své
tíživé situace a jsme jim připraveni v rámci našeho dluhového poradenství pomoci,“ říká
Daniel Hůle vedoucí dluhového poradenství této neziskové organizace.
Člověk v tísni poskytuje pomoc s dluhy i v Olomouckém kraji. V loňském roce pomohl
přes 300 klientům v dluhové tíži. „S klienty mapujeme jejich dluhy a komunikujeme s věřiteli. Následně hledáme nejvhodnější řešení jejich situace. Ne vždy je to pouze insolvence.
Někdy například zneplatňujeme neprávem vedené exekuce na základě neplatných rozhodčích doložek. S vhodnými lidmi sepisujeme insolvenční návrhy, následně provázíme klienta i následujícím obdobím a podporujeme jej i po podání návrhu,“ uvedl ke službám ředitel Olomoucké pobočky Člověka v tísni Michal Láš. Podle Láše lze očekávat určitý nárůst
poptávky po pomoci: „Jen v Olomouci je v exekuci 10 % obyvatel nad 15 let. Dluhy jsou
zasaženy prakticky všechny společenské vrstvy. Se změnou insolvenčního zákona, který
umožní jít více lidem do insolvence, očekáváme ještě větší zájem o naše služby“.
„Rádi bychom pomohli každému, ale kapacity našich poradců jsou již nyní naplněny. Proto jsme hledali i jiné způsoby, jak zprostředkovat pomoc co nejvíce lidem. Na začátku roku
jsme naplno spustili novou help linku, na které se zájemcům dostane prvotní konzultace,
které jim poskytnou naši nejzkušenější pracovníci,“ doplňuje ho Daniel Hůle.
Další možnosti, jak vyhledat pomoc při řešení dluhů, nabízí webová stránka www.jakpreziztdluhy.cz. Kromě mnoha důležitých informací týkající se exekucí, oddlužení či bezpečného půjčování je zde umístěn i formulář, který slouží jako alternativa dluhové help linky.
„Dalším užitečným nástrojem, který na webu naleznete, je mapa dluhových poraden. V
tuto chvíli na mapě najdete zhruba 120 prověřených poraden, které se pomocí při řešení
dluhů v České republice zabývají, “ říká Daniel Hůle.
Dluhová HELP LINKA Člověka v tísni: 774 392 950, v provozu od pondělí do čtvrtka od
9 do 16 hod.
Webové stránky WWW.JAKPREZITDLUHY.CZ: mapa dluhových poraden, kontaktní formulář. Webové stránky WWW.MAPABANKROTU.CZ: podrobná data o osobních
bankrotech v ČR. Kontakty: Michal Láš, Ředitel Olomoucké pobočky michal.las@clovekvtisni.cz, 739 220 640. Barbora Kurdzielová, Mediální koordinátor, barbora.kurdzielova@
clovekvtisni.cz, 778 448 153
HLAS LOŠTIC vychází nepravidelně 4x ročně. Náklad 1 200 ks.
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21., 22. a 23. června
HLAS LOŠTIC

Sportovní areál SLAVOJ Loštice, Sokolská ulice

Pátek 21. června, od 17. hod.
COUNTRY VEČER
KAMARÁDI Loštice / K.T.O Praha - Kamarádi táborových ohňů
POHODÁŘI Loštice / ŠEDIVÁCI Přerov
Vstupné 100 Kč

Sobota 22. června
SLAVNOSTI HUDBY A TVARŮŽKŮ
9.00 hod. – dětský program

DIVADLO KOZLÍK – loutková pohádka / ZPÍVÁME A TANČÍME S MAJDOU
KONCERT ZUŠ Loštice / PÍSKLATA a POHODÁŘI

13.00 hod. – TVARŮŽKOVÉ SLAVNOSTI

THE ADDAMS SISTERS / TVARŮŽKOVÉ KRÁLOVSTVÍ / Mateřinka, Orda,
Mažoretky, Šermíři, divadelníci, ceremonie, vyhodnocení dětské soutěže
ANETA LANGEROVÁ s kapelou / TVARŮŽKOVÉ KLÁNÍ a SOUTĚŽE
- MILAN PEROUTKA s kapelou

18.00 hod. – Rockový večer

PREMIER Zlín / DILATED Praha / ORDA Loštice a SAMBA
KABÁT TRIBUTE Olomouc
Celodenní vstupné: dospělí 100 Kč, děti ve věku 3 až 15 let 40 Kč,
studenti, senioři od 60 let 60 Kč, dětské atrakce zdarma,

Neděle 23. června
24. FESTIVAL DECHOVEK
10.00 hod. – SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
za doprovodu mládežnické scholy JIŘINKY

12.00 hod.:

DO HANÁ Uničov / DYNYBYLY BAND Jeseník / LOŠTICKÁ VESELKA
VĚNOVANKA Čáslav / KERAMIČKA Tábor / mažoretky ZUŠ Mohelnice
Vstupné 100 Kč

Po dobu slavností zajištěno bohaté občerstvení, masové a tvarůžkové speciality, točené pivečko.
Otevřeno MUZEUM OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ
Otevřena PRODEJNA OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ / Otevřena TVARŮŽKOVÁ CUKRÁRNA

Slavnosti se konají za finanční podpory Olomouckého kraje a firmy A. W. spol. s r.o. Loštice.

Akci podporuje:

Pořadatelé: SLAVNOSTI HUDBY A TVARŮŽKŮ - Město Loštice;
24. FESTIVAL DECHOVEK - DH Loštická Veselka; COUNTRY VEČER - kapela Kamarádi
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