HLAS LOŠTIC

ZIMA 2019

Hlas
Loštic

1

ZIMA 2019

ZIMA 2019

HLAS LOŠTIC

lo
sta
.
se
..
2

HLAS LOŠTIC

ZIMA 2019

ZPRÁVY Z RADNICE
stát. Stát a zákon čerpají svou autoritu z všeobecného uznání mravních zásad a ze všeobecného souhlasu občanů v hlavních názorech na život a svět. Opakuji a zdůrazňuji,
demokracie není jen státní a administrační
forma nýbrž názor na život a na smrt. Základem státu a to již Řekové a Římané hlásali je spravedlnost a spravedlnost je aritmetikou lásky.“
Těmito slovy zahajuje T. G. Masaryka svůj
proslov o demokracii, pokud Vás zaujaly a
nebyli jste přítomni promítání v kulturním
domě je možné si celý proslov poslechnout
na internetu na adrese https://www.youtube.com/watch?v=ap9_q0rHEIM.
Sametová revoluce našemu národu otevřela cestu ke svobodě. Cestu, která umožňuje
plně využít potenciál jednotlivce bez jakýchkoli omezení, současně však jako bychom
zapomněli co je podstatou našeho lidství,
ztrácíme filozofii ducha, ztrácíme tradiční
hodnoty jako je láska, přátelství. Pronásledování neustálou potřebou dosažení úspěchu, který je měřen finančním ohodnocením jednotlivce, zapomínáme, jak málo
stačí k tomu, abychom mohli být šťastní.
Úsměv dítěte, objetí partnera, vlídné slovo,
pohlazení po tváři. Nic z toho není finančně
měřitelné a všechno dohromady nás může
udělat velmi šťastnými.
Nacházíme se v turbulentní době, která sebou nese obrovské ekologické a sociální
problémy nad kterými není možné dále zavírat oči. Kam až půjdeme ve snaze dosáhnout vysněného blahobytu. Zničíme přírodu, vyčerpáme zdroje a co naše děti a co děti
našich dětí? Jak bude vypadat modrá planeta, na které se zrodil život. Oceány zamořené plasty, vzduch, který se nedá dýchat, krajina bez lesů, bez vody, bez života. Vše záleží
pouze na nás.

Vážení občané,
poslední dny se nesly
ve znamení 30. výročí sametové revoluce,
kterou jsme společně oslavili v neděli 17.
listopadu v kulturním
domě. Oslava výročí
byla zakončena položením kytice a zapálením svíček u sloupu
se sousoším Nejsvětější Trojice na náměstí
Míru za všechny, kteří se nebáli postavit totalitnímu režimu, který do roku 1989 sužoval naši zemi. V roce 1989 Československá
republika znovu začala kráčet cestou svobody a demokracie. Celá vzpomínková akce
byla završena českou státní hymnou zazpívanou všemi přítomnými. Poté se městem
rozezněly zvony římskokatolického kostela.
Oslava byla protkána řadou proslovů, které upozorňovaly na křehkost svobody a demokracie, kterou Česká republika sametovou revolucí opět získala zpět, na nebezpečí
konzumu, nadprodukce a materialismu,
kterým jsme se obklopili. Životní úroveň
našeho státu neustále stoupá, přesto jsou
občané naší republiky stále méně spokojení.
Víra v demokracii a spravedlivý stát chřadne. Oslavu výročí ozdobily mimo jiné i slova T. G. Masaryka, který ve svém projevu o
demokracii jako by hovořil k nám, nikoli ke
generaci našich dědů:
„Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností
velkou a malou, že se politik v zájmu státu
nemá a nemusí ohlížet na mravní předpisy?
Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který
například lže a podvádí v životě politickém,
lže a podvádí také v životě soukromém a naopak. Jen člověk slušný, bude slušný vždy a ve
všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky nelze spravovat žádný
3

ZIMA 2019

HLAS LOŠTIC

Vánoce jsou období, kdy je možné zpomalit
extrémní tempo, které nás v našich životech
provází. Je to čas odpočinku, čas na krásnou
knihu s horkým čajem, čas na setkávání s rodinou, přáteli, blízkými. Čas na to uvědomit
si v jak šťastné době žijeme, bez hladomoru,
bez epidemií, bez války. Vánoce jsou také časem pohádek, dobrých skutků, časem splněných přání. Všem nám přeji, aby na nás

dýchlo kouzlo vánoc, abychom si dokázali
tyto dny naplnit láskou, pohodou a štěstím.
Těm, co zažili v letošním roce těžké chvíle,
přeji, aby byl nový rok lepší, plný dobré nálady a optimismu. Těm, pro které byl letošní
rok úspěšný, přeji, aby jim nový rok zachoval svoji přízeň a dařilo se jim v životě stejně
dobře jako doposud. Všem nám přeji pevné
zdraví a krásný a láskyplný nový rok.
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Zpráva SUOT - za období září – listopad
Přivítali jsme nejmladší občánky města Loštice
Martin Šamánek, Lenka Vinklerová, Sára Bačovská, Jakub Reiter, Michaela Anna Benešová,
Antonín Kopp, Filip Macháček, Jaroslav Lamač
V tomto období uzavřeli manželství:
Michal Veselý a Anna Havlíčková - manželství uzavřeno v Lošticích
Rafael Navrátil a Hofrová Nikola – manželství uzavřeno v Žádlovicích
Zemřeli naši spoluobčané:
Skýva Jaroslav (63 let), Kašparová Marie ( nedož. 92 let), Krňávek Jan ( 78 let), Pokorný Pavel (43 let), Hlaváč Martin (47 let)
Vážení občané, vzhledem
k tomu, že se poskytovateli služby EMAIL21
nepodařilo
odstranit
technické potíže a systém rozesílání informací emailem se nepodařilo zprovoznit, rozhodli
jsme se spolupráci s poskytovatelem
služby
EMAIL21 ukončit. Tímto se omlouváme za
výpadek, který nebyl zaviněn městem, ale
poskytovatelem služby.
Město Loštice navázalo spolupráci s novým
poskytovatelem komunikačních služeb pro
občany MOBILNÍ ROZHLAS, součástí jehož nabídky je nejen rozesílání zpráv emaily, ale i prostřednictvím mobilní aplikace,
hlasových zpráv a SMS zpráv.
Do chytré komunikace s městem se snadno
můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké
informace od nás chcete získávat. Budete
tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás
budou zajímat.
Systém hlasových zpráv a SMS zpráv je zpoplatněn a komunikaci tímto způsobem budeme využívat pouze v případě rozesílání
zpráv sekce „Krizové informace, poruchy
inženýrských sítí“. Pro běžnou komunikaci
s Vámi bude využíváno rozesílání hromad-

ných emailů a zpráv do mobilní aplikace.
Mobilní aplikaci do svého telefonu můžete
stáhnout na adrese https://play.google.com
pod názvem MOBILNÍ ROZHLAS.
Registrační leták v tištěné podobě byl součástí podzimního Hlasu Loštic a je možné
jej získat na městském úřadu. Registrovat se
můžete také přímo z mobilní aplikace po jejím stažení do Vašeho telefonu. Nejjednodušší způsob registrace je online na webu
https://mu-lostice.mobilnirozhlas.cz/.
Bohužel tento článek, který objasňuje, jakým
způsobem bude město služby nabízet, v podzimním Hlasu Loštic administrativním nedopatřením nevyšel a registračním letákem
bez vysvětlujícího článku jste byli uvedeni
v omyl, že pokud neuvedete do registračního
formuláře email, budou Vám všechny zprávy z města zasílány prostřednictvím SMS. Za
tuto zásadní chybu v komunikaci se omlouváme a znovu Vás všechny vyzýváme, pokud
máte zájem o veškeré zprávy z města, abyste
doplnili svoji registraci o svůj email, případně
si stáhněte pro komunikaci s námi mobilní
aplikaci MOBILNÍ ROZHLAS. Zprávy SMS
bude město využívat pouze v případě rozesílání zpráv sekce „Krizové informace, poruchy
inženýrských sítí“.
Dále upozorňujeme, že registraci emailu je
třeba vždy po vyplnění registračního formuláře potvrdit ze své emailové adresy, aby
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se email stal pro komunikaci s Vámi dostupným. V případě, že jste provedli registraci,
uvedli svoji emailovou adresu a zprávy z města Vám přesto nejsou doručovány, proveďte
kontrolu svých údajů na https://mu-lostice.
mobilnirozhlas.cz/, kde v záložce přihlásit

se, je možné se prostřednictvím telefonního čísla přihlásit ke svým osobním údajům
a zde své údaje doplnit nebo upravit.
Registraci včetně doplnění údajů je možné
řešit i přímo na podatelně MÚ Loštice, kde
Vám budeme osobně nápomocni.

Upozornění: Oznamujeme občanům, že se v roce 2020 změní výše u poplatků:
1. Poplatek ze psů
-za jednoho psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč
-za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
2. Poplatek za komunální odpad
- sazba poplatku činí 560 Kč za osobu / u držitelů průkazu ZTP a ZTP/P 280 Kč za osobu
Poplatek z pobytu
- sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
Podrobnější informace najdete na webových stránkách Města Loštice – vyhlášky a nařízení města.
UPOZORNĚNÍ DLUŽNÍKŮM

ho poplatku a vystavením platového výměru dlužníkům poplatku 2 roky, ale platební
výměr bude počínaje rokem 2021 vystavován ihned v následujícím roce po splatnosti
místního poplatku, aby město zajistilo jeho
maximální vymahatelnost (místní poplatek
za rok 2020 splatný 30. 4. 2020 bude vyměřen platovým výměrem v únoru roku 2021
a ihned poté vymáhán). Řada dlužníků se
v tomto roce již mohla přesvědčit, že jsme
k vymáhání pohledávek města dle daňového řádu přistoupili a srážky ze mzdy jim
byly v průběhu roku provedeny. Prosíme
Vás, abyste nepodceňovali splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a své závazky platili ve stanovené lhůtě. Děkujeme
za pochopení.

Všem dlužníkům z místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů oznamujeme, že mají
poslední možnost zaplatit do 15. 1. 2020
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 a rok 2018, aniž by jim
byl poplatek hromadným platebním výměrem navýšen o násobek své výše tedy o
částku 500,00 Kč. Dále dlužníky upozorňujeme na skutečnost, že vystavením platebního výměru se poplatek stává vymahatelným a budou ihned zahájeny procesní kroky
k jeho vymáhání srážkou ze mzdy, exekucí
na majetek apod. Současně upozorňujeme,
že v následujících letech již nebude město
nechávat prodlevu mezi splatností místní-

Poděkování

Město Loštice děkuje tímto panu Václavu Zatloukalovi z Pavlova za poskytnutí vánočního
stromu. Nádherný „stříbrný“ smrk, který je v tyto dny ozdobou nám. Míru v Lošticích, rostl v Pavlově před domem pana Zatloukala. Protože dorostl do výšky elektrického vedení a
musel být odstraněn, rozhodl se majitel, že jej daruje městu Loštice.
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Knihovna Loštice

Městská knihovna Loštice přeje svým čtenářům i všem občanům krásné, klidné a pohodové
vánoční svátky a v novém roce 2020 vše dobré, hlavně hodně zdraví a optimismu.
Zároveň upozorňujeme, že v termínu od 19. prosince 2019 do 1. ledna 2020 bude knihovna
z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Děkujeme za pochopení.
H. Š.

AUTOVRAKY

Vážení vlastníci autovraků stojících na veřejných prostranstvích a pozemních komunikacích ve městě Loštice, tímto Vám oznamujeme následující:
Vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé provozu (vyhláška č. 341/2002 Sb.) a
není opatřeno registrační značkou nebo je
trvale zjevně technicky nezpůsobilé provozu, lze považovat za vrak, na který se vztahuje ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích).
Všechna vozidla v tomto stavu pověřený pracovník Městského úřadu Loštice postupně označuje výzvou k odstranění vraku. Výzva, umístěná na předmětném vraku,
současně visí i na venkovní (pevné) a elektronické úřední desce MÚ Loštice.
V případě, že vozidlo nebude v zákonem
stanovené lhůtě z veřejných ploch a pozemních komunikací města odstraněno, bude
vrak městem zlikvidován (zvrakován) na
náklady vlastníka vraku. Odstraněním textu výzvy z autovraku vlastníkem autovraku
nebo třetí osobou se lhůta k odstranění vrahu nezastavuje. Veřejná vyhláška zveřejněná
na úřední desce města přesně vymezuje lhůty stanovené vlastníkům autovraků a lhůty
v ní stanovené jsou platné a neměnné.
Současně upozorňujeme, že dle ustanovení
§ 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem
vozidla (tzv. povinné ručení) na veřejně
přístupné komunikaci včetně parkovacích
ploch smí být provozováno jenom takové

vozidlo, vůči němuž existuje pojištění odpovědnosti. I vozidlo bez platného pojištění odpovědnosti je tedy považováno za trvale zjevně technicky nezpůsobilé provozu
a i u těchto vozidel bude město postupovat
shodně s výše uvedeným. Autovraky, které
budou odstaveny mimo pozemní komunikaci na veřejných prostranstvích města, pak
budou posuzovány jako neoprávněný zábor
veřejného prostranství města a vlastníkům
bude účtován místní poplatek za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města.
Výše uvedené dáváme na vědomí nad rámec
povinností stanovených zákonem a žádáme
všechny vlastníky autovraků na veřejných
prostranstvích a pozemních komunikacích
ve městě, aby okamžitě tato vozidla nezpůsobilé provozu z veřejných ploch odstranili.
V případě, že máte vědomost o tom, že se
v blízkosti Vašeho bydliště nacházejí výše
specifikovaná vozidla, která neoprávněně
zabírají veřejná prostranství města, pozemní
komunikace nebo parkovací plochy ve městě, nahlaste tuto skutečnost na Městský úřad
Loštice, nejlépe včetně fotografie, aby mohla
být ve věci sjednána náprava.
V současné době výzvou řešené vraky
ulice Nová: Škoda Octavia 4x (b. červená,
modrá, zelená, světle stříbrná)
ulice Bezručova: Škoda Octavia, b. červená
ulice Nová: Fiat Seicento, b. bílá
ulice Nábřeží: Škoda Octavia, b. tmavě šedá
ulice U Vody: BMW 525 TDS, b. černá
ulice Ztracená: Daewoo, b. šedá
ulice U Rybníků: Toyota Celica, b. modrá
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Sázíme budoucnost

Ministerstvo životního prostředí vypsalo
nový dotační program, kde rozděluje 100
milionů Kč na podporu výsadeb stromů.
Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí i pomáhá s jejich odevzdáním. Ucházet se o příspěvek mohou místní organizace,
úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. Jediné zásadní
kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby.
Dotace na jeden projekt se může vyšplhat
až do výše 250 tisíc korun. Tyto prostředky pomohou dobrovolníkům osadit listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná
místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Hlavní výhodou nového programu je, že pokryje organizátorům komunitního sázení expost plných
100 procent výdajů za nákup materiálu na

výsadbu, ochranu a následnou péči o nové
stromy.
Všechny zásady, které jsou nezbytné pro
výsadbu stromů, jsou k nalezení v manuálu dostupném na webových stránkách iniciativy www.sazimebudoucnost.cz. Dotační program na komunitní výsadbu stromů
je vyhlášen pod číslem 9/2019. O dotace je
možné požádat prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR průběžně od
14.října 2019 do 31.8.2020, nebo do vyčerpání prostředků. Podpořené projekty musí
být zrealizovány do konce roku 2021.
Informace o programu: https://www.mzp.
cz/cz/program_pece_o_krajinu
Bližší informace a dokumenty k výzvě
č.9/2019: https://www.narodniprogramzp.
cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
David Kofránek
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Podzimní aktuality ze základní školy
Podzimní měsíce školního roku 2019/2020
ustoupily adventnímu období. Nastal čas
k ohlédnutí za 1. čtvrtletím, které proběhlo na naší škole nejen v duchu vzdělávacím,
ale bylo naplněno celou řadou akcí, soutěží
i olympiád.
Žáci 8. ročníku hned v pátek 6. září odpoledne absolvovali neoficiální zahájení nového
školního roku s názvem „Hola, hola, škola
volá“. Celá akce se nesla v duchu příprav na
předměty, jež je letos čekají. V pravopisném
rozstřelu si například vyzkoušeli zásahy do
kbelíků s I/Y, prošli matematickou cestu, absolvovali chemické pokusy, přiřazovali anglická slovíčka, zvládli snadnou přípravku do
němčiny či si vyzkoušeli boje v době Velké
francouzské revoluce. V zeměpise si zahráli
japonskou honičku a v tělocviku procvičili
svaly ve slalomu s kolečkem a rychlost při
jízdě na odrážedle. Odměnou jim byl poklad uschovaný v žákovské kuchyňce. Následovalo opékání a příprava na večerní promítání filmu.
Osmáci byli aktéry také další akce, tentokrát
šlo o Burzu práce a vzdělání 2019 v Šumperku, které se zúčastnili hned 1. října. Jednalo
se o prezentační výstavu nejvýznamnějších
zaměstnavatelů Olomouckého kraje a spolupracujících středních a vysokých škol. Žáci
se dozvěděli mnoho informací o žádaných
profesích na trhu práce. Součástí akce byla
i soutěž pro žáky, kdy na základě jejich vědomostí o volbě profese mohli získat hodnotné ceny. Novinkou v letošním roce byla
tzv. Živá knihovna povolání. Představovala
názornou prezentaci profesí na trhu práce.
Žáci 9. ročníku se na konci listopadu zúčastnili přehlídky středních škol Scholaris
v Olomouci.
Další akcí určenou pro devátý ročník byl
vzdělávací projekt Planeta Země 3000. Proběhl 4. října 2019 v MKS Mohelnice. Letoš-

ní díl byl věnovaný Kolumbii, jejímu životu,
přírodě a kultuře.
V měsíci listopadu se deváťáci zúčastnili v mohelnickém muzeu v rámci projektu
Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách
besedy s historikem Mgr. Zbyňkem Žouželkou, Ph.D., která se vztahovala k tématu
letošního, 15. ročníku. Tím je pád železné
opony. Beseda navazovala na projekci filmu
Karla Strachoty „1989: Z dopisů psaných
přes železnou oponu“. Žáci byli seznámeni
s vývojem bipolární Evropy během studené
války a s událostmi, jež vedly k pádu komunistických režimů a nástupu demokracie.
Během podzimních měsíců absolvovali žáci
druhého stupně také několik preventivních
programů. Pro 8. ročník to byla přednáška
„Sex, AIDS a vztahy“ a pro 9. ročník „Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí“.
Žáci devátého ročníku také zaštítili akci
s názvem Halloween na druhém stupni. Pro
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své mladší spolužáky si připravili různé aktivity, např. halloweenský kvíz, pavoučí průlezku, anglická slovíčka, výrobu kostlivce
nebo běh s koštětem.
Ze soutěží, jež proběhly na podzim na druhém stupni, připomeňme školní a oblastní
kolo v pIšQworkách, internetovou soutěž
Brloh (BRněnská LOgická Hra), kde se náš
dívčí tým z devátého ročníku umístil v konkurenci základních škol na 5. příčce. Pro
vybrané žáky tří kategorií, Mini (4. -5. ročník), Benjamin (6. – 7. ročník) a Kadet (8.
– 9. ročník), byl určen Bobřík informatiky.
Dále žáci soutěžili ve školních kolech Dějepisné olympiády, Olympiády z českého jazyka, v Mladém chemikovi a Přírodovědném
klokanovi. Vítězové školních kol se ve 2. pololetí zúčastní kol postupových.
Na prvním stupni žáci 4. ročníku navštívili
dopravní hřiště v Mohelnici, kde se zúčastnili kurzu dopravní výchovy.
Ve IV. A proběhla 21. 10. 2019 beseda s kapitánem Lukášem Kubíčkem. Žáci byli seznámeni s hodnostmi v armádě, s úlohou
armády v naší republice a dověděli se něco
o misích v zahraničí.
Na závěr si žáci prohlédli a zkusili nasadit
plynovou masku, obléci si burku či nasadit
pokrývku hlavy – pakul.
Třída IV. A také navštívila Muzeum v Mohelnici. Žáci shlédli výstavu o pravěku, dozvěděli se spoustu informací o prvním osidlování Mohelnicka a životě lidí v dávných
dobách. Dále měli možnost vyzkoušet si
v interaktivní herně činnosti lidí z pravěku,
např. rozdělávání ohně pomocí tření dřívek,
mletí obilí v kamenném mlýnku.
Žáci 4. ročníku v měsíci listopadu navštívili Centrum ekologických aktivit Sluňákov
v Horce nad Moravou. Absolvovali výukový program s názvem „ Jak se měří počasí?“.
V praktické části si v přírodě vyzkoušeli měření srážek, větru, tlaku vzduchu a teploty.

V měsíci listopadu žáci V. B četli ze svých
oblíbených knih babičkám a dědečkům
v Domově u Třebůvky.
Ze sportovních aktualit připomeňme oblastní kolo v minikopané starších žáků. Konalo se
18. 9. 2019 v Mohelnici a náš tým zvítězil. Na škole máme v 8. a 9. ročníku i dobré
přespolní běžce. Ti vybojovali na konci září
v oblastním kole v Mohelnici 3. místo. Naše
škola pořádala 14. 11. 2019 okrskové kolo ve
florbalu žáků 8. a 9. tříd, v němž jsme obsadili 2. místo.
V pátek 22. 11. 2019 proběhl na 1. stupni
sportovní den – Sazka olympijský víceboj.
Žáci plnili disciplíny olympijského diplomu.
V loňském roce získala škola zlatou medaili
za účast 95% žáků v projektu.
Na závěr bych chtěla všechny čtenáře Hlasu
Loštic pozvat na akci „Vánoce ve škole“, která proběhne ve čtvrtek 12. prosince 2019 od
16 do 18 hodin v budově staré školy. Těšíme
se na Vaši návštěvu.
Mgr. Martina Špičková

Ohlédnutí
Lampionový průvod

V sobotu 2.11.2019 se v Lošticích uskutečnil lampionový průvod. Letos byl lampionový průvod propojen s akcí „Lesem s děsem“,
která se konala v žádlovickém parku. I když
celé dopoledne a brzké odpoledne bylo deštivo, nakonec se počasí umoudřilo a přestalo
pršet. Na 16:00 se nás na náměstí sešlo velké množství rodin s dětmi, které měli krásné lampiony, lucerničky a různá světýlka. Za
šera jsme se vydali průvodem ulicí Žadlovickou, Kašparovou a K Pešti do žádlovického parku, kde mnozí z nás se světýlky, již za
úplné tmy, pokračovali prohlídkou „Lesem
s děsem“. Tato akce byla úžasně promyšlena a nachystána. Nejen děti procházely mezi
čarodějnicemi, upíry, vlkodlaky a čerty, kde
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plnily různé úkoly. Za splnění těchto úkolů je v cíli čekala nejen sladká odměna. Ve
strašidelném kiosku se všichni mohli zahřát
něčím teplým k pití a k snědku, na ohni si
mohli opéci špekáčky, svést se na dětském
kolotoči. K tomu mohli shlédnout představení Ohnivá show, vyfotit se ve strašidelném

fotokoutku a zaposlouchat se do pěkné muziky. Tímto bych chtěla všem organizátorům
této akce moc poděkovat. A příští rok, kdo
ví, co si pro vás nachystáme.
Radka Kristenová
(předsedkyně kulturní komise)

Představujeme vám reprezentativní kalendář
Hugo Šilberský – Toulky Bouzovskem 2020

Kalendář byl vydán u příležitosti významného, stého výročí narození umělce, loštického
rodáka Huga Šilberského (1920-1974). Kalendář s barevnými obrazy obcí Mikroregionu
Mohelnicko, s hrady Bouzovem, Mírovem a zámkem Úsov je doplněný o umělcovy životopisné údaje, popsané jeho synem Alešem Šilberským. O vydání kalendáře se zasloužili malířovi přátelé, především Hana Heidenraichová a nakladatelství Martina Strouhala v Zábřehu
s tiskárnou Mega Press Brno. Finanční podporu poskytl Mikroregion Mohelnicko, Olomoucký kraj, MěstÚ Loštice
a Mohelnice, obecní úřady
Bouzov, Mírov, Úsov, Moravičany, Palonín a Pavlov.
Kalendář je v prodeji
v Lošticích v městské
knihovně
a v Kavárně galerii
U lišky Bystroušky.
Za pomoc, podíl a spolupráci
při vydání a prezentaci
kalendáře spolu
se vzpomínkou na mého otce
Huga Šilberského
srdečně děkuje Aleš Šilberský.
11
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Drakiáda

Ač bylo skoro bezvětří, které drakům nesvědčí, tak pole u Synagogy přivítalo hodně rodičů se svými ratolestmi, aby se zúčastnili Drakiády. Na nebi poletovalo mnoho
pestrobarevných draků a díky neutuchající energii svých majitelů se i chvíli drželi
ve vzduchu. Děti a někdy i rodiče neustále
pomáhali drakům zpátky na oblohu. A kdyby bylo větrno, tak by požitek letů draků byl
maximální. Kromě bezvětří provázelo drakiádu slunečné příjemné počasí. Všichni mladí piloti draků dostali svůj první pilotní průkaz. Nakonec nebylo ani tak důležité, jak dlouho drak vydržel ve vzduchu, jako spíše to, že
se děti mohly setkat a vydovádět se. Celá tato akce proběhla v sobotu 26.října a když dá počasí, tak za rok zase znovu.					
David Kofránek

Siberut, ostrov duchů

V sobotu 14.září proběhla v loštické synagoze přednáška českého reportéra,redaktora,cestovatele a hlavně prozaika Josefa Formánka: S iberut,ostrov ostrov duchů.
Po krátkém úvodu následovala téměř tří hodinová beseda,sestávající z projekce diapozitivů, filmu o ostrově Siberut, šamanech a
různých zvyklostech tamních obyvatel mantawaicích, u kterých cestovatel několikráte
pobýval. Závěr akce se nesl v duchu autorského čtení z Formánkova románu Mluviti
pravdu, autogramiádou a diskuzí.
Celé setkání provázela přátelská atmosféra.
P. Formánek byl velice okouzlen jak samot-

nou Synagogou, tak Lošticemi jako takovými.
V roce příštím bychom chtěli zajistit více takových akcí.
Chtěl bych tímto poděkovat p. Štiplovi za
pomoc při akci a zejména milou společnost,
p. Veselému, p. R. Faltýnkovi za technickou podporu, p. starostce Š. Havelkové, p.
R. Kristénové, p. E. Hánišové, p. I. Konečné
za výborné občerstvení pro návštěvníky, a
všem členům Kulturní komise, v neposlední
řadě divákům za přátelskou atmosféru.
Za Kulturní komisi Města Loštic
Dušan Hániš
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Charitativní zumba neděle se vydařila
akce, ale hlavně za to, že nám půjčilo kulturní dům bez nároku na nájem a díky tomu
mohla jít celá vybraná částka pejskům do
útulku.
Dále bych chtěla poděkovat cvičitelce Jarušce Schmidtové z Mohelnice za to, že za námi
přijela a v závěrečném bloku nedělního dopoledne pro nás připravila další krásné taneční sestavy. Měli jsme tak možnost si vyzkoušet, jak se cvičí jinde a moc jsme si to
užili.
Největší díky ale patří těm, kteří si přišli zacvičit nebo nás v cvičení podpořit, protože nejen že vytvořili perfektní a přátelskou
atmosféru, ale hlavně se díky nim vybrala
krásná částka 4600,- Kč, která již byla předána mohelnickému psímu útulku.
Holky a kluci, byli jste úžasní a já Vám ještě
jednou z celého srdce děkuji!
Těším se znovu příští rok.
Katka Malíčková

Dne 24.11 2019 se uskutečnil první ročník
charitativně sportovní akce s názvem Charitativní zumba neděle. Jak už název napovídá, cvičilo se pro dobrou věc – celý výtěžek
z akce byl učen psímu útulku v Mohelnici.
A ukázalo se, že lidé v Lošticích chtějí pomáhat!
Sportovního dopoledne se zúčastnilo přes
40 osob, zacvičit si přišlo i několik dětí – a
nutno podotknout, že byly všechny velmi
šikovné a cvičení si užívaly. Společně jsme
si zatančili zumbu, aerobik, sestavy s prvky břišních tanců a dokonce i country. Abychom si dali pořádně do těla, přestávku mezi
dvěma rychlými bloky jsme vyplnili posilováním břicha, nohou a hýždí. Na konci dopoledne jsme byli všichni příjemně unaveni, ale hlavně spokojeni, že se celá akce víc
než vydařila.
Chtěla bych velmi poděkovat vedení města
nejen za to, že mě podpořilo v konání téhle
13
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Proslov paní Marie Kašparové na vzpomínkové akci k 17. listopadu
Vážení přítomní, vážení hosté, milí pamětníci, sametová revoluce 1989 nám přinesla
demokracii a svobodu. Po 40 letech komunistické totality to bylo něco jako zázrak a
většina pamětníků považuje toto období za
nezapomenutelnou část svého života.
Na počátku všeho byl strach a obavy, ale
převážila odvaha a vzpoura postavit se zlu a
bezpráví. Lidé toho měli dost. Zhrbený národ se napřímil a v čele s Václavem Havlem
nastoupil cestu ke svobodě. Bez boje, bez
krveprolití a s jasným cílem dovést zemi ke
svobodným volbám. Tak se stalo v červnu
1990. Komunistická strana byla ve volbách
poražena a postupně začaly vznikat nové
strany, které mezi sebou soupeřily, tak jak je
v demokracii běžné.
Nastoupená cesta nebyla jednoduchá, byla
však naplněna radostí, nadšením a semknutím celého národa, který se snažil angažovat
a pomáhat, kde bylo potřeba. V první řadě
si lid zvolil nového prezidenta – moudrého
a spravedlivého člověka, disidenta V. Havla,
který přišel z vězení rovnou na Hrad. Byl to
velký morální políček všem tehdejším mocipánům.
Václav Havel celý život bojoval za spravedlnost, lidská práva a důstojnost člověka. Své
přesvědčení, že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“, vštěpoval nejen nám
všem, ale celému světu. Pro jeho víru ve
spravedlnost, odvážné myšlenky a činy si ho
také celý svět vážil a byl považován za jednu
z největších morálních autorit. Díky V. Havlovi, všem významným osobnostem a tím i
díky dobrému jménu naší republiky jsme se
brzy vrátili do společenství západních demokratických zemí, kam jsme patřili již za
první republiky a odkud nás vytlačil komunistický převrat v roce 1948.
Od sametové revoluce jsme ušli dlouhou
cestu. Mnohé věci kolem nás se změnily –

jak k lepšímu, tak k horšímu. Dnes se řeší
úplně jiné otázky, než více jak před čtvrtstoletím. Tehdy svět ohrožovala studená válka
mezi východem a západem, pořádaly se závody ve zbrojení a největší rozbuškou byly
jaderné zbraně. Teprve porážkou komunismu ve střední a východní Evropě a také díky
rozumným světovým státníkům se politika
stala méně vyhrocenou. Studenou válku nahradila mírová politika. Naše země se po revoluci vyrovnávala s odstraňováním železné
opony, s nově nabytou svobodou, budováním demokracie, ale také odsunem sovětských vojsk, rozdělením Československa a
zapojením do evropských struktur jako jsou
NATO a EU. Všude převládala nová naděje
a víra v lepší budoucnost.
Třicet let po listopadových událostech je
pro nás svoboda a demokracie už takovou
samozřejmostí, že zapomínáme, co tomu
předcházelo. Mezi úspěchy našeho státu –
kromě svobody slova a volného cestování
bezesporu patří ekonomická vyspělost, díky
které se řadíme na přední místo postkomunistických zemí. Čelíme však mnohým novým výzvám, ale i problémům a hrozbám,
zejména v oblasti přírodních změn. Mocná příroda se čím dál víc bouří proti necitlivým zásahům člověka, který především sám
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sobě ničí životní prostředí a klimatické podmínky. Kromě zhoršujícího se extrémního
počasí dochází ke globálnímu oteplování a
v důsledku toho hrozí vysychání přírody a
zároveň zvedání hladiny oceánů táním ledovců. Vědci bijí na poplach a svět stojí před
úkolem, jaký tady ještě nebyl – zachování
života na planetě. Politici k tomu přistupují
dosud vlažně, důležitější je pro ně stále ekonomický růst a vědomí, že nás se to zatím
netýká.
A jako by přírodní katastrofy nestačily, jsou
tady i jiné hrozby současnosti, za kterými
stojí člověk. Terorismus a s ním spojená migrace, obchodní, kybernetické, či jiné války,
autoritářské mocnosti jako je Rusko nebo
Čína, nejednotná EU, nevyřešený BREXIT,
ale také rozdělená společnost a nástup populismu, nacionalismu, semitismu a extremismu. Názory na věci se různí a politika se
stává nepřehlednou a nevyzpytatelnou. Proměnila se v politikaření a boj o moc. Lidé si
navolili do čela populisty, oligarchy a diktátorské typy, kteří často překračují hranice civilizované parlamentní demokracie, způsobují zhrubnutí politické kultury a převracejí
kolo dějin od pravdy a lásky až k nestoudnému zneužívání moci. Současná domácí
i celosvětová politika je toho příkladem. Je
smutné a zároveň i varující, když lidem přestávají vadit bezpáteřní postoje, nemorální
chování a špatný charakter čelních představitelů za cenu příslibu lepších zítřků. Není
dobré věřit těm, kteří jen slibují, hrají si na
lepší lidi a spasitele – ať jsou to populisté, extremisté těžící na nesnášenlivosti a xenofobii nebo zastánci starých pořádků. V politice by měly být osobnosti, které si na nic
nehrají, kterých bychom si mohli vážit a byli
nám příkladem. Václav Havel jako i náš první prezident T. G. Masaryk nám takovým
příkladem byli.
My teď stojíme na křižovatce a před námi je

velká výzva – co dál. Politikaření tady bohužel vždy bylo, je a bude. Důležité však je, aby
občanská společnost k tomu co se kolem nás
děje, kdo a jak nám vládne, nebyla lhostejná.
Aby lidé používali vlastní rozum a cit, dokázali rozeznat co je pravda, co lež a nenaletěli
každému populistovi, který hraje líbivou politiku a získává tak preference a moc. Nedávno zesnulá velká herečka Vlasta Chramostová řekla, že naše společnost je nemocná. Co
udělat pro její uzdravení? Možná stačí docela
málo – nelhat, nekrást a taky se nebát. Oba
naši již zmiňovaní prezidenti na těchto základních morálních hodnotách stavěli. Chceme-li zůstat věrni odkazu a myšlenkám 17.
Listopadu 1989 a zachovat si svobodný a demokratický stát, snažme se, aby politika nebyla jen bojem o moc, ale především správou
věcí veřejných. Mysleme víc na budoucnost
a pak teprve na sebe a držme se celoživotního přesvědčení našich velkých státníků T. G.
Masaryka a V. Havla „Pravda a láska vítězí“
17. listopad je dnem boje za svobodu a demokracii. Proto bych na závěr chtěla poděkovat všem, kteří se před 30 lety jakýmkoli způsobem, byť nepatrnou mírou i u nás
v malých Lošticích, zasloužili o změnu poměrů v naší republice a pomohli pokojnou
cestou svobodu a demokracii vybojovat.
Važme si těchto darů a stále je ochraňujme.
Jsou to ty největší hodnoty, za které vždy
stojí bojovat.

Ohlédnutí

Blíží se konec roku a pro každého z nás je
to čas ohlédnutí, jaký vlastně ten rok byl,
zda se naplnilo to, co jsme si na jeho začátku předsevzali.
Na příznivce fotbalu čeká jedno příjemné
ohlédnutí. Město podporuje ze svého rozpočtu kulturu, sport a zájmovou činnost
spolků, aby byl ve městě čilý život. Na podzim 2018 zastupitelé odhlasovali usnesení
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zbourat u Borového lesa padesát let staré kabiny a postavit pro fotbalisty nové sportovní zázemí. Letos o prázdninách se k našemu
potěšení usnesení naplnilo. Fotbalisté nám
během sezóny připravili řadu příjemných
sportovních zážitků. Vedení města patří ještě jednou za nové kabiny naše poděkování.
Za pořadatele vzpomínkových akcí k 30. výročí sametové revoluce bych chtěla rovněž
poděkovat všem, kteří jste se jich účastnili.
Výstava „Příběhy bezpráví – cesta ke svobodě“ na osudech některých bojovníků za
svobodu připomněla komunistická zvěr-

stva z naší minulosti. Tito lidé za svůj odpor a odvážné činy vůči režimu byli popraveni nebo zaplatili mnohaletým vězením.
Na to by neměl český národ nikdy zapomenout. Pieta u Nejsvětější Trojice byla důstojnou tečkou vzpomínek na listopadové události 1989.
Vážení spoluobčané, popřejme našim zastupitelům krásné prožití Vánoc a úspěšný
nový rok.
Prožijme příští rok všichni v pevném zdraví
a spokojenosti. 		
Věra Čížková

Výsadba stromů u Jana Nepomuckého
V Lošticích zapouští kořeny jednatřicet
nově vysazených stromů a dvacítka keřů.
Mohou za to desítky dobrovolníků, které ani
poměrně chladné podzimní počasí neodradilo pomoci místu, kde žijí.
Skauti, jednotlivci i rodiny s dětmi se tak
první listopadovou sobotu sešli za Husovým

sborem u Jana Nepomuckého, aby zde ve
volné krajině společně vysadili desítky stromů a keřů. Ruku k dílu přiložila také starostka města Šárka Havelková Seifertová a také
pracovníci technické správy města Loštic.
Vysazovací akci zahájil pan Stanislav Hekele.st, který všem názorně ukázal, jak má ta-
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ková výsadba stromu správně vypadat. Poté
se malí i velcí spravedlivě rozdělili do skupin a výsadba mohla začít. Bylo patrné, že
školení pana Hekeleho dopadlo na úrodnou
půdu a práce šla všem od ruky. A tak už po
čtyřech hodinách byla linie javorů, dubů,
hrušní a třešní na světě. Své místo zde našly také keře - hloh, trnka, šípek. Celá výsadba tak kromě estetického významu plní
zejména funkci ekologickou, navrací krajině
její původní vyváženější ráz, výrazně přispívá k zadržení vody v krajině a snižuje erozi
zemědělské půdy.
Veřejnou výsadbu iniciovalo město Loštice
ve spolupráci s místním Spolkem STURM.
Výsadba byla financována z dotačního titulu
MŽP Program péče o krajinu 2019.

Po loňské adopci stromů je i tato veřejná
výsadba jasným důkazem, že místním lidem není prostředí, ve kterém žijí lhostejné a za to patří všem velké díky. Poděkování
rozhodně zaslouží světlušky, skautky a mohelnická družina ze střediska ŠÍP Loštice,
pracovníci technické správy Loštice pod vedením pana Jaroslava Erlece, paní Ing. Ivana Krečová z AOPK za cenné rady, Luděk
Vlach za výraznou pomoc s výkopem jam
pro stromy a pan Jaroslav Erlec za zajištění
nádherných stromů, hlavně starých krajinných odrůd třešní a hrušní. Závěrem bych
panu Erlecovi chtěl popřát hodně zdaru
v novém působišti a poděkovat za skvělou
práci, kterou pro Loštice odvedl.
V Lošticích 1. 12. 2019 Michal Trlica
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SŠTZ Mohelnice opět uspěla

naše škola si po dvou
letech odváží domů
putovní pohár a tedy
i první místo. Ředitel
školy PhDr. Jiří Ženožička řekl: „Jsem nesmírně rád, že se kvalita naší školy a jejich
žáků potažmo pedagogů opět projevila. Považuji si za čest, že jsme mohli takto reprezentovat nejen Olomoucký kraj, ale i region
Mohelnice, ve kterém působí naši významní partneři jako je například firma Siemens,
Hella, ZLKL Loštice a další strojírenské firmy.
Právě díky nim jsou i naši žáci motivováni
uspět a dělat tomuto regionu čest.“
Chceme touto cestou poděkovat organizátorům soutěže, soutěžním týmům a všem
pedagogům, kteří se na kvalitní přípravě
našich žáků podílejí. Vedení školy se díky
takovýmto úspěchům rozhodlo zařadit do
své oborové nabídky nový maturitní obor
Mechanik elektrotechnik, který od školního roku 2020/2021 bude nabízet vzdělávání
žákům, kteří se budou zabývat opravou, zapojením, diagnostikou, měřením el. instalací a programováním řídicích systémů. Sponzorem vybavení pro tento obor se opět stala
firma Siemens, která prostřednictvím mohelnického závodu pod patronací Ing. Pavla Pěničky umožní našim budoucím žákům
pracovat nejen na systémech PLC Simatic
a jejich dalších komponentech včetně řízení točivých strojů. Věříme, že i tento obor
si získá oblibu žáků a budou v něm neméně
úspěšní jako na našem tradičním maturitním oboru Mechanik seřizovač. Tyto obory
navíc umožní pokračovat ve studiu žákům
učebních oborů Elektrikář, Obráběč kovů,
Nástrojař či Opravář zemědělských strojů
pro získání maturitní zkoušky.
Jsme velmi rádi, že můžeme tuto informaci
poskytnout i občanům města Loštice, které

Podzim patří na naší škole vždy k obdobím,
ve kterém dochází k vzájemné konfrontaci týmu žáků z oboru Mechanik seřizovač s týmy z celé České republiky. Ne jinak
tomu bylo i letos a to tentokrát v dalekých
Domažlicích. Právě 24. a 25. 10. 2019 tam
došlo k rozuzlení soutěže Sinumerik cup
2019. Náš tým ve složení Jiří Protivánek, Tomáš Juřena, Stanislav Dvořák a Ondřej Nevrlý a vedoucí pedagog Ing. Miroslav Šulák
se v konkurenci 14 týmů z 11 středních škol
z celé ČR těšil na výsledek, který jim přiřkla
odborná porota soutěže. V komisi nechyběl
zadavatel soutěžní práce z VUT Brno Ing.
Aleš Polzer, Ph.D a další přizvaní odborníci z prostředí firmy Siemens s.r.o. Zadaná
práce měla název Programování a zhotovení
aroma lampičky. Toto zadání mělo několik
technických úskalí a vyžádalo si nejen odborné žákovské znalosti, ale i spoustu práce při hledání programového řešení v rámci
jednotného systému Sinumerik. Předmětem
hodnocení práce bylo nejen zadaný výrobek
naprogramovat na číslicově řízeném stroji,
ale zhotovit i technickou dokumentaci včetně programového listu a po výrobě i provést
kontrolní měření. Při odborných činnostech
se kladl zřetel i na zvolený výrobní materiál a použité nástroje včetně jejich technických vlastností. Tým také poprvé vedl nový
vedoucí Ing. Miroslav Šulák, který zde působil pod supervizí letitého kouče Jaroslava Valenty a Mgr. Pavla Hampla. Velkým
přínosem bylo také strojní vybavení školy,
protože žáci zde pracují na nejmodernějších programovacích systémech a využívají
kvalitní výrobní stroje, na kterých se sponzorsky podílí firma Siemens elektromotory
Mohelnice s.r.o. zastoupená Ing. Pavlem Pěničkou a jeho týmem.
Město Domažlice se stalo pro delegaci z mohelnické školy úspěšným místem, protože
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s městem Loštice a pevně věříme, že jsme
kvalitní vzdělávací institucí, která může dětem a žákům nabídnout neméně kvalitní
vzdělávání a úspěšný start pro budoucí kariérní růst.
[SŠTZ Moh]

podobně jako blízká Mohelnice úzce spadají do blízkého regionu, ze kterého významní sociální partneři čerpají kvalitní odborné
zaměstnance. Naše škola si váží spolupráce

Setkání divadelníků

18. října proběhlo v kulturním domě setkání ochotníků a přátel loštického divadla s malým
občerstvením protkané vzpomínkami na nedávno zesnulého režiséra pana Jana Weisera.
Probírala se uplynulá sezona (divadlo Nejlíp je u nás), nový výhled, zkrátka jak dál. Je škoda
že po 10 letech ukončil své úspěšné účinkování u ochotníků náš režisér František Pelcl, kterému přejeme hodně životní pohody do dalších let.
Samozřejmě nikdo nechceme, aby loštické divadlo přestalo hrát, a tak se další režie ujala
Jarmila Králíková a připravuje společně s Vlad. Kolářem divadelní pohádku,do které bylo
zapojeno několik dětí. Tak tedy všichni,kteří si přečtete tyto řádky a máte chuť si zahrát na
prknech co znamenají svět nebo si zarežisérovat přijdte mezi nás a zapojte se do divadelního
dění v Lošticích. Přihlásit se můžete v KD nebo se přijít podívat na zkoušku vždy v pondělí
v 18.hod.							
Za JDO v.k

Jan Havelka

který miloval český jazyk a rodnou Moravu.
Jeden ze zakladatelů Vlastivědného muzea
v Olomouci se narodil 22.listopadu 1839
v rodině loštického malíře a divadelníka
Františka Havelky (1817-1882). Absolvoval
německé gymnázium v Olomouci. Dále ve
studiích pokračoval na univerzitě ve Vídni, kde se zaměřil na historii, zeměpis, knihovnictví a archivnictví. Od studentských
let psal básně, redigoval studentské časopisy (Kvasnice a Lípa moravská). Nadšeně se
účastnil českého národního a kulturního života.

Loštice byly v předminulém století jedním
z center české kultury, vzdělanosti i národního cítění. K velkým rodákům a významným mužům Loštic patřil i profesor Jan
Havelka - pedagog, zakladatel muzejnictví,
nadšený archeolog a po rodičích i docela nadaný malíř.
180. výročí tohoto významného loštického rodáka připomíná výstava v Památníku
Adolfa Kašpara. Otevřena je od 9.listopadu 2019 do 2.února 2020. Výstava přibližuje
život a dílo tohoto všestranného vlastence,
20
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Jízdní řády odjezdů autobusů
z Loštic a odjezdy vlaků
z Moravičan a ze Zábřehu
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Odjezdy autobusů z Loštic
Směr => Linka

933247

Moravičany ČD
K vlaku
933247

ČD => Loštice
Od vlaku
Litovel

933244

Čas odjezdů



4:40 5:15 5:40 6:40 6:40 7:17 7:40 7:40 8:40 10:40 10:40



12:40 12:40 13:40

Do Mohelnice
933245
Vranová Lhota

933243
Pavlov, Radnice

14:40

15:40 16:40

16:40

17:40 

17:40 18:40 18:40 19:40 20:40 22:05

       

5:02 5:30 6:05 7:05 7:05 7:27 8:05 8:05 9:05 11:05 11:05 13:05

  

13:05 14:05 15:05 15:05 16:05 17:05 17:05 18:05 18:05
 

19:05

19:05 20:05 21:05

 

5:16

7:07 7:15 10:47 12:17 13:17 14:37 17:47

22:40

 

11:46 16:17 (Bouzov Podolí)

17:51 (Bílá Lhota)

     

6:32 7:49 9:14 12:32 12:32 13:32 14:55 18:20 21:25

5:33 11:48 13:37 13:48 (Vlčice) 14:42 15:27 16:15 18:43



18:43
Do Mohelnice

14:40





Bílá Lhota

Platný od 15.12.2019

22:35

22:35



5:12 6:49 11:32 13:08 14:07

17:28

k ČSAD 23:03 23:24


    

5:44 7:07 10:48 11:15 12:55 14:45



19:20

15:15

16:15 19:15

22:33


Mohelnice

5:14 6:17

13:25 15:52
Šumperk

933246

Do Mohelnice
933249
Luká - Obectov
Bouzov – Obectov
Do Mohelnice

6:28

7:39 8:15



11:15 11:22

12:30 13:15

19:56



4:45 5:18 5:45 7:14 7:35 8:03 10:13 14:13 15:43 17:13 18:13



5:35 (Siemens) 6:30

 

5:54 11:28

14:35

   

5:54 8:38 16:14

19:18

   

5:12 7:37 9:13 11:29 13:30 17:09
22

19:51

HLAS LOŠTIC

ZIMA 2019

Vysvětlivky ke spojům:
 - jede v pracovních dnech ;  - jede ve svátek;  - spoj s bezbariérovým přístupem;  - nejede 31.12.18;
 - nejede 24.12.2018;  - jezdí v sobotu;  - jede v sudém týdnu;  - jede v lichý týden.

Vlaková spojení os. vlaků z Moravičan a Zábřehu
Moravičany => Olomouc :
       ´    

4:30 4:58 5:28 6:00 7:04 8:00 9:03 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:03 18:00 19:03 21:00 22:21 23:08




Olomouc => Moravičany:
   



4:33 5:33 6:33 7:33 8:33 10:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 22:37
všechny spoje jedou i o víkendu


Moravičany => Šumperk :
      

4:55 5:55 6:55 7:55 8:55 10:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 23:00
všechny spoje jedou i o víkendu


Šumperk => Moravičany :
       

4:14 4:49 5:29 6:30 7:30 8:30 10:31 12:31 13:29 14:31 15:30 16:29 17:30 18:31 20:31 21:31




Zábřeh na Moravě > Praha hl.n.: 
    

3:52 4:33 5:38 5:41 6:13 6:40 7:13 7:38 7:42 8:13 8:42 9:13 9:38 9:42 10:13 10:42 11:38 11:42 12:13
RJ

R

LE

R

RJ

LE

RJ

LE

ExR

RJ

ExR

RJ

LE

EC_R

RJ

ExR

LE

EC_R

RJ

     

12:42 13:38 13:42 14:13 14:38 14:42 15:38 15:42 16:13 16:42 17:38 18:13
ExR

LE

ExR

RJ

LE

ExR

LE

EC_R

RJ

ExR

LERJ

Praha hl.n. => Zábřeh na Moravě:
          

5:23 5:50 6:23 7:23 7:50 8:08 8:23 9:08 9:23 9:50 10:08 10:23 11:23 11:50 12:08 12:23 12:44 13:23 13:50
ExR

RJ

ExR

ExR

RJ

LE

EC_R

LE

ExR

RJ

LE

EC_R

ExR

RJ

LE

ExR

RJ+Os

ExR



14:08 14:23
LE
EC_R

14:50 15:23 15:50 16:08 16:23 16:50 17:08 17:23 17:50
RJ
ExR RJ
LE
EC_R RJ
LE
ExR
RJ

18:23
ExR

19:50
ExR

Vysvětlivky: RJ – RegioJet, LE – LEOExpress, R – rychlík, ExR – expres rychlík, EU_R – Eurocity express
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Autobusová spojení ze Šumperka
Časy odjezdů

Směr => Linka



Do Loštic

5:40 6:45 12:40 14:10 14:40 15:40 16:40 19:40

4:30 6:10 6:55 8:40 9:40 10:40 10:40 11:40 13:30 14:40 16:40

16:40 17:40 19:40

Do Mohelnice

Autobusová spojení ze Zábřehu
Směr => Linka

Do Loštic

Časy odjezdů



5:00

5:07 6:10 7:20 7:00 13:10

  

Do Mohelnice

14:40 15:10 16:10

17:10 21:10

    

6:40 7:40 9:10 10:10 11:10 11:10 12:10 13:55 15:10 17:10

18:10

Odjezdy autobusů z Mohelnice aut. st. do Loštic
Časy odjezdů

Směr => Linka
933244

Směr Litovel

933245

     

5:25 11:40 13:30 13:40 14:32

Směr Radnice

5:35 7:00

933249

Směr Bouzov
Od Šumperku

933246

17:45

22:25

   

Směr Vr. Lhota

933248

   

5:08 7:00 7:08 10:40 11:40 12:10 13:10 14:30 17:32
15:20

18:36

18:36

    

10:30 10:40 11.05 12:45 14:30 14:35

22:30

  

5:48 8:30 10:20 11:20 14:20 16:10


19:10

       

5:26 6:43 7:26 7:46 13:50 15:07 15:45 16:37 21:21(př. Libovou)



21:42

Odjezd autobusů z Mohelnice do Zábřeha a Šumperka
Směr => Linka
Šumperk

Časy odjezdů

       

4:25 4:52 5:25 5:52 6:50

7:22

7:42 8:12 10:22 11:22 12:22 12:52

   

Jen Zábřeh

12:42 13:42 14:20 15:52 16:37 17:22 18:20
  

9:24 13:27 14:25

Vysvětlení značek ARRIVA:  nejede 31.12.18  jede od 2.6. do 30.9.  nejede 17.11. 18  jede od 1.6.19
do 29. 9.19  nejede od 27.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 11.3.19 do 15.3.19,18.4.19, od 1.7.19 do 31.8.19, od
29.10.19 do 30.10.19
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Po skončení studia roku 1867 krátce působil
jako učitel v Přiboře a v Uherském Hradišti, kde svým národním cítěním vyvolal odpor místních Němců, kteří ho přiměli k odchodu. Od roku 1870 už trvale vyučoval na
Slovanském gymnáziu v Olomouci. Brzy se
projevil jako výborný pedagog.
Aktivně pracoval ve Spolku moravských učitelů. V roce 1873 založil časopis Komenský,
který přinášel poučení a národní uvědomění
moravskému učitelstvu. Vydával a redigoval
Časopis Vlasteneckého spolku muzejního,
beletristickou Koledu.
Zemřel náhle 20.října 1886 při cestě ze školy.
Svým dílem přispěl k upevnění národní jednoty, jak v rámci Moravy, tak i mezi Moravou a Čechami. Ve svých textech projevoval
hluboké znalosti a vytříbený styl. Populární byly i jeho práce beletristické, hlavně

moravské pověsti, cestopisy
a vzpomínky.
Jeho Sebrané
básně a vlastní
životopis vyšly
až posmrtně.
V Lošticích Havelkovo jméno nese místní
muzeum, jehož
sbírky jsou tvořeny předměty
dokumentující společensko-historický vývoj v Lošticích a okolí. Unikátní jsou zejména tzv. loštické poháry. Jméno vlastivědného spisovatele připomíná ho i název jedné
z ulic a pamětní deska na rodném domě.
David Kofránek
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Rozhovor s Radimem
Dolanským

Radim Dolanský, rodák z Loštic, byl 1. 9.
2019 jmenován na základě výběrového řízení a doporučení komise Ministra kultury
ČR na post ředitele Pražského filharmonického sboru.
V dětství jsme spolu hráli pod vedením
pana učitele Oldřicha Růžičky v rytmickém uskupení při Základní umělecké škole v Lošticích a nikdy bychom neřekli, že to
z obyčejného hornisty dotáhne na ředitele
Pražské filharmonického sboru.
Položil jsem Radimovi pár otázek:
Radim Dolanský s dirigentem Zubinem Mehtou a jeho manželkou. Foto Petra Hajská

Jak Pražský filharmonický sbor zahájil letošní sezónu? Kde jste účinkovali a jaký
byl ohlas?
Pražský filharmonický sbor zahájil letošní sezónu koncertem s jedním z nejslavnějších dirigentů všech dob Zubinem Mehtou
a Izraelskou filharmonií v pražském Rudolfinu. Společně jsme provedli Mahlerovu
Třetí symfonii v rámci festivalu Dvořákova Praha. Pan dirigent patří k osobnostem,
které tvoří světové dějiny operní i koncertní hudby. Kdo by neznal unikátní koncert
z roku 1990, na němž poprvé společně vystoupily tři světové hvězdy: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo a José Carreras v prostorách starověkých Caracallových lázní v
Římě. Orchestry Florentského hudebního
máje a Římské opery tenkrát řídil právě Zubin Mehta. Byl to obrovský průlom v propagaci opery, i teenageři, kteří do té doby
neměli o opeře vůbec ponětí, si po koncertě pohvizdovali slavnou árii Nessun dorma
z Pucciniho opery Turandot, jako by to byl
poslední hit skupiny U2. Já jsem pana Mehtu poprvé potkal před dvěma lety v Izraeli,
kde jsme s ním nastudovali Pucciniho operu
Turandot. Náš sbor pod jeho taktovkou zpíval více jak 90x, existuje mezi námi skuteč-

né pouto umělecké i pouto přátelství. Právě proto jsem pana dirigenta požádal, aby
se stal patronem naší současné sezóny. Volal
jsem mu kvůli tomu v srpnu do jeho hotelového pokoje v Miláně, kde zrovna připravoval koncert ve Scale, nikdy nezapomenu na
jeho slova: „A mohu vůbec takovou poctu
přijmout?“ Tato slova jen dokazují, jak velká
osobnost pan dirigent je.
Co vás čeká v období adventu, kde budete
vystupovat a jak budete trávit Štědrý večer
a Nový rok.
Sbor je celoročně velmi vytížený, proto o vánočních svátcích ctíme tradici, prostě nezpíváme, pečeme cukroví a užíváme si sváteční chvíle s rodinou. V období adventu se ale
sbor nezastaví. Po dlouhé době se v Hradci
Králové a v Praze vrátíme k Rybově České
mši vánoční, ale ještě před tím v Rudolfinu
oslavíme 85. výročí sboru. Za přítomnosti
kamer České televize provedeme Honeggerova Krále Davida, biblické téma s nádherným textem a působivou hudbou. Na konci
koncertu bývá posluchač doslova omráčen
tou hudební nádherou, která ho po celých
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70 minut obklopovala. Honeggerův Král
David je jedno z nejkrásnějších děl v našem
repertoáru. Divím se, že je to dílo tak málo
známé.

nu. S intendantkou festivalu Beethoven Fest
paní Nike Wagner, mimochodem prapravnučkou Richarda Wagnera, se mi podařilo
domluvit hostování sboru v rodišti Beethovena v roce, který připomíná 250. výročí narození tohoto génia. Je pro nás velkou ctí,
že právě v tomto pro hudebníky posvátném
místě provedeme Mahlerovu Druhou symfonii společně s Mahler Chamber Orchestra,
který je považovaný za světovou špičku mezi
orchestry. Závěr roku věnujeme spolupráci
s Českou filharmonií, naším hlavním domácím partnerem, kromě vystoupení pod taktovkou Tomáše Netopila nás čeká debut se
Sirem Johnem Eliotem Gardinerem. A začátek roku 2021 bude patřit dvěma projektům
s Kirillem Petrenkem a Berlínskými filharmoniky. V březnu a dubnu společně s nejuznávanějším světovým orchestrem a jejich
šéfdirigentem strávíme dlouhých 5 týdnů
při studiu Čajkovského opery Mazepa a Rachmaninovovy opery Francesca da Rimini.

Jaké jsou plány na jaro roku 2020 a jaké
důležité koncerty Vás čekají?
Kromě koncertů v České republice to jsou
právě zahraniční zájezdy, které tvoří páteř
všech našich aktivit. Doma v této sezóně
provedeme celkem 33 koncertů, v zahraničí téměř 50. V únoru vystoupíme v Moskvě
v novém sále Zaryadye pod taktovkou slavného Vladimira Fedoseyeva, který bude řídit Velký symfonický orchestr P. I. Čajkovského, což je nejstarší a největší moskevský
orchestr. Přímo z Moskvy letíme na dva samostatné sborové koncerty do Hongkongu.
Na jaře nás čeká debut pod taktovkou Christiana Thielemanna na Velikonočním festivalu v Salcburku, s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou provedeme Janáčkovu Káťu
Kabanovou v Praze a následně v Hamburku, kde ještě vystoupíme na dvou koncertech pod taktovkou bývalého šéfdirigenta
Newyorské filharmonie Alana Gilberta. Společně s ním a Labskou filharmonií v Hamburku provedeme Janáčkovo mistrovské dílo,
Glagolskou mši. S touto skladbou vystupujeme v zahraničí často – jen v loňském roce
jsme ji provedli s Petrohradskou filharmonií
v Petrohradě, dále pak s Janem Lathamem
Koenigem v Bonnu, Moskvě, Gentu, Antverpách, Bruggách a ve slavné síni Bozar
v Bruselu. V roce 2022 provedeme Glagolskou mši v Carnegie Hall v New Yorku, kam
se vrátíme přesně po čtyřech letech. Ale zpět
ještě k naší současné sezóně, po Hamburku nás čeká festival ve švýcarském St. Gallenu a operní festival v rakouském Bregenzu,
kde působíme vedle Vídeňských symfoniků
už 11 sezón jako rezidenční těleso a jsme na
to právem hrdí. V září nás čeká návrat do
rodiště Ludwiga van Beethovena, do Bon-

Na jak dlouho dopředu domlouváš koncerty pro Pražský filharmonický sbor?
Náš diář je plný do konce roku 2021, rok
2022 je už teď zaplněný velmi slušně a první závazky se rýsují v letech 2023 a dokonce
2024. Všechny tyto nabídky máme jen díky
fantastickým výkonům a nikdy nekončící
práci našeho hlavního sbormistra Lukáše
Vasilka a všech našich téměř 70 zpěváků. Je
pravda, že ročně sedím až 70x v letadle, protože se snažím s našimi partnery být v osobním kontaktu, což je vždy nejefektivnější, ale
na druhou stranu bez zmíněné práce Lukáše a zpěváků bych se mohl ujezdit a neměli bychom nic. Nepřeháním, když říkám, že
Pražský filharmonický sbor patří vedle České filharmonie k tomu nejlepšímu, co Česká republika v živém umění světu nabízí. Já
osobně jsem neskonale vděčný, že mohu být
u toho a svou trochou přispívat k rozvoji tohoto tělesa.
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Jezdíš vůbec při tomto vytížení ještě do
Loštic?
Žije tady můj táta, proto se snažím do Loštic
jezdit aspoň dvakrát, třikrát do měsíce. Ani
moji kamarádi to ale většinou netuší. Pokud
jsem zrovna v Praze, mám tak jeden až dva
volné večery v měsíci. Proto když už jsem
na Moravě, odpočívám, často z domu nevyjdu celý víkend. Výjimkou je návštěva souse-

dů. Máme obrovské štěstí, že jsme obklopeni
skvělými sousedy, z jedné strany paní Filipová, naproti paní Trnková, vedle Keslarovi,
Kašparovi, o kousek dál paní učitelka Hornišerová, zahradou teď dokonce sousedíme
se sestřenicí Gábinou, která se sem s rodinou přistěhovala nedávno. Kdybyste věděli,
jak sousedky skvěle pečou…! Do Loštic se
prostě vracím často a rád. Rostislav Faltýnek
polštářek z jedné strany modrý a z druhé růžový, opřený vzadu za miminkem a větší ozdobná dečka, která se položila na děťátko.
Povlaky těchto deček byly na okraji zdobeny
kanýrky a vyšíváním. V kočárku nechybí ovčí
pytel, tzv. fusak, ve kterém dítě leželo v zimě.
Do výbavy patřily zavinovačky. Když bylo
chladno, maminky balily kojence do čtvercového polštáře naplněného peřím. Dítě bylo
zavinuto a ovázáno stuhou, zvanou povijan.
Miminko vypadalo jako vánočka. Později zvítězily zavinovačky obdélníkové. Povlaky byly zdobeny bohatým krajkovým kanýrem. K ochraně dítěte před větrem a deštěm
sloužila slída, která se skládala z průhledného okénka a koženkové pokrývky, položené
na plymo. Kočárky byly vyrobeny z koženky
nebo se pletly z tenkých vrbových prutů, natřených bílou barvou, později z bílé bužírky.
Pro tyto kočárky se vžil název „košatina“.
Zpěvák Pavel Žalman Lohonka zpívá:
Já bych se v kočárku vozil,
růžový sny bych měl jen,
já bych se v kočárku vozil,
den byla noc a noc den,
já bych se v kočárku vozil,
hloupě se na lidi smál,
já bych se v kočárku vozil,
jen kdyby někde tu stál.

Panenky
Někdo sbírá známky, jiný zase kočárky
Je rodina, která sbírá staré kočárky, panenky a všechno, co s tím souvisí. Věci získává
tak, že oslovuje známé, někdo něco prodá,
ale jsou i takoví, kteří tyto věci darují. Základem sbírky bylo pět maminčiných panenek
z dětství a panenky její dcery, která je velkou
pomocnicí. Manžel upravuje poškozené části. Některé panenky mají šaty původní, některé jsou nové , ušité podle tehdejší módy.
Větší panenky mají oblečení po miminkách.
Jsou ustrojeny do plátěných košilek, které se
zavazovaly šňůrkami na rameni, a na zádech
se vždy uhladily, aby netlačily. Na košilku se
oblékal svetříček, na hlavu čepička a nožky
šup do dupaček. Panenky mají rukavičky,
dudlíky, štěrchátka a další drobné hračky.
Všechno je původní, pečlivě zrenovované.
Sbírku kočárků se podařilo rozšířit díky
manželovi. Ten každý nový kus rozebere, vyčistí, popř. nachromuje nebo přestříká barvou. Do kočárku patří plymo: to je plochý

V jakém kočárku vozili vás? A v jakém kočárku jste vozili vaše děti?
Příjemné vzpomínání vám přeje
Věra Večerková
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Vánoce v kostele

cerničku a během adventu každé úterý v
6:30 hod. budeme sloužit mše při světle svíček. Hlouběji se tak chceme připravit na
přicházející Boží dítě, světlo světa. Po mši
sv. zveme vás všechny a zvlášť ministranty
a děti na společnou snídani a farní kakao
do pastorační místnosti - Prokopky. Odtud
můžete jít posilněni přímo do školy.
Připravit si čistou duši na setkání s Kristem můžete v předvánoční zpovědi v pátek
20. prosince od 15:00 hod do večerní mš sv.
v 17:00 hod. Přijďte včas, abyste se přede mší
sv. stihli vyzpovídat.
Už tradičně vás zveme na živý Betlém, který nám zahrají děti chodící na náboženství.
Přijďte na Boží hod vánoční 25. prosince v
15:00 h. na farní dvůr v Lošticích. Přineste si
kancionály na zpívání vánočných koled. Dospělí se můžou zahřát i u vánočního punče.
S radostí vás zvu na společnou pouť do nejstarších křesťanských zemí, do Arménie a
Gruzie. Pouť se uskuteční 16. až 25. června
2020. Jeli bychom s gruzínskou katolickou
cestovkou OMNESTOUR s bohatým programem.
Definitívní program a cenu ještě ladíme. Ale
už teď vám můžu říct, že ubytování budeme v Akhaltsikhe, Yerevan, Tbilisi, Gudauri
v tří a čtyř hvězdičkových hotelích v dvoulůžkových pokojích s polopenzí.
Navštívíme:
- Yerevan a jeho krásné památky, katedrálu, muzeum a sochu „Matky“ -náboženské

Paradoxně bychom mohli říct „začíná advent, čas stresu a spěchu“. Honíme se v práci,
v úklidu a výzdobě domu, přípravě štědrovečerního stolu i shánění dárků po obchodech, kde se ze všech stran ozývá zpěv: „Čas
radosti, veselosti světu nastal nyní…“.
Snad kromě svatby nevěnujeme žádnému jinému dni v životě tolik času jako přípravě
každoročních Vánoc. Ten čarovný čas dětské radosti a hřejivého pocitu u srdce je přímo úměrný úsilí, které do přípravy s obětavou láskou vložíme. Přesto všechno se nám
může stát, že očekávané ovoce tolik vynaložené snahy splaskne jako bublina. A to, nač
se člověk v představách celou přípravu tolik
těší, někdo pokazí svou nevděčností či necitlivostí. Přitom často vzpomínáme i na chvíle, kdy nám stačilo mnohem méně a možná jsme byli i šťastnější. Není někdy pocit
prázdnoty po svátcích i proto, že ve spěchu
opomeneme to podstatné, co dělá Vánoce
Vánocemi? Nejenom hračky, ale i zahrát si
s dětmi, dát ze svého srdce a času tomu kdo
žije vedle mě. Pomoc nuznému a být milejší
na lidi, které potkávám. A především nezapomenout na toho, který přinesl „Pokoj lidem dobré vůle“. Protože jenom s Tím, který má pro nás plán pokoje a lásky, můžeme
měnit tenhle svět, svět nás i lidí kolem nás,
k lepšímu.
Taky vás zveme a zvlášť děti na rorátní mše
sv. Přivstaňte si, vezměte si aktovku a lu-

Vánoční bohoslužby 2019
Farnost / kostel
Loštice/sv. Prokopa
Moravičany/sv. Jiří
Pavlov/sv. Cyrila, Metoděje
Palonín/sv. Josefa
Bíla Lhota/sv. Kateřiny

24. 12.
21:00
20:00
X
X
16:00

25. 12.
9:30
8:00
X
11:00
11:00
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26. 12.
9:30
8:00
11:00
X
11:00

29.12.
9:30
8:00
11:00
X
11:00

31. 12.
17:00
17:00
X
X
X
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centrum Arménie - Etchmiadzin, s katedrálou ze 4. století, která patří mezi nejstarší křesťanské chrámy na světě, archeologický areál Zvartnosts /UNESCO/ ze 7. století,
klášter Khor Virab, kde se začala psát historie křesťanství v Arménii, nacházejícího se
naproti majestátní Biblické hoře - Ararat a
továrnu na výrobu koňaku.
- jezero Sevan, jedno z největších sladkovodních jezer na světě. Zabírá až 5% povrchu Arménie. Nachází se v nadmořské výšce
1.897 m.n.m. a nabízí fascinující scenérie.
- Tbilisi. Okouzlující město postavené v
5. stol. podél údolí řeky Mtkvari. Prohlídka,
plošiny Metekhi (13. stol.), pevnost Narikala
ze 4. století s výhledem na město. Prohlídka
sirných lázní ze 17. stol. - přírodní horké minerální vody a ukrytý vodopád. Most Míru
s výhledem na město. Navštívíme katedrálu,
synagogu a jiné skvosty města. Čeká nás tradiční gruzínská večeře s folklórní hudbou.
Také setkání s katolickým biskupem.
- Mtskheta, starověkého hlavní město Gruzie, důležité náboženské centrum

(UNESCO). Návštěva největšího křesťanského chrámu v Gruzii – katedrály Svetiskhoveli z 9. stol., kde se uchovává Kristův
plášť. (UNESCO) a zastavíme se na hoře,
nad soutokem dvou řek Mtkvari a Aragvi v
kostele Jvari.
- Výlet do srdce Kavkazských hor - Klášter Gergety pod bájnou horou Kazbegi.
Ubytování v horském středisku Gudauri
s panoramatickou vyhlídkou.
- Kutaisi, které je druhé největší gruzínské
město. Prohlídka pevnosti Ananuri. Klášter
Gelati, který byl dlouhou dobu intelektuálním a náboženským centrem celého Gruzie. Dnes patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám v zemi. (UNESCO). V
programu je také každodenní sv. mše. Letí
se z Vídně. Konečná cena zájezdu se ještě
odvíjí od letenky. Budeme vás o ní brzy informovat. No už teď je vidět, že máme bohatší program a výrazně nižší cenu, než jiné
cestovky.
Těším se na setkání s vámi nebo i na společné
chvíle strávené na tak nádherných místech.

Kanál Dunaj-Odra-Labe

V posledních letech Ministerstvo dopravy
oprášilo studii kanálu Dunaj-Odra-Labe a
zadalo studii proveditelnosti (2018). K překvapení odborníků studie vyšla jako realizovatelná a ekonomicky mírně výhodná.
Náklady na projekt této vodní dálnice se
odhadují na víc než 600 miliard korun, což
představuje téměř polovinu našeho ročního rozpočtu. Naštěstí existuje mnoho lidí a
skupin proti tomu megalomanskému záměru, který by měl nevratné negativní dopady
na krajinu a život lidí v oblastech zasažených
touto stavbou.
V říjnu 2019 na padesát šest starostů měst
a obcí na Přerovsku, Olomoucku a Novojičínsku se už podepsalo pod memoran-

dum, které odmítá megalomanský projekt
vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Memorandum už bylo zasláno vládě i českému premiérovi.
Starosty zneklidňují přípravy rozhodnutí
vlády. Dosud s nimi nikdo neprojednal dopad koridoru na životní prostředí a o záměru nebyli detailně informováni. Starostové
požadují vypuštění chráněné územní rezervy průplavu a ukončení financování přípravy záměru, dokud nebude prokázán jeho
jednoznačný přínos pro region a Českou republiku. V místech územní rezervy se obce
nemohou už desítky let rozvíjet, protože je
limitujícím prvkem pro umístění strategických regionálních a liniových staveb.
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nost spolku STURM z Mohelnice na území
Loštic a jeho spolupráce s vedením města
(výsadba a adopce stromů podél cyklostezky Loštice-Palonín, výsadba nových líp u
Husova sboru, stromů a keřů za Husovým
sborem po levé straně hlavní silnice do Mohelnice směrem k remízku…). Předsedou
spolku je náš spoluobčan a zastupitel města
pan Michal Trlica. Jemu a ostatním členům
spolku leží na srdci osud přírody v mikroregionu Mohelnicko, v Lošticích pomáhají sázet stromy obětaví dobrovolníci, hlavně
rodiče s dětmi a skauti. Dělají radost sobě a
přináší užitek jak současným občanům, tak
budoucím generacím našeho města. Všem
patří velké poděkování. Přátelé, předpokládám, že vás také trápí jako mě nedostatek
vody v české krajině, jehož důsledkem mizí
před očima hlavně smrkové lesy a krajina
přestává být zemským rájem na pohled, jak
se zpívá v naší hymně. Na počátku 60. let
minulého století zrušil ministr lesů projekt
nahrazování smrkové monokultury smíšenými lesy, který navrhovali naši vědci. Po
roce 1989 se ministři zemědělství k projektu nevrátili. Ztratilo se dalších 30 let. Pozdě bycha honiti. Pro mě je alespoň malou
náplastí na duši program ochrany životního prostředí v Lošticích, který druhé volební období uvádí v život s podporou dotací vedení města. Je bohužel smutné, že se
u nás najdou neohleduplní řidiči k životnímu prostředí. Sobecky parkovat na trávě a rozjíždět trávníky jsou špatné příklady dětem a mládeži. Přitom v našem městě
máme kde zaparkovat, pokud budeme dávat disciplinovaně auta do garáží, parkovat
na svých pozemcích nebo uděláme několik
desítek kroků navíc na veřejné parkovací
místo. Konzumní způsob života nás otočil
o 180 stupňů, přestáváme vnímat své okolí. Jednou z obran proti devastování veřejných trávníků jsou vysoké obrubníky. Jeden

Asi by bylo účelnější investovat prvotně do
dobudování a modernizace stávající dopravní infrastruktury a popřípadě do výstavby vysokorychlostních tratí. Stávající
záměr stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe má
více negativ než pozitivních přínosů.
David Kofránek

Nejen lékař se musí celý život
vzdělávat

V Hlasu Loštic byl publikován odborný článek ke klimatickým změnám s titulkem „Sekat či nesekat“. Pan Kofránek v něm uhodil
hřebíček na hlavičku: „každý, kdo by chtěl
měnit zavedené postupy, to nebude mít jednoduché“. Ještě nedávno byl dobrým správcem veřejné zeleně ten, kdo sekl trávu
na anglické trávníky. Jenže kvůli suchu je
jiná situace a všechno je jinak. Kdo by chtěl
zůstat klidně sedět se založenýma rukama
a tvářit se, že se nic neděje, nic by neměnil,
je nezodpovědný k sobě, ke svým dětem a
vnoučatům. Nízká hladina řek včetně Třebůvky je viditelná hrozba, že se něco s přírodou děje. Roste počet měst a obcí, Loštice
nevyjímaje, které si vážnou situaci uvědomují a dělají opatření proti suchu, nedostatku vody, teplotním výkyvům. Města zkoušejí různé metody v sečení trávy, zakládají
květnaté louky, v centrech měst místo trávníků hustě osázené záhony květin, vysazují větší počet stromů, než kácejí, zadržují
dešťovou vodu v nádržích, obnovují tůně,
mokřady, remízky, staví rybníky... Je to psychicky náročné, několik let nazpět sucho
a horko přírodu tak ničivě neohrožovalo.
Sousední Mohelnice se vydala podobnou
cestou jako my, např. proti horku na vypálené letní trávníky kolem místních komunikací vysadili keře, trvalky, květinové záhony. Vyšší porost současně zachycuje až o 30
% více pro zdraví nebezpečného polétavého
prachu než nízká tráva. Pozoruhodná je čin31
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S Jízdenkou IDSOK cestující budou moci
cestovat také vlaky RegioJet v úseku Kojetín
– Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopravy průběžně zveřejní na webu
idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na
Infolinku IDSOK na telefonním číslo 588 88
77 88 denně od 5 do 22.30 hodin kromě víkendu a dnů pracovního klidu.

m² travnaté plochy vypaří listy a půdou do
ovzduší až 400 litrů vody za rok. Ničením
trávy ničíme sami sebe. Kvalitní učitel na
základní škole je nejdůležitější osoba, která
prostřednictvím dětí formuje naši budoucnost. Vztah k přírodě se dětem vštěpuje jejich výchovou. Zůstává otázka, zda to v nich
zůstane. Pokud jejich rodiče nemají k přírodě vztah, jde o to, aby nepřevzaly návyky
svých rodičů, ale vydržely, k čemu je vedl ve
škole pan učitel. Aby pochopily, proč to tak
je. Přátelé, ve složitém světě se nejen lékař
musí celý život vzdělávat, aby se nám poznatky a opatření ke klimatickým změnám
dostávaly rychleji pod kůži. Přeji všem dobrou mysl a zdraví.
Helena Vaculová

Výsledky ankety
STROM ROKU 2019

Ve čtvrtek 3. října vyrazila do Brna, do sídla
Nadace Partnerství tříčlenná delegace v čele
s paní starostku, aby se zde dozvěděla, jak
dopadl náš zástupce v letošním ročníku ankety Strom roku 2019. Jelikož poslední týden
před ukončením hlasování byly aktuální počty hlasů pro jednotlivé stromy organizátory soutěže skryty a těsně před utajením jsme
sváděli velmi napínavý, ale krásný “souboj”
o třetí místo s Douglaskou z Lomnice nad
Popelkou, bylo samotné vyhlášení výsledků
docela adrenalinovou záležitostí.
A ono to nakonec dopadlo a dopadlo to
skvěle. Náš Zámecký dub si v konkurenci dalších jedenácti finalistů odvezl z Brna
nádherné třetí místo, ke kterému ho dovedlo celkem 1 926 vašich hlasů. Velké díky
všem.
Oprávněným vítězem letos již 18. ročníku
se s počtem 4394 hlasů stala Chudobínská
borovice rostoucí nad břehem Vírské přehrady, stříbrnou medaili získal Žižkův dub z
Náměště nad Oslavou s 2 506 hlasy.
Vítězi ankety patří velká gratulace a přání co nejlepšího výsledku v anketě Evropský strom roku 2020, která bude spuštěna v
únoru následujícího roku.
Vám všem, kteří jste dali hlas našemu zástupci, patří velké poděkování. Zvláštní poděkování také zaslouží David Kofránek a
pan Stanislav Hekele.st, kteří společně dali

Jízda vlakem bude ještě
snadnější

Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem
budou mít od příštího roku výrazně snazší
cestování. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje pro
ně připravil řadu změn a novinek.
Ve všech vlacích v Olomouckém kraji začne od 1. ledna 2020 platit výhradně Tarif
IDSOK. Ten cestujícím umožňuje přestup
mezi různými dopravními prostředky.
Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a expresem Českých drah. Občané je využijí při jízdě linkami dálkové osobní dopravy R8, R12,
R13, R18, R27 a Ex2.
Platnost Jízdenky IDSOK
R8 v úseku Nezamyslice – Hranice na Moravě
R12 v úseku Nezamyslice – Šumperk
R13 v úseku Olomouc – Přerov – Hulín
R18 v úseku Zábřeh na Moravě (pokud tam
vlak zastavuje) – Olomouc – Přerov – Hulín
R27 v úseku Olomouc – Moravský Beroun
Ex2 v úseku Z8břeh na Moravě – Hranice
na Moravě
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podzemních vod nebo i do povrchových
vod kvůli vadám ochranné vrstvy. Co je
výluh? Výluh je jakákoli kapalina pronikající
usazeným odpadem, vypouštěná ze skládky
nebo obsažená v ní. Výluh obsahuje širokou
škálu nebezpečných, toxických nebo
rakovinotvorných chemických látek. Dále
tam jsou těžební odpady, splaškové kaly a
zbytkové pevné látky ze zařízení na kontrolu
znečištění ovzduší. Ty obsahují vysoké
koncentrace stopových kovů, řadu kyselin
a dokonce i radioaktivní látky. Za kyselých
podmínek se nebezpečné stopové kovy, jako
je měď, kadmium, zinek a olovo, rozpouštějí
a cestují s výluhem. Je proto důležité
kontrolovat a řídit produkci a vypouštění
výluhů po celou dobu existence skládky.
Tedy na věky věků. Protože žádná vrstva
nevydrží věčně, nastane dříve či později vážný
problém, protože znečištěné zvodnělé půdní
vrstvy vyžadují dlouhý čas na regeneraci.
Skládky prostě nejsou nic zdravého. Pakliže
máme na území ČR něco kolem 180 skládek,
máme 180 časovaných bomb. I v našem kraji
máme několik řízených skládek, které jsou na
hranicích svých kapacit. A jak může pomoci
každý z nás, aby další skládky nevznikaly?
Stačí předcházet vzniku odpadů, odpady
nevytvářet příp. vytvářet v nezbytně nutném
množství, vytvořený odpad důsledně třídit
a zajistit, aby jeho třídění bylo ekonomické
i ekologické současně. Být odpovědný
k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme,
k budoucím generacím.

dohromady příběh Zámeckého dubu, což
se ukázalo jako jeden z důležitých faktorů
postupu Zámeckého dubu mezi dvanáctku
finalistů a v neposlední řadě školy, zejména Střední škola technická a zemědělská v
Mohelnici, jejichž zapojení do hlasování se
v souboji o třetí místo nakonec stalo rozhodujícím.
Výsledky Strom roku 2019
1. místo Chudobínská borovice
Vysočina 4394 hlasů
2. místo Žižkův dub Vysočina
2506 hlasů
3. místo Zámecký dub Olomoucký kraj
1926 hlasů
4. místo Rohanova douglaska Liberecký
kraj 1745 hlasů
5. místo Přílepský habr
Zlínský kraj 1316 hlasů
6. místo Chebský hradní buk Karlovarský
kraj 945 hlasů
7. místo Veselská víla
Plzeňský kraj 857 hlasů
8. místo Památný platan v Lužánkách
Jihomoravský kraj 731 hlasů
9. místo Muchova lípa
Pardubický kraj 581 hlasů
10. místo Stará hruška
Středočeský kraj 423 hlasů
11. místo Buk lesní v Lešné
Zlínský kraj 381 hlasů
12. místo Babiččina vrba
Pardubický kraj 374 hlasů
V Lošticích 1.12.2019 Michal Trlica

Poděkování

Jeden z důvodů, proč přichází
zákaz skládkování

O pohár krále Tvarůžka
Dění na jubilejním ročníku šachového turnaje přiblížil hráč ze Šternberka a šachový
publicista Ladislav Spurný. Rád bych prostřednictvím Hlasu Loštic poděkoval všem
sponzorům a dále i spoluhráčům z klubu.
Díky sponzorům mají hráči možnost vy-

Přes veškerou snahu jímat metan, produkují
skládky obrovské množství skleníkových
plynů, a pokud řádně zaprší, dostává se do
spodních vod něco, co opravdu není dobré
pít. Výluhy skládek mohou prosáknout do
33
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bářem Jaroslavem Benešem. Ten je autorem
věhlasného loštického Betlému a pořadatelům věnoval hlavní trofej pro vítěze.
Zatímco paní starostka i jeho výsost se omezili na krátkou zdravici, mistr řezbář přenesl
oslavnou báseň, jejímž je autorem a následně několik šachovnic symbolicky pokřtil
hoblinami ze své dílny. Úvod to byl nevšední a hráči, kteří se dobře bavili, jej odměnili
bouřlivým potleskem.
V roli rozhodčího opětovně účinkoval všem
dobře známý Karel Volek, který přece jen tu
a tam nějakou tu nesrovnalost musel řešit.
K výborné organizaci a spokojenosti všech
pak jistě přispěl i oběd, sestávající z vývaru
a řízku s bramborovým salátem, a zejména skvěle zásobený bufet. Zde se jako hlavní specialita – jak jinak v Lošticích – podával chléb s máslem a tvarůžky, které doplnila
i tlačenka s pivem či nealko nápoji. O kulturní rozměr se pak postarali bratři Kolářovi, mladí mohelničtí šachisté, kteří v polední pauze všem zpříjemnili konzumaci jídla
svým kytarovým vystoupením. A konečně
– bohatý cenový fond v závěru soutěže zajistil, že nějakou tu drobnost si domů odnesl každý.
V roli favorita se prezentoval FM Tomáš Cagašík (2238), mimochodem vítěz prvního
ročníku tohoto turnaje před deseti lety. „Samozřejmě, že by bylo krásné navázat na svůj
úspěch po uplynutí dekády. Ale budu to mít
těžké. Role favorita je nezřídka nevděčná.
Mám tu poměrně hodně zdatných konkurentů. Výhodou je, že s mnohými z nich se
velmi dobře znám, vím, jak hrají a co mohu
čekat. Ale to mi body ještě samo o sobě nezajistí. Očekávám, že turnaj bude velmi bojovný a nekompromisní. Nechám se překvapit, jak to dopadne,“ podělil se o úvodní
dojmy Cagašík.
Nebyl ale sám, kdo se cítil ve formě. Sympaticky, s úsměvným nadhledem vzal před-

hrát hodnotné ceny. Nikdo z Loštic neodjel bez ceny. Bez nezištného zapálení všech,
kteří zajišťovali zázemí a chod turnaje, by se
nepodařilo vytvořit pohodovou atmosféru
pro všechny zúčastněné. Dovolím si vyjmenovat sponzory: Tvarůžkárna A.W. Loštice,
Město Loštice, ZLKL-ELBEE Loštice, David
Kofránek, Stavebniny Prodoma Mohelnice,
Prodejna Darka, Rybářské potřeby Mivardi Mohelnice, MERKURIUS a.s., Jiří Bálek,
Metrie Loštice, PALOMO Loštice, Bohumil Till, Patrik Koukol-Svítidla, ZEKOF-Jiří Frencl, Kavárna u lišky Bystroušky-Roman Činčara, Taxi-Oliverius, Restaurace
Golf Club Mohelnice, Vlastislav Heidenreich Elektromotory Loštice, PSP Kancelářská
technika Mohelnice.
Za ŠK Loštice David Kofránek

Tvarůžkovým králem je FM
Vrána

Máte rádi charakteristickou vůni olomouckých tvarůžků?! Pak jste se měli v sobotu 30.
listopadu zúčastnit 10. ročníku rapid turnaje
v Lošticích, který se hrál tempem 20 minut
na partii a jehož se zúčastnila bezmála stovka šachistů. Jubileum se vydařilo, jak se sluší
a patří – soutěž byla bojovná a napínavá do
posledních okamžiků.
„S návštěvou jsem maximálně spokojen. Na
startu se prezentovalo 97 hráčů, což je dosavadní účastnický rekord. Původně bylo přihlášených 120 jedinců, ale na poslední chvíli
někteří zřejmě změnili své plány, to se stává
všude. I tak byl sál naplněn a k vidění byly
partie, kde se nic nedávalo zadarmo,“ pochvaloval si jeden z organizátorů David Kofránek.
Zahájení klání se i letos neslo v aristokratickém a slavnostním duchu. Přítomné hosty totiž osobně uvítalo jeho veličenstvo král
Tvarůžek po boku s místní starostkou Šárkou Havelkovou Seifertovou a zdejším řez34
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startovní napětí Roman Závůrka (2170).
„Třeba si na konci zase chvilku popovídáme,“ dobíral si mě a narážel na skutečnost,
že zhruba před měsícem jsem jej zpovídal
coby vítěze tradičního rapidu OPEN Mohelnice. Dvojitý úspěch bych mu samozřejmě přál. A když jsme do sebe o něco později v davu strčili po třetím kole, prohodil jen
laškovné: „Ne, ještě je moc brzo.“ K okruhu dalších favoritů pak patřil i FM Fantišek
Vrána (2216), jehož je poměrně obtížné ptát
se na cokoliv, protože většinou je skoupý na
slovo. A trojlístek hlavních uchazečů o první
pozici doplnil ještě Ladislav Vaněk (2165).
Ten hrál přímo po noční směně, přesto však
hýřil dobrou náladou a překypoval energií.
Na Cagašíkova slova pak došlo. Boje byly
velmi nekompromisní a tak vyrovnané, že
i před posledním kolem nebylo zdaleka nic
rozhodnuto. Nejlépe začal Vrána, když nasbíral 5,5 bodu ze 6 kol. Pak se však zdržel
dvěma remízami. Toho využil Cagašík a dostal se do vedení. Zaslouženě. Předváděl nesmírné nasazení, ani v časových tísních nepanikařil a v podstatě všechny partie hrál
nekompromisně na výhru, často i s několika zbývajícími vteřinami na hodinách. Ovšem ani Závůrka s Vaňkem nezůstávali příliš pozadu a zle navíc dotíral i mladý Martin
Nehyba (2105), který nezaznamenal v turnaji ani jedinou remízu a těšil se velké podpoře spoluhráčů, kteří takový výkon ocenili. Chleba se nakonec lámal až v posledním
kole.
Závůrka po předchozí jediné prohře mocně
finišoval a třemi výhrami v řadě se dral do
popředí. Cagašík i Vrána potřebovali rovněž zvítězit. A tak jakékoliv taktizování šlo
stranou a všichni se do toho opřeli naplno.
Nejtěžší úlohu měl pravděpodobně Cagašík,
kterému los přidělil výše zmíněného dravého Nehybu. A partie to byla opravdu tvrdá
a infarktová. Nehyba byl velmi blízko remí-

ze ve zcela vyrovnané věžovce, kterou však
Cagašík v oboustranné vrcholné časové tísni
s méně než minutou na hodinách tvrdě tahal na výhru.
V divoké změti dlouhé řady bleskově po sobě
jdoucích tahů ukázal lepší techniku a postřeh
a svého mladého soka za uznalého potlesku
diváků nakonec postavil před mat, když na
hodinách mu zůstaly pouhé 4 sekundy. Po vítězství vyskočil, odběhl kousek od šachovnice a potřeboval uvolnit nahromaděné nervy.
Vyhrál však i Vrána. A tak se při rovnosti 7,5
bodů trojice hráčů čekalo na pomocné hodnocení.
To nakonec rozhodlo o tom, že celkové
vavříny si užil Vrána, který v bezprostřední
reakci pouze prohodil, že turnaj byl opravdu obtížný a že už nějakou dobu prvenství
neslavil. Malinko zklamaný byl Cagašík,
který se šachově opravdu nadřel: „Samozřejmě, že druhé místo je krásné a bylo by
nevděčné je hanit. Ale k triumfu mi chyběl opravdu jen kousek a hodně jsem se
dnes napracoval. A tak v koutku duše mě
to samozřejmě mrzí.“ Závůrka byl s bronzovou pozicí spokojen a rozdával úsměvy
na všechny strany. Nepopulární brambora
tak zůstala Nehybovi, o kterém všichni ale
v budoucnu ještě hodně uslyší!
Závěrečné předávání cen proběhlo v uvolněné a přátelské atmosféře, když ve vzduchu
bylo jasně cítit už i ždibec slavnostní nálady nad nadcházejícím Adventem. Volných
chvilek mezi jednotlivými koly šachisté samozřejmě využili a udělali opravdu dobrou tržbu místnímu obchodu s tvarůžkovými specialitami, bez který se přece nemohli
vrátit domů. A tak kromě poděkování organizátorům a přání spousty elánu do dalších
deseti let se sluší všem povinšovat klidné a
pohodové očekávání příchodu největších
svátků v roce!
Ladislav Spurný
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Tříkrálová sbírka 2020

Jak už se stalo tradicí, tak v prvním lednovém týdnu od pátku 3.1. do neděle 5.1. 2020
máte možnost potkat tříčlenné skupinky koledníků. Ty putují v předem určených obvodech od dveří ke dveřím. Určitě vás na jejich přítomnost upozorní tříkrálový chorál,
jehož prostřednictvím slušným způsobem
žádají občany o dobrovolný finanční příspěvek.
Návštěvu tří králů prozradí na dveřích
K+M+B 2020. Výtěžek sbírky je určen na

pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. Je příjemné vidět, že
se každý rok ukazuje, že lidé v našem městě
mají srdce na pravém místě.
Více o Tříkrálové sbírce na https://www.trikralovasbirka.cz/
David Kofránek

Loštický betlém má tři nové obyvatele
Vážení čtenáři, už od začátku prosince je
opět denně otevřen loštický betlém řezbáře Jaroslava Beneše, na kterém pracuje už
od roku 1994. Je jedinečný tím, že zachycuje osobnosti z reálného života. Obyvatelem
betléma je přes 300 postaviček slavných i
méně známých lidí. Nápadů na zpodobnění
dalších osobností má řezbář nespočet. Zmínil se mi, že kdyby chtěl vytvořit všechny,
které má v hlavě, musel by tu být tak 200 let.
Betlém je otevřen denně od 14 do 18 hodin,
včetně svátků a nedělí od 1.prosince 2019 do
6.ledna 2020.
Asi přejdu rovnou k věci a zeptal bych se Jardy Beneše.
Mohl by si nám přiblížit nové občany betléma?
K letošnímu zahájení betléma jsem oživil a svými nožíky přivedl na světlo Boží tři
nové figurky. Tito dřevění občané se stanou
právoplatnými občany krajiny betlémské.
Podle pravidel přijetí musí složit přísahu a
převezmou též rodný list dřevěného občana.
První figurkou je symbol celé naší Moravy
akademický malíř a rytec-rodák z Kroměříže Max Švabinský, který nás jako Moravák
proslavil po celém světě a stal se moravským
esem. Jeho figurka drží v jedné ruce štětec a
v druhé paletu s barvami.

Druhou figurku z lipového špalíku jsem
mými řezbářskými dláty vytvořil dlouholetého úředníka zdejšího městského úřadu
pana Bruno Hauka. Pracoval jako vedoucí
správního odboru a končil ve funkci tajemníka. Mnoho roků dále pracuje jako soudní
znalec v oboru odhady nemovitostí. Proto
jsem do jedné ruky figurky vložil znalecký
deník, do druhé ruky část dřevěného metru.
Jako třetí figurkou a symbolem velmi neobvyklým se stal velice známý a pro lidstvo velice potřebný zubní lekář-stomatolog
MUDr. Zdeněk Ambrož z Mohelnice. Na
jeho figurce jsem pracoval nejdéle, ale jsem
rád, že výsledek se dostavil. Po zpracování
v mém řezbářském ateliéru byl převezen ve
speciální krabičce k mému kamarádovi do
zlatnické dílny na Bouzov, kde mu vložil do
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kapsy zubařské nářadí a do rukou na samet
zhotovil zubařské kleště. Kopii zubu na sametové podložce jsem zhotovil já ve svém
řezbářském ateliéru.
Proto jsem rád, že můžete vidět zubního lékaře Zdeňka Ambrože v plné zbroji.
„Bez chleba nelze žít, bez zubaře nelze být“.
Nové obyvatele provází zvyk, že se snažíš
získat ke každé figurce i zajímavost, která
daného nového občana vystihuje. Co nového je letos?
Pro loštický betlém pan Bruno Hauk věnoval do relikviáře plnicí pero, které ho provázelo jeho dlouholetým pracovním životem.
Od pravnuka Maxe Švabinského jsem získal
jeho kuřáckou špičku a štětec, kterým mistr
maloval. Od mistra zubařského pana Zdeň-

ka Ambrože jsem dostal do relikviáře zubní
kleště a drobné zubařské pomůcky.
Co by si závěrem řekl čtenářům Hlasu
Loštic?
I letos se na vás návštěvníky těším já i dřevění občané, kteří se mnou bydlí pod jednou
střechou. Z řezbářského ateliéru vám přeji
hezké prožití svátků vánočních a do nového
roku hodně elánu a energie.
A na rozloučenou drobné verše z mého
šuplíku. Loštice ty město krásné, které ležíš
v srdci Hané. Naši předkové zde žili, svůj život městu zasvětili. Vy občané budoucí, své
město rádi mějte, odkaz předků zachovejte.
Děkuji za přiblížení nových obyvatel tvého
unikátního betléma a přeji příjemné prožití svátků. Za Hlas Loštic David Kofránek
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Záchranná služba 155

Policie 158

LÉKÁRNA, náměstí Míru 64, Loštice lekarna.lostice@tiscali.cz / 583 445 270
PO–PÁ 7:30–12:00 / 13:00–16:00
Lékařka pro děti a dorost, MUDr. Marie Novotná, Trávník 595, Loštice 583 445 411
PO 6:45–11:00 // ÚT 6:45-11:0 // ST 6:45 – 11:00 // ČT školy 8:00–11 / / PÁ 6:45 – 11:00
Praktická lékařka, MUDr. Ludmila Koukalová, Moravičanská 33, Loštice 583 445 042
PO 7.00–12.00 / ÚT 12.00–16.00 / ST 7.00–12.00 / ČT 7.00–10.30 / PÁ 7.00–12.00
MUDr. Jan Šmirg - praktický lékař, Havelkova 337/10 - Email: callimedsro@gmail.com
608 306 000.
Pondělí 06.30 - 11.00, objednaní: 11.00 - 13.00 / Úterý 06.30 - 11.00,
objednaní: 11.00 - 13.00 / Středa 12.00 - 18.00 / Čtvrtek 06.30 - 11.00, objednaní: 11.00
- 13.00 / Pátek 06.30 - 11.00
Zubní lékařka MDDr. Klára Havlíčková, MDDr. Jitka Lehar Dostálová, Havelkova 337/10,
Loštice, www.claradent.cz / 775 399 361
PO 11:00 – 18:00 / ÚT 7:30 - 15:30 / ST 7:30 – 15:30 / ČT 7:30 – 15:30 / PÁ 7:30 - 13:00
Zubní lékařka MDDr. Olga Sultusová, Havelkova 337, Loštice / http://zubni-lostice.cz/
605 592 567. Akutní pacienty ošetřujeme pouze v době od 7:30 do 8:00 nebo po
předchozí telefonické domluvě!
ÚT 7:30 - 12:30 a 13:00 - 16:00 / ST 15:00 -19:30 / ČT 15:00-19:30 / PÁ 15:00-19:30
REHABILITACE Tomáš Válek, Olomoucká 159, Loštice
PO-ČT 7:00–15:00 / PÁ 7:00–14:00 rehab.lostice@seznam.cz / 604 610 482 / 583 446 046
ČÍNSKÁ MEDICÍNA + AKUPUNKTURA, MUDr. Jitka Ševčíková
Ke Koupališti 13, Loštice, objednávky na tel. č.: 605 228 117
terapeut čínské medicíny (kompletní vyšetření, akupunktura, bylinné směsi atd.);
MASÉR –TERAPEUT Václav Orálek – (baňkování, akupresura, moxování atd.)

MOHELNICE

DERMATOLOgICKÁ AMBULANCE
* Prim. MUDr. Lubomír Drlík Nádražní 35, tel. 722 664 966
PO 13:00 – 16:00 / ÚT 15:00 – 20:30 / ČT 15.00 - 20.30 akutní a objednaní mají přednost
KARDIOLOGIE * MUDr. Zbyněk Pozdíšek Nádražní 35, tel. 777 704 397
PO 7:00 - 14:00 // ÚT 7:00 – 15:00 // ST 7:00 – 15:00 // ČT 8:00 – 14:00
NEUROLOgIE * MUDr. Jiří Kmec Nádražní 35, tel. 583 411 018
ST 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30; ČT 8.00 - 12.00
ORTOPEDICKÁ AMBULANCE * MUDr. Josef Bojko Nádražní 35, tel. 583 411 018
PO 7:30 - 12.00 ordinace 13:00 – 16:00 ambulantní operace // ČT 13:00 - 17.00 ordinace
MUDr. TOMÁŠ FAJT PÁ 7:30 – 14:30 ordinace
UROLOGICKÁ AMBULANCE MUDr. Josef Marada Nádražní 35, tel. 583 430 226
PO 8.00 -16.00 (Pouze po předchozím objednání a s doporučením od praktického lékaře)
MUDr. Vladimír Kovařík ST 8:00 - 12:00 / PÁ 8:00 - 12:00
(Pouze po předchozím objednání a s doporučením od praktického lékaře)
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GYNEKOLOGIE * MUDr. Jan Jirsa 7:00 - 7:30 (odběry a akutní případy) Nádražní 35,
tel. 583 432 057
PO 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 / ÚT, 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00 (ordinace)
ST 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 / PÁ 7:00 - 12:00 (těhotenská poradna)
OčNí ORDINACE * MUDr. Kateřina Šinclová Nutno objednat, kr. akut! Masarykova 2,
tel. 583 430 464
ÚT 7.30–13.00; 13.30–17.00 / ST 7.30–13.00 lichý týden / ČT 7.30–13.00; 13.30–15.00 /
PÁ 7.30–13.00
ORL * MUDr. Ivana Škárková ST 13.00–18.00 Doporučujeme objednat.
Okružní 10, tel. 583 411 943
ORTOPEDIE A MANUÁLNí MEDICíNA * MUDr. Jiří Matuška, Okružní 10, tel. 583 433 450
Úterý 7.15 -14.00 / 12.00–12.30 přestávka * 12.45,–14.15
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE * MUDr. Jarmila Fricová
Okružní 10, tel. 583 430 172, 778 440 944
PO 7:00 - 17:30 / ÚT 7:00 - 14:00 / ST 7:00 - 16:00 / ČT 7:00 - 13:00
CHIRURGICKÁ AMBULANCE * Prim. Dr. Seidenglanz, Okružní 10, tel. 583 433 450
PO 7:30 - 12:00 (kontroly, převazy, úrazy), 12:30 - 14:00 (objednaní na chir. sálek)
ÚT 15:30 – 19:30 (kontroly, převazy, úrazy, objednaní na chir. sálek)
ST 8:00 – 15:00 (kontroly, převazy, úrazy) - prim.Dr.Ziegelheim, Dr. Putilo
ČT 15:30 – 19:30 (kontroly, převazy, úrazy, objednaní na chir. sálek) – Dr. Putilo
PÁ 7:30 – 12:00 (kontroly, převazy, úrazy), 12:30 – 14:30 (objednaní na chir. sálek) – Dr.
Večeřa
Traumatologická poradna * MUDr. Sedlák
Každé první úterý v měsíci 8:00–12:00, nutná objednávka na vyšetření předem.
KLINICKÁ LOGOPEDIE * Mgr. Lenka Malíková, Mgr. Zuzana Táborská Okružní 10, tel.
739 092 747
PO–PÁ 7:30–12:00, 12:30–16:00
RADIODIAGNOSTIKA * MUDr. Alena Dočkalová, Okružní 10, tel. 606 777 005
PO 8:00–12:00, 12:30–14:30 / ÚT 8:00–12:00, 13:00–18:30 / ST neordinuje se!!!
ČT 15:00–19:00 / PÁ 8:00–12:00, 12:30–13:00
Interní a diabetologická amb. * MUDr. Libuše Švubová Nám. Svobody 2,
tel. 583 433 669
PO 8.00–12.00 (diab.), 12.30–14.30 (diab.) / ÚT: 8 00–12:00 (interna),
13.00–15.00 (interna) / ST 8.00–12.:00 (diab.), 12.30–13.30 (diab.) / ČT 8.00–12.00
(interna), 12:30 - 16:00 (interna) / PÁ 8.00 –11.00 (diab.), 11.00 - 12.00 (interna)
Denně 7:00 - 7:30 odběry
ORDINACE DUŠEVNíHO ZDRAVí * MUDr. Vilma Vařeková , Nám. Svobody 2,
tel. 5736 275 201
PO 7:00–12:00, 12:30–14:30 // Středa: 7:00–12:00, 12:30–14:00 // Čtvrtek: 7:00–12:00,
12:30–17:00
Všechny údaje o zdravotnických zařízeních byly získány z webových stránek
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