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Z RADNICE
vyhrazených. Za Vaši pomoc Vám všem,
kteří moji prosbu vyslyšíte, děkuji.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás jménem města opět srdečně pozdravit. Otevírá
se nový rok, ve vzduchu je již cítit jaro, příroda se opět strojí do
krásy. Jaro je období
optimismu, nabírání nových sil, období rození, období zalité
sluncem. Dovolte mi Vám popřát, aby kolem Vás zářilo nejen slunce na jarní obloze,
ale i úsměvy na tvářích Vašich přátel, aby
kolem Vás kvetla nejen příroda, ale stejně,
aby kvetly i dobré mezilidské vztahy a přátelství mezi námi a našimi blízkými. Současně Vám přeji pevné zdraví, které je základem pohody a štěstí každého z nás. Jako
již tradičně se Vás pokusím v kostce informovat o aktuálním dění ve městě, než tak
učiním, dovolte mi jménem města požádat všechny řidiče, aby neparkovali na veřejné zeleni ve městě, aby dodržovali zákazové značky a nevjížděli do zákazů vjezdu,
aby respektovali dopravní značení a k pohybu vozidel využívali pouze komunikace k tomu určené. Situace se stále zhoršuje,
lidé parkují na veřejné zeleni, rozjíždějí si
trávníky před vlastními domy, zastavují na
chodnících, ničí majetek města, tedy majetek svůj, protože město, ve kterém žijeme je
naše, my lidé tvoříme jeho podstatu, podle
toho jací jsme my, bude i prostředí ve kterém žijeme. Všichni pečujeme o své zahrady, pěstujeme na nich předpisové trávníky,
sázíme květiny a na ulici nám vozidla parkují uprostřed zeleně. Všechny Vás tímto
jménem města prosím, pomozte nám zlepšit životní prostředí v našem městě, parkujte vozidla na svých pozemcích, pokud to
jde příp. na parkovacích plochách k tomu

Projekt kabin pro sportovce v areálu
fotbalového hřiště

V prosinci roku 2016 zastupitelstvo města
schválilo pokračovat v započatém projektu
„Rekonstrukce kabin pro sportovce v areálu
fotbalového hřiště“, který byl zpracován do
podoby vydaného pravomocného územního rozhodnutí na umístění stavby v areálu
fotbalového hřiště. Projekt bude zpracován
do dalšího stupně projektové dokumentace
pro vydání pravomocného stavebního povolení, na základě tohoto stupně projektové
dokumentace bude možné v budoucnu zahájit vlastní realizaci díla.
Před schválením zpracování druhého stupně projektové dokumentace byla zvažována i možnost provedení opravy stávající
budovy, která je ve vlastnictví města a to
postupně po etapách, v následujících několika letech. Po provedeném šetření na místě samém, kterého se zúčastnili - projektant
pan Ing. arch. Milan Heidenreich, předsedové stavební i sportovní komise rady města, zástupci SK Loštice a zástupci rady města, byla tato možnost vyloučena. Současná
budova kabin pro sportovce již má po lhůtě své životnosti, nevyhovuje současným
hygienickým požadavkům a normám, ani
současným trendům a nenaplňuje účel, kterému má sloužit.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto, že bude pokračováno v projektu, tak jak
bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí Městským úřadem Mohelnice. V letošním roce tedy bude zpracována kompletní dokumentace umožňující vlastní
realizaci stavby. Předpokládané odhadované náklady na rekonstrukci kabin pro spor2
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Mohelnice a Město Loštice. Město Loštice vnímá požadavek na zákaz tranzitu kamionů nad 12 tun Lošticemi za oprávněný,
svůj požadavek opírá zejména o Opatření
obecné povahy vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, ve kterém jsou Loštice vyjmenovány jako jedno z mnoha měst
nadměrně zatížených emisemi z dopravy,
v dokumentu se jednoznačně doporučuje
tranzit kamionů nad 12 tun z města vymístit na dálnici D35, která je pro tranzit kamionů určena a zlepšit tak životní prostředí
všech občanů města.

tovce jsou na úrovni 9 mil. Kč. Vzhledem
k tomu, že v současné době není k dispozici
žádný dotační titul na vlastní realizaci projektu, předpokládá se, že projekt bude v budoucnu plně financován z rozpočtu města.
V rámci projektu dojde k demolici budovy až na základovou desku a poté k výstavbě nových kabin a jejich rozšíření v souladu s požadavky sportovního fotbalového
klubu.
Zda k vlastní realizaci projektu dojde již
v roce 2018 nelze nyní s určitostí říci vzhledem k tomu, že město má před sebou rozsáhlý projekt revitalizace Olomoucké ulice, který intenzivně připravujeme k podání
žádosti o dotaci a dále projekt revitalizace
lokality Pod Luštěm, kdy oba tyto projekty
jsou finančně i časově velmi náročné. Bude
na rozhodnutí zastupitelstva města, které
projekty v rámci rozpočtu roku 2018 upřednostní a k vlastní realizaci schválí. Zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení je však dalším krokem k budoucí realizaci nového zázemí pro sportovce
v Lošticích.

Revitalizace funkčních ploch a prvků
sídelní zeleně v Lošticích

Na začátku letošního roku jsme, po překonání všech úskalí výběru zhotovitele
na projekt „Revitalizace funkčních ploch
a prvků sídelní zeleně v Lošticích“, uzavřeli
smlouvu o dílo s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku vypsanou městem firmou
VYKRUT zahradní služby, a.s. V minulých
dnech, pak byl projekt zahájen a to jak už to
u revitalizace zeleně bývá kácením dřevin,
které se nacházely ve špatném technickém
stavu. Ke kácení bylo přistoupeno zejména
z důvodu využití období vegetačního klidu,
ve kterém se dřeviny ještě v měsíci únoru
nacházely, v pozdějším období by bylo jejich kácení již obtížné. Je vcelku pochopitelné, že kácení dřevin s sebou neslo i řadu
negativních ohlasů a stížností občanů. Zásahy do vegetace jsou vždy velmi diskutovaným tématem a také velmi nepopulárním opatřením.
Projekt revitalizace funkčních ploch a prvků zpracoval renomovaný zahradní architekt Ing. Václav Babka, který v loňském
roce vyhrál se svým projektem parkových
úprav ve Zlíně soutěž „Nejkrásnější park
roku 2016“. Projektant Ing. Václav Babka
na veřejném projednání projektu „Revita-

Prodloužení zákazu transitu
kamionů nad 12 tun na silnici II/635

Po rozsáhlých jednáních se nám podařilo
dosáhnout prodloužení stanovení přechodné úpravy zákazu tranzitu kamionů nad 12
tun městem Loštice na silnici II/635 s platností do 30. 9. 2017. Zákaz tranzitu kamionů bude touto v řadě již třetí přechodnou úpravou v Lošticích platit již více než
2 roky. Domnívám se, že již nyní můžeme
považovat za úspěch, že se nám podařilo
zákaz tranzitu kamionů nad 12 tun Lošticemi po dobu 2 let udržet. Nyní se připravujeme na další rozsáhlá jednání v této otázce,
kterých by se měl zúčastnit vlastník komunikace, kterým je Olomoucký kraj, Dopravní inspektorát Policie ČR, Městský úřad
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lizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Lošticích“ zástupce města i veřejnost
ubezpečil, že v rámci projektu byly ke kácení vybrány skutečně pouze dřeviny, jejichž
záchrana již není možná a jejich zdravotní
stav je velmi špatný, u ostatních dřevin v lokalitách plánovaných k výsadbě budou probíhat v následujících dnech výchovné řezy
dřevin tak, aby došlo k jejich celkové revitalizaci. Veřejného projednání projektu „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně v Lošticích“ se mohl zúčastnit každý
občan našeho města, v rámci projednání,
pak mohl každý účastník vznést své dotazy či připomínky. Projekt je také pod přísnou kontrolou Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, která doporučila projekt „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně v Lošticích“ k finanční podpoře Státnímu fondu životního prostředí ČR, který
na projekt revitalizace přispívá 60% celkových uznatelných nákladů projektu.
Jeden z nejcitelnějších zásahů utrpělo prostranství před základní školou na Malém náměstí. Na podzim tohoto roku bude památník
znovu osázen a to jak několika již vzrostlými keři 5 ks kaliny pražské, tak celou řadou
doplňkové výsadby. V rámci keřového patra jsou zde mimo jiné plánovány 3 ks dřínu
obecného, 7 ks zákuly japonské, 50 ks pustorylu věncového, 150 ks mochny křovité, 50 ks
hlohyně šarlatové, 10 ks růží Nevada, 5 ks kaliny tušalaj, 150 ks tisu červeného. Pevně věříme, že návrh zahradního architekta Ing. Václava Babky bude dostatečnou náhradou za
pokácené dřeviny v této lokalitě.
Téměř veškeré dřeviny, které byly projektem stanoveny ke kácení, jsou v současné
době již pokáceny mimo jasanů na náměstí
Míru, jejichž kácení bude nejvíce bolestivé.
V případě těchto stromů bylo rozhodnuto,
že budou pokáceny až na podzim a ihned
poté budou na jejich místo vysazeny jasa-

ny nové, nahrazující původní, dnes již přestárlé stromy, napadené houbami a parazity.
Kvalita života těchto stromů je velmi špatná
a ohrožuje bezpečnost zdraví občanů, kteří
se v letních měsících v parčíku na náměstí
pohybují. Kácením stromů jedna etapa končí, ale i nová začíná, nová výsadba stromů
znamená obrození, začíná nový život mladých silných stromů, které budou našim odkazem pro budoucí generace, stejně tak jako
nám nechali svůj odkaz naši předkové před
mnoha lety. Zahájení vlastní výsadby nových stromů, keřů a květin dle projektu „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně v Lošticích“ pak proběhne v téměř celém rozsahu na podzim tohoto roku.

Poplatek za komunální odpad 2017

POZOR ZMĚNA V ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK K POPLATKU ZA ODPAD
Upozorňujeme občany, že od roku 2017
budou složenky k místnímu poplatku za
komunální odpad zasílány až po lhůtě
splatnosti místního poplatku za komunální odpad tedy až po 30. 4. 2017 a to pouze poplatníkům, kteří včas nesplnili svoji
poplatkovou povinnost. Již nepůjde o prostou složenku na zaplacení poplatku za
komunální odpad, ale o první upomínku
o nezaplacení místního poplatku za komunální odpad. Děkujeme za pochopení.
Současně znovu upozorňujeme občany na
blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Loštice č.
1/2016 do 30. dubna 2017. Do tohoto termínu musí splnit svou poplatkovou povinnost všichni občané s trvalým pobytem
v Lošticích (za děti jejich rodiče), dále cizinci s povolením k trvalému pobytu ve správním obvodu města a vlastníci stavby určené
k individuální rekreaci, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Loštice. Případné změny
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(narození dítěte, změna trvalého pobytu či
úmrtí) je nutné nahlásit pracovnici ŽP na
MěÚ Loštice – kancelář č. 9, první poschodí. Sazba poplatku podle obecně závazné vyhlášky činí pro rok 2017 částku 500
Kč/osobu/rok. Poplatek je vybírán jednou
splátkou a to buď v hotovosti v pokladně
MěÚ Loštice (kancelář č. 12) do konce měsíce dubna 2017, pouze v úředních dnech,
tj. pondělí a středa, nebo bezhotovostním
převodem na bankovní účet města Loštice
– číslo účtu: 1905685379/0800 s uvedením
variabilního symbolu, který bude přidělen
na základě telefonické domluvy s referentem ŽP, tel. číslo: 583 401 807. Variabilní
symbol přidělený každému poplatníkovi
zůstává stále stejný pro všechny následující roky. Variabilní symbol pro bezhotovostní úhradu místního poplatku můžete nalézt
také na složence z minulého roku.
Opětovně upozorňujeme, že u nezaplacených místních poplatků za komunální odpad
za roky 2013 a 2014 byly jednotlivým neplatičům vyměřeny platební výměry na nedoplatky a poplatková povinnost byla navýšena
o jednonásobek původní výše poplatku. Vystavené platební výměry budou v následující
fázi exekučně vymáhány. V případě, že máte
vůči městu nedoplatky místního poplatku
za komunální odpad, přijďte se dohodnout
na zaplacení, příp. na splátkovém kalendáři,
nenavyšujte si svým postojem svůj dluh vůči
městu. Připraví Vás to v budoucnu o značné
finanční prostředky.

Za prvního a každého dalšího psa v rodinném domě:		
200,00 Kč
Za psa v domě se čtyřmi a více byty:		
				
300,00 Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele v domě s více byty: 450,00 Kč
Všechny vlastníky psů, tímto upozorňujeme, že kdo nesplní svoji oznamovací povinnost a psa řádně a včas nepřihlásí, vystavuje se pořádkové pokutě až do výše
50.000,00 Kč, proto Vás tímto vyzýváme,
abyste svého psa neprodleně přihlásili na
pokladně městské úřadu.

Víceúčelové sportovní hřiště v areálu
TJ Slavoj

Vzhledem k tomu, že otázku vybudování
víceúčelového sportovního hřiště v areálu
TJ Slavoj opět provází řada neúplných informací, dovolte mi Vás jménem města seznámit s fakty.
Těsně před komunálními volbami v roce
2014 byl zpracován projekt „Víceúčelové sportovní hřiště v areálu TJ Slavoj“ ještě předchozím vedením města. Ve velmi
krátkém čase po volbách byla Rada města
a sportovní komise pozvána vedením TJ
Slavoj k jednání v této věci. Již v roce 2014
zástupci města vyjádřili své výhrady k projektu, jehož finanční podporu od města TJ
Slavoj požadoval. Nejen, že jde o velmi nákladnou investici za miliony korun, ale také
je třeba řešit následnou správu a údržbu tohoto majetku a jeho budoucí využití.
Dne 28. 11. 2016 bylo na žádost předsedy TJ
Slavoj svoláno veřejné zasedání zastupitelstva města z důvodu možnosti podání žádosti o dotaci na projekt „Víceúčelové sportovní
hřiště v areálu TJ Slavoj“, které vyžadovalo
souhlas města s dofinancováním 30% projektu z rozpočtu města, předpokládaný rozsah investice 12 mil. Kč, včetně DPH.
Téma víceúčelového sportovního hřiště

Poplatek ze psa

Všichni vlastníci psů mají dle OZV č.
2/2010 o místním poplatku ze psů povinnost přihlásit svého psa na městském úřadu a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne kdy
pes dovršil stáří 3 měsíců nebo dne, kdy poplatník nabyl psa staršího tří měsíců. Sazba
poplatku za kalendářní rok činí:
5
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opět vyvolalo širokou diskuzi zastupitelů
města, všichni zastupitelé se shodli na podpoře vybudování kvalitní běžecké dráhy
s umělým povrchem kolem zeleného oválu,
včetně doskočiště pro základní školu. Dále
většina zastupitelů vnímá jako opodstatněný požadavek zakoupit mantinely pro lední hokej. Většina zastupitelů souhlasí i s vybudováním víceúčelového hřiště s umělým
povrchem v areálu TJ Slavoj, ale v menším
rozsahu než navrhuje projekt, jako ideální se jeví vybudování víceúčelového hřiště,
na kterém bude možné hrát tenis, volejbal,
košíkovou, házenou, florbal (rozměr hřiště cca 20mx40m). Tímto se nejen sníží investiční náklady na realizaci projektu, ale
i budoucí náklady na jeho správu a údržbu.
Současně je mnohem pravděpodobnější, že
velikost hřiště bude reálně odpovídat potřebám města pro budoucí využití.
Z výše uvedených důvodů zastupitelstvo
města přijalo toto usnesení:
Usnesení 16/5: ZM odkládá rozhodnutí
o poskytnutí účelové investiční dotace na
spolufinancování projektu ,,Víceúčelové
sportovní hřiště v areálu TJ Slavoj Loštice"
na rok 2018. ZM navrhuje odložit žádost
o poskytnutí účelové investiční dotace projekt ,,Víceúčelové sportovní hřiště v areálu
TJ Slavoj Loštice" z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu
vyhlášený MŠMT až na rok 2018 a doporučuje zájmovému spolku TJ Slavoj Loštice
vypracovat více variant řešení projektu.
Dne 8. 3. 2017 se uskutečnilo jednání zastupitelů města, s vedením TJ Slavoj, přizváni
byli také zástupci základní školy a členové
sportovní komise města a znovu se diskutovala problematika realizace víceúčelového hřiště v areálu TJ Slavoj a jeho využití.
Předseda TJ Slavoj na jednání přítomné informoval, že pro podání žádosti není nutné zpracování projektové dokumentace,

zástupci města vyslovili požadavek na předložení konkrétní podoby budoucího sportoviště, alespoň ve formě investičního záměru,
který bude předkládán společně se žádostí
o dotaci na MŠMT ČR. Návrh řešení může
mít i více variant. Město je připraveno poskytnout k jednání plnou podporu jak členů rady města, tak sportovní komise města. V rámci předložených návrhů řešení by
mělo dle názoru zástupců města zaznít jaké
oddíly dětí a mládeže budou areál TJ Slavoj
v budoucnu využívat, zda TJ Slavoj s rozšířením své základny o děti a mládež uvažuje a kterých odvětví sportu se bude rozšíření členské základny týkat. Zodpovězení této
otázky je jedním z důležitých faktorů nejen pro posuzování účelnosti využití areálu
a zhodnocení rozsahu navrhovaných úprav
areálu sportoviště, ale i pro případné poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR.
Na závěr bych ráda jménem všech zastupitelů vyjádřila přesvědčení, že nikdo ze zastupitelů města není proti vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu
TJ Slavoj, všichni zastupitelé města projekt
podporují, nikoli však ve formě a rozsahu, ve kterém jim byl předložen. Z jednání
s TJ Slavoj vyplývá, že ani jednotlivé oddíly TJ Slavoj nemají na řešení areálu jednotný názor. TJ Slavoj žádá od města individuální investiční finanční podporu projektu
ve výši 3 až 4 mil. Kč, nejprve je třeba se
dohodnout, jak bude budoucí projekt vypadat a za jakých podmínek město projekt
finančně podpoří, než bude městem schválen požadovaný příslib spolufinancování
projektu, proto město také vyvolalo jednání
s vedením TJ Slavoj Loštice. Za všechny zastupitele města uvádím, že jsme připraveni
o projektu jednat a najít řešení, které bude
nejlépe vyhovovat potřebám města a jeho
občanům a poté projekt schválit.
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Zasílání emailových zpráv

dvě akce a to na jaře „Pálení čarodějnic“ a na
podzim „Strašidelnou stezku pro děti“. Tento okruh bude sestaven s několika herních
prvků pro děti, současně dojde ke kompletní obnově laviček a doplnění odpadkových
košů. Velký okruh pak povede po současných lesních cestách k Lužím a bude lemován interaktivními tabulemi, v prostoru Luží
bude vybudována odpočívka pro zastavení
a posezení, na zpáteční cestě se bude tento
okruh znovu napojovat na malý okruh a oba
dva okruhy rekreační naučné stezky budou
opět končit u lesního altánu u koupaliště.
Tímto krokem dojde k posílení rekreačního
významu dané lokality, současně bude areál
všestranně využitelný pro volnočasové aktivity rodin s dětmi a pro pořádání různých
akcí a to jak městem, tak dalšími zájmovými
organizacemi ve městě.

Vážení spoluobčané, město Loštice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě
zasíláním e-mailových zpráv. K odběru informací se můžete zaregistrovat: On-line
– prostřednictvím formuláře na webových
stránkách města, osobně na podatelně MěÚ
Loštice, kancelář č. 11 nebo prostřednictvím e-mailu doručeného na podatelna@
mu-lostice.cz. V současné době evidujeme
přes 330 emailových adres, na které jsou
zprávy z města rozesílány. Staňte se i Vy odběratelem emailových zpráv, průběžně Vám
budeme zasílat důležité informace (Hlášení
městského rozhlasu, odstávky energií, havárie, komunální odpad, krizové situace,
výstrahy), ale i kulturní a sportovní akce ve
městě a jiné zprávy související s děním ve
městě. Připojte se ke svým spoluobčanům,
kteří již nabízenou službu využívají.

Městský dohledový kamerový systém

Město Loštice dne 30. 11. 2016 dokončilo projekt zavedení „Městského kamerového dohledového systému v Lošticích“,
projekt se uskutečnil za finanční podpory Olomouckého kraje, který Městu Loštice poskytl na realizaci projektu dotaci ve
výši 140.000,00 Kč. Za což mu tímto jménem města Loštice děkujeme. Projekt je
zaměřen na situační prevenci směřující ke
zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, prevenci majetkové kriminality,
vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů, dle Dotačního programu pro
sociální oblast a dotačního titulu Podpora
prevence kriminality. Na základě výše uvedeného byly ve spolupráci s Policií ČR vytipovány lokality pro zavedení městského
dohledového kamerového systému ve městě. Tři kamery jsou instalovány na náměstí
Míru tak, aby monitorovaly prostor náměstí, včetně vjezdů z ulice Palackého, Moravičanská, Olomoucká. Dvě kamery jsou umís-

Rekreační naučná stezka Loštice

Dne 10. 3. 2017 byla městu Loštice přiznána dotace na vybudování rekreační naučné
stezky v Lošticích. Na vybudování rekreační
naučné stezky v Lošticích město získalo dotaci ve výši 100% celkových nákladů. Celkové náklady na realizaci projektu a současně
celková výše dotace je 1.290.000,00 Kč. Dotace bude městu poskytnuta Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu
rozvoje venkova – operace 8.5.2. Neproduktivní investice v lesích. Naučná stezka vznikne v městských lesích a začínat bude v těsné
blízkosti koupaliště nedaleko skautské chaty.
Naučná stezka se bude skládat ze dvou okruhů, které se budou navzájem prolínat. Oba
okruhy budou začínat společným odpočinkovým altánem. Malý okruh bude kopírovat
dnešní současný lesní procházkový okruh
lemovaný lavičkami v lesíku u skautské chaty, kde jsme v loňském roce pořádali hned
7
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těny na budově základní školy tak, aby byl
monitorován prostor před základní školou
a současně prostor Malého náměstí, kostela
a vjezdu z ulice Moravičanská. Jedna kamera je instalována na ulici Hradská, tato kamera monitoruje jak prostor před kulturním
domem, tak příjezd vozidel z ulice Hradská
a poslední kamera je umístěna u křižovatky Sokolská, Moravičanská a Bezručova. Ve
všech případech se jedná o strategické uzly,
které by měly přispět k bezpečnosti obyvatel města. V současné době nebylo možné
řešit umístění kamer na vjezdech do města
od Mohelnice na ulici Palackého a na ulici
Olomoucká při vjezdu od Palonína, protože zde není možné zajistit pro kamery stálé
napětí elektrické energie, tak jako i v jiných
lokalitách města, kde jsou obdobné problémy s připojením, případně se zajištěním přenosu dat na Polici ČR. Městský kamerový
dohledový systém Loštice je vytvořen jako
systém otevřený, tedy je možné v budoucnu počet kamer doplňovat tak, jak se městu bude dařit jednotlivé lokality pro zařazení
do systému připravovat.
Provoz městského dohledového kamerového systému (MDKS) podléhá přísným pravidlům, MDKS je napojen na Policii ČR
obvodní oddělení v Mohelnici a ta provádí nepřetržitý monitoring veřejných prostor města, má také právo nahlížet do záznamů, které jsou záznamovým zařízením
MDKS pořizovány a používat tyto záznamy
jako důkazní materiál při páchání přestupků a trestné činnosti ve městě.

rozvoj ČR. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla a od dubna
tohoto roku bude zahájena vlastní realizace díla. Celková hodnota díla se bude pohybovat na úrovni 8 mil. Kč, včetně DPH.
Část nákladů nad rámec poskytnuté dotace cyklistické stezky na katastrálním území obce Palonín, bude financovat Obec Palonín, část nákladů na katastrálním území
města Loštice bude financovat město Loštice. Cyklistická stezka bude začínat u bývalé cihelny v Lošticích na ulici Palonínská.
Cyklistická stezka bude kopírovat nezpevněnou komunikaci, která vede za zahradami nemovitostí, kolem cihelny a ústí na
panelové polní cestě, v této části bude cyklistická stezka doplněna o veřejné osvětlení,
jehož realizace je taktéž součástí poskytnuté dotace. Současně s výstavbou nové cyklistické stezky bude v tomto úseku i provedena oprava komunikace, tato část nákladů
není součástí dotace a bude hrazena z rozpočtu města. Jedná se o investici vyvolanou
výstavbou cyklistické stezky. Při projektování cyklistické stezky bylo nutné vyrovnat výškové rozdíly a napojit cyklistickou
stezku na místní komunikaci. Oprava komunikace a její zpevnění bude provedeno
živičným recyklátem. Cyklistická stezka
bude mít v celé své délce asfaltový povrch.
Od panelové polní cesty povede cyklistická
stezka již samostatně po bývalé polní cestě,
která je v současné době rozorána, kolem
kapličky až do obce Palonín.
Cyklistická stezka povede cyklisty a pěší
z Loštic do Palonína po bezpečné cestě mimo silnici II/635, úkolem cyklistické
stezky je podpora bezmotorové dopravy na
cestě do zaměstnání, zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších v dopravním prostoru,
který je zejména v úseku silnice II/635 velmi intenzivní a nebezpečný. Podpora bezmotorové dopravy má v neposlední řadě

Cyklistická stezka Loštice – Palonín

Dne 9. 1. 2017 byla městu Loštice přiznána dotace na realizaci projektu „Cyklistická stezka Loštice – Palonín“ ve výši 90 %
celkových uznatelných nákladů z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní
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za úkol docílit snížení emisí z dopravy.
Koncentrace emisních látek zejména CO2
v ovzduší ve městě Loštice i obci Palonín
dlouhodobě překračuje požadované emisní
limity. Zdraví lidí ve městě je z tohoto důvodu vystavováno nadměrné zátěži, která
zejména u malých dětí a starších lidí může
vyvolat nežádoucí zdravotní potíže.
Téměř v každé domácnosti se v současné
době nachází jedno až dvě motorová vozidla. Doprava je spolu s lokálními topeništi nejhorší zdroj znečištění ovzduší ve
městě mající velmi negativní vliv na zdraví člověka. V rámci znečišťování životního
prostředí se vedou rozsáhlé kampaně proti budování spaloven, velkým tématem je
znečišťování ovzduší a vodních zdrojů průmyslem, přitom rovnocennými znečišťovateli ovzduší jsme my sami, topíme v nekvalitních kotlích, nekvalitním palivem i na
běžný nákup jezdíme automobily, málo kdo
z nás upřednostní veřejnou hromadnou dopravu před pohodlím vlastního vozu nebo
využití kola na cestě do zaměstnání a přitom právě těmito kroky bychom dosáhli
značného zlepšení ovzduší v místě, kde žijeme a trávíme nejvíce času.

která by v sobě zahrnovala veškeré náklady na vybudování nutné infrastruktury pro
lokalitu bydlení, současně se tvoří pravidla
pro budoucí prodej pozemků. Předpokladem je, že v měsíci dubnu bude zastupitelstvu města předložen ke schválení podklad
pro budoucí prodej pozemků včetně stanovení podmínek prodeje. V případě, že se
podaří tyto podmínky prodeje v ZM schválit, je předpoklad, že v měsíci květnu bude
svolána první schůzka mezi městem Loštice
a zájemci o stavební místa v Lošticích. Snahou města je zahájit vlastní realizaci projektu na podzim tohoto roku tak, aby na jaře
roku 2018 mohla být zahájena vlastní výstavba rodinných domů. V první fázi bude
realizován plynovod, vodovod, splašková
kanalizace, elektrická energie včetně přípojek, komunikace budou pravděpodobně
realizovány etapově a to v první fázi pouze
podkladní konstrukční vrstvy tak, aby byl
zajištěn přístup na jednotlivé stavební parcely a teprve po výstavbě rodinných domů,
pak vlastní dokončení komunikací a chodníků, včetně obrubníků. Tento postup byl
konzultován s několika nezávislými odborníky, kteří se shodují na tom, že tímto řešením město zamezí ničení komunikací
v průběhu výstavby rodinných domů a současně dojde k přirozenému zhutnění podkladních vrstev pod komunikacemi těžkou
technikou používanou při výstavbě rodinných domů.

Stavební parcely lokalita Na Pešti

Začátkem roku se nám konečně podařilo
podat žádost na vydání územního rozhodnutí na umístění inženýrských sítí a obslužných komunikací k nové bytové zástavbě
v lokalitě Na Pešti. Původní návrh rozmístění stavebních parcel byl přepracován,
z původních 19 stavebních míst, zde při řešení území bylo změnou parcelace vytvořeno 25 stavebních pozemků, z nichž 2 nejsou ve vlastnictví města. Město bude mít
tedy po vybudování potřebné infrastruktury k dispozici 23 stavebních parcel k prodeji. V současné době se provádí analýza pro
stanovení ceny za 1 m² stavební parcely,

Opravy komunikací v roce 2017

Další komunikace, jejíž oprava bude zařazena do rozpočtu města po ulicích U Rybníků, Bezručova, Palonínská, Vejmoly,
Olomoucká, Palackého, Nábřeží, Pod Střelnicí, Trávník, Jevíčská je ulice Pod Lesem.
Opravených komunikací není málo, přesto je celá řada dalších míst, které vyžadují budoucí opravy komunikací a to jak ve
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vlastnictví města, tak i ve vlastnictví Olomouckého kraje. Ulice Pod Lesem bude
opravena v úseku od lávky přes řeku Třebůvku ke koupališti, zde je komunikace
nejvíce zdevastována těžkými vozidly využívajícími komunikaci při výstavbě kanalizace, současně je tento úsek nejvíce využíván obyvateli dané lokality. Zbývající úsek
silnice směrem do ulice Pod Střelnicí je pro
průjezd motorových vozidel uzavřen a tento úsek by měl být využíván pouze pěšími
a cyklisty, proto se s opravou tohoto úseku
prozatím neuvažuje. V současné době většina řidičů zákaz vjezdu v tomto úseku silnice nerespektuje a ve vlastním městě ničí
účelovou komunikaci, která není pro používání motorovými vozidly vhodná, paradoxně právě řidiči, pak nejvíce poukazují
na špatný stav vozovek ve městě.
Další komunikací, která by měla projít
v tomto roce rekonstrukcí je silnice na ulici
Havelkova od křižovatky z ulice Olomoucká až po dům č. p. 562. Investorem opravy komunikace je Olomoucký kraj, který
je vlastníkem komunikace, město Loštice
provede ve spolupráci s Olomouckým krajem výměnu obrubníků a opravu chodníků
v celé délce plánovaného úseku. Město Loštice uzavřelo s Olomouckým krajem smlouvu o vzájemném postupu ve věci opravy silnice na ulici Havelkova a v současné
době se připravují kroky pro výběr zhotovitele plánované opravy silnice a chodníků
v tomto úseku.
Mimo tyto dvě komunikace je ve velmi
špatném technickém stavu po výstavbě kanalizace silnice od křižovatky Jevíčská do
Žádlovic, k opravě této komunikace má
Olomoucký kraj zpracovanou projektovou
dokumentaci a to od ulice Jevíčská až po
značku konec obce Žádlovice směr Pavlov.
Vzhledem k rozsahu plánovaného úseku
však prozatím Olomoucký kraj na projekt

nevyčlenil potřebné finanční prostředky.
Město Loštice o opravě komunikace s Olomouckým krajem intenzivně jedná. Opravu silnice po kanalizaci městu přislíbil předešlý hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří
Rozbořil, o stavu komunikace jsme také již
informovali nové vedení kraje. Pevně věříme, že náš požadavek bude v dalším roce
vyslyšen a bude zahájena vlastní realizace
stavby.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
v Lošticích

Mimo výše uvedené projekty se letos plánuje rekonstrukce několika větví veřejného osvětlení. Jedná se o investice vyvolané
výměnou vzdušného vedení nízkého napětí elektrické energie za kabelové vedení,
které provede společnost ČEZ Distribuce
v tomto roce. O rekonstrukci vzdušného vedení nízkého napětí žádalo město vlastníka distribuční soustavy na ulici Olomoucká z důvodu plánovaného projektu „Loštice
– zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku
silnice II/635“. ČEZ Distribuce žádost města akceptoval a provede na této ulici výměnu vzdušného vedení nízkého napětí za kabelové vedení, z tohoto důvodu město musí
provést rekonstrukci veřejného osvětlení na
Olomoucké ulici, protože stožáry společnosti ČEZ Distribuce, na kterých jsou svítidla
umístěna, budou z nemovitostí odstraněny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní komunikaci, která bude nově nasvětlena a která
má být v budoucnu doplněna o cyklostezku,
zvažovalo město nejvhodnější řešení nasvícení této ulice, nakonec bylo rozhodnuto, že
světelná soustava bude vyměněna v celé délce projektu „Loštice – zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635“, dojde ke sjednocení světelné soustavy, světelná
soustava bude po zvážení všech pozitivních
i negativních dopadů realizována v LED pro10
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vedení. Současné sloupy veřejného osvětlení
s výbojkovými svítidly budou na Olomoucké ulici demontovány, tyto svítidla budou
použita na jiných místech ve městě. Původně se předpokládalo, že výměna veřejného
osvětlení bude provedena až po získání dotace na revitalizaci Olomoucké ulice. Město
však nemůže čekat na dotaci, protože by část
ulice zůstala v tomto roce z důvodu rekonstrukce NNk bez veřejného osvětlení. U poskytovatele dotace bylo ověřeno, že pokud
bude výměna veřejného osvětlení zahájena
v souběhu s podáním žádosti o dotaci, bude
možné o financování veřejného osvětlení
v rámci vyhlášeného dotačního titulu také
požádat. Bohužel město v tomto případě ponese riziko, že nestihne žádost o dotaci včas
zkompletovat a podat příp. že mu dotace nebude v budoucnu přiznána.
Další světlená soustava, jejíž rekonstrukce
se připravuje v důsledku investice vyvolané
výměnou vzdušného vedení NNk za kabelové je na ulici Bezručova, dále mělo jít ještě o ulici Sokolskou, zde prozatím není jasné, zda se podaří projekt rekonstrukce NNk
včas dokončit. ČEZ Distribuce tedy zvažuje, že v takovém případě doplní rekonstrukci Bezručovy ulice o ulici Novou a část ulice
Moravičanská, na které má již projektovou
dokumentaci zpracované, v takovém případě by i město muselo na jejich záměr reagovat
a namísto rekonstrukce veřejného osvětlení
Sokolské ulice, jejíž projekt se připravuje realizovat projekt rekonstrukce ulic Nová a část
ulice Moravičanská společně se společností ČEZ Distribuce. Jaký bude další postup,
ukážou další jednání s vlastníkem distribuční
soustavy společností ČEZ Distribuce.

né době evidujeme v přes 400 psů, jejichž
majitelé mají trvalý pobyt v Lošticích a psa
mají řádně přihlášeného. Majitelé psů chtějí
volný pohyb ve městě, maminky dětí chtějí, aby jejich děti mohly běhat po zelených
prostranstvích, aniž by se museli bát, že
v lepším případě vyšlápnou psí hromádku,
v horším případě dostanou škrkavku nebo
toxoplazmózu, ostatní občané chtějí, aby
město bylo čisté, turisté se chtějí projít městem bez výkalů. Budeme-li se k sobě a svému okolí chovat odpovědně, pak nikdo nebude nic namítat proti tomu, aby lidé psy
doma chovali. Pes je již po staletí nejlepším
přítelem člověka, přítel příteli vždy rád pomůže, uklízejte proto po svých nejlepších
přátelích, když oni to sami nezvládnou.
Rok má 365 dnů a pes vytvoří minimálně 1
hromádku denně, takže za rok je to už pořádná hromada! Proto se nestyďte sebrat ze
země hovínko po svém psovi, i když je kolem plno lidí, časem zjistíte, že je naopak
dobře, že vás při této činnosti pozorují –
děti se od Vás učí jak se starat o svá zvířata
a jak být zodpovědný ke svému okolí a zarytý anti pejskař Vaše počínání také ocení.
Psi by měli být zpestřením života a ne postrachem pro své okolí.
Podle platné legislativy nejsou psí hovínka (psí exkrementy) nebezpečným odpadem a sáček můžete odhodit do kteréhokoliv odpadkového koše nebo kontejneru na
směsný odpad. A, že se vám zdá, že sáčků
je málo?, že zrovna nenajdete u odpadkového koše přivázaný „paklík“ sáčků? V takovém případě můžete navštívit pokladnu
městského úřadu a sáčky na psí exkrementy Vám budou pracovnicí vydány, mimo to
každý rohlík, koláček, koblihu dostanete
v pekařství zvlášť zabalené – stačí tyhle sáčky nevyhazovat a nosit s sebou po kapsách.
Uklízet je normální. Všem majitelům psů
jménem všech spoluobčanů děkujeme!

OSTUDA JE NESEBRAT!

Vážení spoluobčané, neustále se nám množí stížnosti na znečištění veřejných prostranství domácími mazlíčky. V součas11
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informace pro občany
Zpráva SUOT - za období listopad 2016 – leden 2017
Narodili se: Natálie GRÉZLOVÁ, Tobiáš OVČAČÍK, Anna FIALKOVÁ, Anna Emílie
ROSTOVÁ, Stella BRAUNEROVÁ
Manželství uzavřeli:
Tomáš Koutný a Ivana Kučerová z Moravičan - manželství uzavřeno v Doubravici
Zemřeli naši spoluobčané: PECHROVÁ Irena – 71 let, DOLEČKOVÁ Libuše – 72 let,
LOLKOVÁ Dana – 64 let, KOCH Stanislav – nedož. 64 let, VOLKOVÁ Marie – 74 let,
SMĚŠNÝ Vojtěch – 57 let, VYTŘÍSAL Jaroslav – 83 let, KADLEC Jaromír – nedož. 65 let,
KOŽOUŠKOVÁ Jaroslava – nedož. 99 let.

Nabídka pronájmu nebytových prostor vhodných k podnikání:
Prostory bývalé České spořitelny:

místnost – 66,43 m2, sociální zázemí (kuchyňka) – 9,36 m2, sklad – 1,73 m2, sociální zařízení – 2 m2 plochy umístěné v objektu na náměstí Míru č.p. 66/1 - budova městského úřadu v Lošticích – prostory po uzavřené pobočce ČS, a.s..
Nájemné stanoveno ve výši 707 Kč/m2/rok (58,92 Kč/m2/měsíc).
Nájem za nebytové prostory bude nájemcem placen vždy na 2 měsíce předem. V nájemném
nejsou zahrnuty zálohy na službu související s užíváním předmětu nájmu. Nájemné je každoročně zvyšováno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Město Loštice
bude při výběru nájemce posuzovat podnikatelský záměr uchazeče, který musí zapadat do
celkové koncepce využití budovy. Prohlídka prostor je možná po předchozí domluvě na tel:
583 401 800 (starostka města). Zájemci mohou své písemné nabídky a vyjádření předat na
podatelnu města Loštice, náměstí Míru 66/1, Loštice v termínu do 31. 5. 2017.

Prostory bývalé knihovny – Trávník – Mateřská škola:

Parcelní číslo – část parcely 675 k.ú. Loštice. Výměra – 218 m2
Místnosti v rámci nabízených nebytových prostor lze pronajmout celkově i jednotlivě.
Účel pronájmu – vhodné pro podnikání s klidovým režimem. Doba pronájmu – na dobu
neurčitou. Prohlídka prostor je možná po předchozí domluvě na tel: 583 401 800 (starostka města). Zájemci mohou své písemné nabídky a vyjádření předat na podatelnu města
Loštice, náměstí Míru 66/1, Loštice v termínu do 31.5.2017.

ROZPIS poradních dnů Svazu neslyšících

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, p. s., Krajská organizace Olomoucký kraj, ul.
Generála Svobody 2800/68, Šumperk – oznamuje ROZPIS poradních dnů na rok 2017:
Loštice – penzion, Hradská 113 – úterý vždy od 9. do 11.30 hod. v tyto dny:
21. února, 23. května, 22. srpna, 21. listopadu.
V tyto poradní dny bude přítomen pracovník SNN v ČR Šumperk poskytující informace z
oblasti sociálně právní, pracovně právní problematiky občanů se zdravotním postižením.
Provádí se i odborná konzultace k bezbariérovým stavbám dle vyhl. 398/2009 Sb
12
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DATABÁZE FIREM V LOŠTICÍCH

Na webových stránkách města – www.mu-lostice.cz mají firmy, které působí v Lošticích,
možnost bezplatného zveřejnění kontaktních informací.
Chci být na stránkách města, co mám pro to udělat? Kontaktujte nás prostřednictvím
emailu slavikova@mu-lostice.cz nebo na telefonním čísle 583 401 801 a domluvíme se na
obsahu. Stejným způsobem nás kontaktujte, jste-li firma, která je již v naši databázi zavedená a došlo u Vás ke změnám. Údaje opravíme nebo připojíme nové, vše tak bude aktuální. Umístění loštických firem, společností a podnikatelů v databázi na tomto webu je
zcela zdarma!
Cesta: Titulní stránka > Pro občany > Firmy > Ubytování, Stravování, Výroba, Zemědělství, Služby, Prodejny, Ostatní

Likvidace odpadů – jaro 2017 - termíny a časový harmonogram:

Sobota 1. dubna 2017
Sběr velkoobjemového odpadu (nábytek, koberce, pneumatiky apod.)
a zároveň sběr nebezpečného odpadu (ledničky, mrazničky, rádia, televize, akumulátory,
barvy, laky apod.)
08:00-08:30
Vejmoly - u cihelny
08:30-09:00
U Vody - Zekof
09:00-09:30
Pod Luštěm
09:30-10:00
Moravičanská – garáže MěÚ
10:00-10:30
Ke Koupališti – u Kopkových
10:40-11:10
Žádlovice (u bývalého obchodu)
11:10-11:40
Vlčice - naproti lávce k fotbalovému hřišti
V souvislosti se sběrem nebezpečného odpadu (zvláště pak ledniček) upozorňuje Město Loštice, že od občanů převezme tato zařízení pouze v kompletním stavu. Ledničky bez
kompresorů, chladícího zařízení, bez dveří apod. budeme od občanů odebírat za poplatek.
Výše poplatku bude úměrná částce, kterou nám za likvidaci fakturuje firma.
Sobota 8. dubna 2017
Pouze sběr velkoobjemového odpadu (nábytek, koberce, pneumatiky apod.)
08:00-08:30
Palomo, farma -u vjezdu do areálu
08:30-09:00	Sídliště, na křižovatce ul. U Rybníků
09:00-09:30
K Pešti
09:30-10:00	Sokolská ul. – křižovatka ke garážím
10:00-10:30
Bezručova – odbočka k Dřevoparu
10:30-11:00	Jižní – u Třebůvky
11:00-11:30
Pivovarská, pod penzionem
Navíc budou v sobotu dne 08. 04. 2017 od 08.00 hod. do 11.00 hod. přistaveny velkoobjemové kontejnery na stanovištích: Vlčice, Žádlovice
13
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Animace škol v Mikroregionu Mohelnicko
jež je zaměřené především na téma inkluze. Dále potom konkrétním výběrem kurzů
pro jednotlivé pracovníky, které se zabývají
čtenářskou, matematickou a jazykovou gramotností. Každá z těchto škol také podporuje spolupráci mezi svými pedagogy, čímž
sleduje zlepšení diskuze o probíraném učivu a zvýšení komplexnosti poskytovaného
vzdělávání.
Základní škola Úsov se věnuje rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti také prostřednictvím aktivit Čtenářský klub a Klub
zábavné logiky a deskových her, jejichž cílem je i zatraktivnění těchto vzdělávacích
oblastí pro žáky ZŠ. Škola v rámci projektu využívá služeb školního asistenta, jehož
práce je spjata s inkluzí. Stejně tak Základ-

Od března 2016 probíhá pod záštitou MAS
v Mikroregionu Mohelnicko animace škol,
která spočívá v podpoře základních a mateřských škol při realizaci zjednodušených
projektů financovaných z Evropských sociálních fondů. Služby animátora jsou školám
poskytovány zdarma. Animátor podporuje
školy při sestavování a podání projektové
žádosti, při monitoringu projektu, realizaci jednotlivých aktivit, řešení problémů i
prostřednictvím předávání aktuálních informací.
V rámci Výzvy 02_16_022 již úspěšně realizují projekty Základní škola Úsov a Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1. Obě školy
se soustředí na zkvalitnění a rozvoj vzdělávání svých pedagogických pracovníků,
14
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ní škola Mohelnice, Mlýnská 1, využívá pro
zkvalitnění vzdělávání, řešení problematických situací, i v rámci inkluze, služeb školního psychologa. Obě školy úspěšně realizují své projekty od září 2016.
V rámci výše zmiňované výzvy podala žádost o realizaci projektu i Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice,
Masarykova 4, která se zaměřuje na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu svých žáků prostřednictvím aktivit Čtenářský klub a Klub zábavné
logiky a deskových her. Začátek realizace
tohoto projektu je plánován na září 2017.
V aktuální výzvě plánuje podat žádost také

Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12. Své
žádosti připravují i další základní a mateřské školy, které hodlají využít následujících
výzev vyhlášených v roce 2018 a 2020. Bohužel podmínky Výzvy 02_16_022 neumožnily využít dotaci všem školám. Zvláště malé základní a mateřské školy, které by
rády zkvalitnily své nabízené služby, a které projevily zájem o získání dotace, se často
setkaly s nemožností dané podmínky splnit
a musely ze svých záměrů ustoupit. Doufáme, že v následujících výzvách budou i pro
tyto školy podmínky příznivější.
Mgr. Jana Rozsypalová
- animátor MAS Mohelnicko

Pozvánka na akce Mikroregionu v roce 2017
Jako každý rok jsou pro příznivce Mikroregionu Mohelnicko, tedy pro všechny místní
obyvatele, připraveny čtyři tradiční akce. Máte-li zájem dozvědět se zajímavosti z historie a
geografie regionu, projít se pěknou přírodou,
lépe poznat jednotlivé obce regionu, potkat se
se známými, pobavit se, zasportovat si a zasoutěžit, pak jste na akcích vítáni.
Na sobotu 18. března je naplánováno Josefovské setkání obcí. Účastníci si tradičně vyslechnou pověst vázanou k tomuto
místu, sousedsky si povykládají, připijí na
zdraví a rozejdou se zpět do svých domovů.
K akci patří, a za dobrý skutek se považuje,
sběr odpadků a věcí, které do lesa nepatří,
na zpáteční cestě.
Po stopách švédských vojsk se můžete vydat v pondělí 8. května z Mírova. Cílem turistické vycházky, je „švédská cesta“ u sloupu
Nejsvětější Trojice za Mírovem směrem na
Krchleby. Součástí akce je poutavé vyprávění o historii Mírova a jeho okolí nebo o místopisných zajímavostech. Chránit si ušní bubínky je třeba během obléhání hradu Mírov
švédskými vojsky, které nám přiblíží praktickou ukázkou historická skupina.

Pravidelné každoroční setkání obyvatel Mikroregionu ve vybrané obci neboli Den Mikroregionu se uskuteční 17. června v Maletíně. Stejně jako v loňském roce byla akce
spojena s významným výročím obce Mírov,
tak letos proběhne společně s oslavami 700
let od první zmínky o obci Maletín. Stánky jednotlivých obcí budou jako každý rok
nabízet informace z obcí, drobné občerstvení a výrobky od šikovných obyvatel obcí.
Hlavně však budou místem pro společenské setkání a diskusi. Součástí programu
bude sportovní klání družstev v různých
disciplínách, kulturní vystoupení, návštěva
památek či jiných zajímavostí v obci, výstava o historii obce, a kdo vydrží až do konce,
dočká se i překvapení.
Mikroregionem na kole se pojede letos
26. srpna. Společným cílem bude sportovní areál obce Stavenice, kde se koná tradiční
Stavenický škrpál. Obě akce letos proběhnou současně. Čeká vás příjemné odpoledne se soutěžemi, hudbou, akcemi pro děti a
občerstvením.
Jitka Macháčková, Míša Friedlová
- manažerky Mikroregionu Mohelnicko
15
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ze života města
Zajímavosti ze života dětí v Duhové školce

občerstvením, které připravil rodič a člen
SRPŠ pan Martin Veselý.
Na podzim se také naše Duhová školka zapojila do celostátní výtvarné soutěže PEZ
na téma „Sportujeme rádi“, kdy o vítězi
rozhodovala veřejnost svým hlasováním na
webových stránkách. I přes vysoký počet
hlasů se nám, bohužel, nepodařilo umístit
na předních příčkách. Ale i přesto děkujeme všem občanům Loštic, kteří poslali svůj
hlas a podpořili tak naše malé výtvarníky.
Vánoční období patří k těm nejkrásnějším
obdobím v roce. Děti se připravují na besídky pro rodiče a zodpovědně nacvičují
program, pečou perníčky a vánoční cukroví, vyzdobují se třídy a těší se z vánoční
atmosféry. Nebylo tomu jinak i o již proběhlých Vánocích. Hned po Mikulášské
nadílce děti slavnostně rozsvítily vánoční
stromeček před vchodem do budovy, který
pak svítil až do samotného příchodu Vánoc.
Děti z nejstarších tříd se zúčastnily vánočních dílen v kulturním domě, pořádaných

I když už jsme vstoupili do druhého pololetí školního roku, ráda bych vzpomněla aspoň na některé zdařilé akce, které provázely
děti v naší školce.
Konec měsíce října opět patřil celoškolskému projektu „Dýňování“, který vyhlásila třída Koťat. V rámci spolupráce s rodiči děti nosily z domova krásně vyřezané
dýně, které byly pak vystaveny před hlavním vchodem do budovy a byly v nich po
dobu 1 týdne zapalovány svíčky. Celkem se
sešlo kolem 80 dýní, což bylo nejvíce v historii „Dýňování. Nejenom rodiče, ale i šikovní prarodiče se zapojili do vyřezávání
dýní, a tak se sešlo mnoho unikátních výtvorů. Nakonec všechny děti vyhrály a byly
zaslouženě odměněny.
V sobotu 19. 11. se konala na školní zahradě podzimní brigáda na vyhrabávání
listí. I přes nepřízeň počasí se sešlo kolem
25 pomocníků, a to dětí, rodičů a zaměstnanců školy. Zahradu se podařilo vyhrabat
a všichni účastníci byli nakonec odměněni

16
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ve spolupráci se Spolkem ručních řemesel
Mohelnice, v Muzeu Olomouckých tvarůžků a také v Památníku A. Kašpara, spojená s prohlídkou výstavy betlémů a hranou
improvizací o narození Ježíška. Z každé dílničky si děti odnesly pěknou vánoční dekoraci a spoustu příjemných zážitků.
Hned po Vánocích děti překvapila bohatá

sněhová nadílka, kterou patřičně využívaly
k zimním radovánkám. Na školní zahradě
proběhla zimní olympiáda a děti z nejstarších tříd chodily sáňkovat na různá místa v
Lošticích. Doufejme, že po dlouhých letech
se k nám zima bude vracet v takové míře,
jako byla ta letošní a děti si jí budou naplno
užívat.
Květoslava Kobzová – ředitelka

17
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Několik aktualit ze základní školy
Po dlouhé, na sníh a s ním spojené radovánky, vydařené zimě přicházejí jarní měsíce.
Pro naše žáky to znamená, že začíná nové
pololetí, v němž je čeká mnoho učení, ale
také různých akcí. Pro žáky devátého ročníku pak nastává těžké rozhodování spojené
s výběrem střední školy. Měsíc duben bude
pro ně ve znamení přijímacích zkoušek. Popřejme jim, aby je úspěšně složili a všichni se
dostali na obory, které chtějí dále studovat.
Dovolte mi, abych se ve zkratce vrátila k
tomu, co se na naší základní škole odehrávalo v zimních měsících. Po každoroční návštěvě Mikuláše byly vyvrcholením adventu
„Vánoce ve škole“. Letos proběhly v budově nové školy a nesly se ve znamení klasických vánočních tradic a zvyků. Návštěvníci mohli projít krásně nazdobenou školou
a v jednotlivých třídách si vyzkoušet různé
aktivity spojené s Vánocemi. Mohli se občerstvit punčem a vánoční štólou nebo si
zakoupit výrobek našich dětí na vánočním
jarmarku. Velký úspěch mělo také nastudování pohádky O dvanácti měsíčkách v podání žáků IV. A a I. A. K vánoční atmosféře
přispěly i krásné koledy školního dětského
pěveckého sboru Větrník.
Na tuto akci navázaly „Vánoce napříč staletími“, kde žáky 1. stupně s původem Vánoc
a jejich slavením seznamovali žáci devátého ročníku.
Na začátku zimy probíhá mnoho soutěží a
olympiád, např. v matematice, českém jazyce, dějepise, zeměpise, anglickém jazyce. Na
obou stupních je organizována také soutěž
recitační. Vítězové školních kol následně
reprezentují naši školu v kolech okresních.
Letos se velmi dobře vedlo Martinu Hublarovi (IX. A), který obsadil 3. místo v okresním kole Dějepisné olympiády a probojoval
se do krajského kola. V březnu pojede soutěžit na téma Marie Terezie, aneb Habsbur-

kové 18. století do Předmostí u Přerova.
V oblasti dopravní výchovy naši školu
úspěšně reprezentovala Pavlína Dohnalová
(IX. A). V soutěži se zaměřením na bezpečnostní aspekty silničního provozu, kterou
organizovala VOŠ a SŠ automobilní v Zábřehu, obsadila se svojí prezentací 3. místo.
V informatice se naši žáci letos opět zapojili do internetové soutěže BrLoH – tedy Brněnské Logické Hry, kde se družstvo žákyň
6. ročníku umístilo v rámci Olomouckého
kraje na 4. příčce.
V zimě proběhlo také několik vzdělávacích
akcí. Žáci devátého ročníku se v MKS Mohelnice zúčastnili pořadu agentury Planeta
Země 3000 na téma Filipíny – mezi obry a
trpaslíky.
Pro první stupeň byla v měsíci únoru v
rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“
organizována odborná přednáška. Animátoři s veselým maskotem Mrkvounem a
Kubíkem vysvětlovali dětem, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu.
V prvních třídách proběhl preventivní program Veselé zoubky zaměřený na zdravý
chrup našich dětí.
Za zmínku stojí také několik informací o akcích sportovních. V únoru proběhlo školní kolo v basketbalu žáků 6. a 7. ročníku, v
němž zvítězilo družstvo chlapců ze VII. A.
Týden před jarními prázdninami třída VII.
A absolvovala zimní výcvikový kurz v Hynčicích pod Sušinou. I když bylo méně příznivé počasí, sedmáci každý den lyžovali a
vrátili se domů plní dojmů a zážitků.
Naše škola je zapojena do několika projektů. Ve školním roce 2016/2017 je realizován projekt SŠTZ Mohelnice na využívání
výstupů projektu „Pořízení nových technologií pro odbornou výuku a vytvoření fyzikálně-chemické učebny a laboratoře na
SŠTZ Mohelnice“.
18
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Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018
se realizuje projekt z výzvy OP
VVV „Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.
Výše částky schválené podpory
činí 863 448,00 Kč. Projekt je zaměřen na využití školního speciálního pedagoga, školního asistenta a nákup pomůcek v rámci
specifikace projektu.
V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou
UP Olomouc se škola od 1. 1. 2017 účastní
dalšího projektu „Inkluzivní vzdělávání pro
Olomoucký kraj v rámci OP“. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na závěr důležitá informace pro rodiče
budoucích prvňáčků. Zápis do 1. ročníku

školního roku 2017/2018 proběhne ve čtvrtek 6. 4. a v pátek 7. 4. 2017 v budově nové
školy.
O dalších aktualitách ze školního dění
se můžete dočíst v příštím vydání Hlasu
Loštic.
S přáním pěkných jarních dní
za ZŠ Loštice Mgr. Martina Špičková

Mikulášská nadílka v Žadlovicích
ných tyto brambory rozsvítil a žongloval
s nimi a na závěr předvedl pekelně ohnivou show.
Za SDH Žádlovice Helena Fischerová

Osadní výbor Žádlovice ve spolupráci s
místním sborem dobrovolných hasičů
uspořádali v pátek 9. 12. 2016 rozsvěcení
vánočního stromečku u obecního domu
v Žádlovicích spojené s příchodem Mikuláše.
Patrně pro nepřízeň počasí se sešlo málo
dětí, přesto se i letos zhostily zdobení stromečku se svými ručně vyrobenými ozdobami a poté očekávali příchod Mikuláše a
jeho doprovodu.
Anděl předal sladkosti těm, kteří přednesli
básničku. Ti, jež si na žádnou nevzpomněli,
odříkali alespoň vyjmenovaná slova.
Mikuláš zazvonil na vánoční zvonec a společně jsme rozsvítili stromeček. Světélka se
odráželi od ozdob vyrobených převážně z
kalíšků vypálených svíček a zdůraznili tak
jeho krásu.
Čert měl pro zlobivé děti připravené staré brambory, poté co se ujistil o polepšení hříšníků, pro potěšení všech přítom19
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7. ročník šachového turnaje „O pohár krále Tvarůžka“ v Lošticích
Měl jsem možnost dorazit do Kulturního
domu v Lošticích až kolem třetí hodiny.
Bylo příjemné vidět zhruba pětašedesát lidí
sklánějících se nad šachovnicí a soustředěně přemýšlejících, jak přehrát soupeře či
soupeřku. Rok co rok si mnoho příznivců
šachové hry najde čas a zajede si do našeho
města tvarůžků zahrát si šachy a setkat se
s přáteli, příjemně strávit den při hře, která je baví.
V sobotu 26. listopadu za svým zájmem zajelo do Loštic na 65 šachistů a šachistek. V
Kulturním domě se od ranních hodin odehrával již tradiční turnaj v rapidu, a to již
7. ročník šachového turnaje O pohár krále Tvarůžka.
A jak se stalo již příjemnou tradicí, tak
všechny přítomné přivítal Král Tvarůžek I.
za doprovodu známého řezbáře Beneše. Po
přivítání a oficiálních informacích se mohl
rozběhnout devítikolový turnaj, na jehož
konci v rukách vítěze skončil ručně vyřezávaný Král Tvarůžek. Na průběh turnaje
dohlížel z pozice hlavního rozhodčího Karel Volek.
Nejžhavějším kandidátem na celkové vítězství byl litovelský šachový velmistr Jan
Krejčí. Zkomplikovat cestu za vítězstvím
mu mohl, zde by se dalo napsat, věčně druhý,věrný turnaji Ladislav Vaněk. Je třeba se
zmínit, že právě on umí zahrát a potrápit daleko ratingově silnější hráče. Hráčů pomýšlejících na přední posty bylo více. Například
FM František Vrána, šikovný losinský šachista Marek Malý, sympatický FM Vít Valenta, věčně usměvavý Jan Krejčí starší.
V prvním kole převážně všichni potvrdili
svůj rating. Při pohledu na výsledky druhého kola bylo vidět, že hráči pomýšlející na
přední příčky své partie vyhráli. Ve třetím
kole se již objevilo množství remíz a nejen v
horních částech pavouka. A při příhodném

losu mohlo dojít na pikantní souboj otce se
synem, a to mezi Janem Krejčím starším a
Janem Krejčím mladším. K souboji těchto
soupeřů nedošlo ani v dalších kolech. Za
celkovým triumfem si šel suverénně stylem start cíl GM Jan Krejčí. Po čtvrtém kole
měli hráči možnost utišit svůj hlad při obědě, kdy jim bylo připraveno menu sestávající se z kuřecího vývaru a kuřecím stehnem
s bramborem. Kromě oběda byla možnost
si pochutnat na tvarůžkách a jiných pochutinách. Chlapi za barem se postarali, že nikdo žízní nestrádal.
Znepříjemnit cestu za vítězstvím Honzovi
Krejčímu se snažil nakonec prohravší Ladislav Vaněk, tak i Vít Valenta, který velmistra potrápil a partie skončila remízou. Nakonec se nenašel nikdo, kdo by budoucího
vítěze porazil. Ani v osmém kole mladý libinský Tonda Hartinger.
Konečné pořadí bylo následovné. Vítězem se
stal Jan Krejčí mladší s 8 body. Na druhém
místě, již pokolikáté, skončil Ladislav Vaněk
se 7,5 body. Na bronzový stupínek dosáhl
František Vrána se 6,5 body. Blízko medailových pozic zůstal, taktéž se 6,5 body, mladý
talent Martin Nehyba, na pátém místě Vít
Valenta. Předání cen se zúčastnila starostka
našeho města Šárka Havelková Seifertová.
Každý účastník měl možnost si vybrat cenu
a neodešel s prázdnou.
O úspěšné zvládnutí akce se staralo množství členů šachového klubu Loštice, kteří tímto děkují všem za podporu, zejména
městu, všem sponzorům a všem, kteří nezištně pomáhali vytvořit podmínky pro turnaj a jeho bezproblémový průběh. Sponzory 7.ročníku O pohár krále Tvarůžka byli:
Tvarůžkárna A.W. Loštice, Město Loštice,
ZLKL Loštice, Metrie Loštice, Metrie tools
Loštice, Morava Camp Mohelnice, Prodejna Darka, Společnost Merkurius Mohel20
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nice, Rybářské potřeby Fish-Pro Mohelnice, Galanterie-Oliveriusová, Elbee Loštice,
Milan Till, Patrik Koukol, Palomo Loštice
a další.
Za pořadatele, loštické šachisty, si vás dovoluji pozvat na další ročník šachového turnaje O pohár krále Tvarůžka, který se bude
konat v sobotu 2. prosince v roce 2017.
Fotogalerii za našeho turnaje najdete na
webu loštického klubu: www.sachovyklublostice.blogspot.cz
Přesněji pod odkazem http://sachovyklublostice.blogspot.cz/2016/11/fotogalerie7rocnik-o-pohar-krale.html

Výsledky najdete pod tímto odkazem:
http://www.chess-results.com/tnr250649.
aspx?lan=5
Za ŠK Loštice sepsal David Kofránek

A jedem dál ……

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům hudební skupiny POHODÁŘI a PÍSKLATA. Máme za sebou rok plný práce, zkoušení, vystupování a společného elánu. Je krásné
propojení hudebního elánu těch nejmladších se střední a starší generací, a nám se to daří.
Důkazem je nemálo koncertů, které jsme v minulém roce odehráli. Loňské vánoční koncerty byly pohlazením pro posluchače a návštěvníky. Opravdu krásně se vydařil koncert v
kostele sv. Josefa v Paloníně a loštické synagoze. Z Písklat odešly dvě nejstarší zpěvule, tak
momentálně to táhnou naše holubičky ve čtyřech. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat,
budeme rádi, letos nás čeká pěkné vystupování a natáčení. Tak díky za ochotu, píli a elán.

Lidový ples 2017

Dne 20.1. proběhl druhý ročník obnoveného Lidového plesu, který byl pořádán s ohledem
na patřičnou kulturní úroveň. Vystoupil Junior Big Band ze Zábřeha a skupina NEOPETS
z Konice. Dále vystoupili profesionální tanečníci La Quadrilla z Brna, kteří zahájili ples
historickými tanci a dále předvedli skotské tance s interaktivní výukou plesových hostů.
Děkuji všem podporovatelům a spolupořadatelům plesu, bez kterých by byl ples nerealizovatelný. Stejně děkuji Městské radě, která umožnila pořádání plesu za výhodných podmínek. Děkuji také všem sponzorům, kteří přispěli do plesového slosování, které díky nim
čítalo devadesát položek.					
Pavel Procházka
21
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4. února
- II. Ples SDH Žádlovice

Po loňské premiéře členové SDH Žádlovice nepodcenily přípravy. Zajistili předprodej vstupenek a rozšířili sortiment o
prodej piva.
O výzdobu sálu s hasičskými prvky se i letos postaral pan Stanislav Hekele.
Návštěvnost nebyla sice nikterak velká,
ovšem zábava nevázla. Celým večerem
nás provázela kapela S - Band Líšnice a
v předtančení vystoupila taneční skupina
Orda Loštice, jež si připravila dva vstupy.
Tombola byla bohatá, rozdělena na tři kategorie: přímá výhra, losování na vstupenky, losování hlavní tomboly
Nejžádanější cenu – domácí kino, vyhrála

členka SDH Líšnice P. Nováková a tradiční
cenu – vepřovou hlavu, člen našeho sboru
L. Tichý.
Helena Fischerová

Přednáška o prevenci rakoviny.

V úterý 7. března proběhla v městské knihovně krátká přednáška o prevenci rakoviny
prsu. Velmi lidsky, srozumitelně a poučně přednášela zástupkyně nestátní neziskové organizace Mamma HELP, která nás, na základě vlastních zkušeností, seznámila s daným problémem. Ten, podle statistik, postihne každou osmou ženu. Prostřednictvím prezentace
a krátkého videa sdělila nejen rizikové faktory a způsoby prevence, ale především důležitost pravidelného samovyšetřování prsů. Díky včasnému odhalení, je rakovina prsu nejlépe a nejúspěšněji léčitelnou rakovinou u žen.
Děkujeme tímto lektorce i všem účastníkům této povedené akce.
Hanka Štenclová
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Rok 2016 u loštických hasičů
Uplynulý rok byl pro nás ve znamení úbytku zásahů, což je svým způsobem dobře.
Zasahovali jsme u 38 zásahů, z toho se jednalo v 11 případech o DOPRAVNÍ NEHODU, v 16 případech se jednalo o POŽÁR,
v 9 případech o TECHNICKOU POMOC,
1 byla událost vyhodnocena jako PLANÝ
POPLACH a 1 se jednalo o CVIČENÍ. Při
zásazích bylo odpracováno 349 hodin.
Asi nejnáročnějším zásahem, byl požár rodinného domku v Litovli, kde jsme ihned
po našem příjezdu zahájili oživovací práce
na zachráněných lidech z domu a dále jsme
se podíleli na průzkumu a záchranně další osoby.
Z jara nás potrápila havárie na kanalizaci
naší hasičské zbrojnice, kterou jsme převážně svépomocí vyřešili rekonstrukcí páteřního rozvodu, což obnášelo rozbourání poloviny zbrojnice. Dále jsme prováděli údržbu
techniky a používaného vybavení. Při údržbách jsme odpracovali 1.138 hodin.
271 hodin jsme strávili školením, jak s teorií v prostorách hasičské zbrojnice, či praktickou části v terénu v katastru našeho města a v prostorách HZS Šumperk. Asi jako
nezajímavější nám připadá společný výcvik
s leteckou službou policie při plnění hasícího vaku pod vrtulníkem.
Zúčastnili jsme se několika pohárových
soutěží v požárním sportu, kde jsme v letošním roce opět nepodávali vyrovnaný
výkon, ale i tak jsme se občas umístili na
bedně. Uspořádali jsme tradiční pohárovou soutěž na domácí půdě v Lošticích, kde
jsme se umístili na 5. místě.

Sbor dobrovolných hasičů má
46 členů, z nichž
je rekrutováno
20 do zásahové
jednotky. Jednotka je v kategorii JPO II, což je nejvyšší možné zařazení po jednotce HZS. Členové zásahové
jednotky mají za povinnost na výzvu krajského operačního střediska Olomouckého kraje vyjet minimálně ve zmenšeném
počtu 1+3 (velitel, strojník a 2 hasiči) k
dané události a to vše do 5 minut. Všichni členové jednotky mají své zaměstnání
a službu v jednotce provádí ve svém volném čase.
Co se týče techniky, tak jednotka disponuje prvovýjezdovovou cisternou CAS 20 Tatra 815-2 TerrNo1, velkokapacitní cisternou
CAS 32 Tatra 148, dopravním automobilem DA VW T5 a přívěsem s člunem, sbor
dobrovolných hasičů disponuje kontejnerovým vozidlem JNK MAN L2000 a přívěsným vozíkem.
Nemůžeme opomenout vítězství v Anketě dobrovolných hasičů roku za oblast sever Moravy, které nám přineslo nemalou finanční a technickou podporu.
Na závěr děkujeme všem členům, kteří se
podíleli v roce 2016 na akceschopnosti jednotky a chodu sboru, městu Loštice, Olomouckému kraji a všem sponzorům za
podporu.
Pomáháme občanům města a okolí již 125
let.				
Vaši hasiči

VELIKONOČNÍ KLEOPATRA – 2 místa

V neděli 16. dubna vyrážíme s partou do Prahy na muzikál KLEOPTRA.

Uvolnily se nám 2 místa, odjíždíme v 7. hodin ráno. Pokud má někdo zájem, volejte
602 544 253.
23
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kulturní informace
Ohlédnutí – NAŠE VÁNOCE

Již nám tu ťuká jaro na dveře a příroda láká do své teplé náruče, ale přesto stojí několika
myšlenkami se přenést do toho krásného svátečního období, do vánoční nálady a slavnostních chvil, které nás navodily do chvíle pohody a šťastného rozjímání, samozřejmě, pokud
jsme se nenechali vtáhnout do tradičního předvánočního shonu.

Vánoční výstava

V neděli 11. prosince se v přísálí našeho kulturního stánku otevřela pro návštěvníky již
po mnoha letech tradiční VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Bylo vystaveno na 400 exponátů, nápadů a výrobků. Prezentovali se zde jak mateřské a základní školy, tak i široká veřejnost
a loštičtí občané. Všem děkujeme a obdivujeme jejich nápady a šikovné nápady.

Vánoce se seniory

Město Loštice si v předvánočním čase vždy najde čas i pro naše seniory. I v loňském vánočním období se představitelé města sešli s našimi seniory, přednesli novinky z radnice,
přiblížili, co se plánuje a jaké záměry nás čekají. Pro seniory byl připraven program jak s
těmi nejmenšími z naší mateřské školky, tak i se žáky naší „lidušky“, zahrála a zazpívala
harmonikářka Jarmila Billová a jihomoravský humor přivezl Slávek Kubík.

24
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Vánoce u kašny

Již druhým rokem se poslední neděli před
Štědrým dnem zaplní loštické náměstí těmi,
kdo chtějí si užít té krásné vánoční atmosféry
v centru města, na náměstí. U rozsvěceného
vánočního stromu se zpívá, koncertuje, koleduje, užívá se vánočních tradic, něco dobrého se popije nebo i „zblajzne“. Tak tomu bylo
i 18. prosince. Od 15. hodiny se návštěvníkům představila mateřská škola, pěvecký
sbor Větrník, žáci hudební škole a závěr patřil koledám v rockové podobě a v podání kapely Herrgott. Jarmark byl tentokráte o něco slabší než v předešlém roce, ale nemoci se projevily i zde. Přesto byla atmosféra vznešená a vánoční, závěr pak patřil vánočnímu ohňostroji doprovázeného začínajícím sněžením.

Plesová sezóna 2017

Pracuji ve funkci vedoucího kulturního střediska již 14-tým rokem. V minulosti naplňovalo plesovou sezónu tak 4. – 5. plesů, již druhým rokem se daří udržovat trend až 8. plesů.
Takže se nenajde až do poloviny března volný víkend. Člověk by řekl, že v současné době
počítačů, internetu, digitálních televizí si každý raději zaleze do toho svého křesílka a nechá se bavit. V Lošticích je to asi obráceně. Je zde nemálo nadšenců, kteří s chutí pořádají tyto taneční aktivity. Letos se sice trochu podepsala chřipková epidemie, ale přesto byly
plesy hojně navštíveny.

Fašanky s Veselkou

Již třetím rokem se dechová hudba LOŠTICKÁ VESELKA ujala tradičních Fašanek. Letos
jsme to vyzkoušeli v sobotu 25. února, jen pár dní před Popeleční středou. Ve 13. hodin
vyrazil průvod masek od kulturního domu k radnici s žádostí o povolení posledního „veselení se“ a ukončení období zábavy, tancování a hýření. Toho se ujal místostarosta Jan Konečný a po jeho povolení akce a připomenutí slušného chování se vyrazilo do ulic města,
hlavně k potěšení věrných příznivců dechovky. Akce se vydařila, po těžkém a namáhavém
zkonzumování všech
občerstvovacích
zastávek začala v kulturním stánku „poslední“ tancovačka. Ve 22.
hodin začal hlavní akt
dne, Pochovávání basy.
Máry, farář, smuteční
průvod, plačky v podání dobrovolníků zanesly do sálu na chvíli historickou chvíli konce
bujarého období.
25
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Pozvánka na kulturní akce:
Jednota divadelních ochotníků už má nastudováno a vyráží na turné

Takže všichni milovníci divadelního umu, těšíme se na vás v našem kulturním stánku v sobotu 1. a v neděli 2. dubna s naší novou hrou ÚDRŽBÁŘ. Viz upoutávka na straně 43.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Svátky jara oslavíme v našem kulturním stánku tradiční VELIKONOČNÍ VÝSTAVOU. Bude probíhat v přísálí a otevřeme ji v neděli 9. dubna ve 14. hodin. Vystavovat se budou malovaná vejce, velikonoční a jarní motivy, pomlázky a nápady. Srdečně vás všechny zveme.

VÝSTAVA KRAJEK. Spolek ručních řemesel Mohelnice velice úzce spolupracuje s

MKS Loštice, paní Jirásková zde vede klub paličkování a pomáhá při organizaci a zajištění
nemála akcí – výstavy, taneční soutěže, dílničky pro školy, a další.
Pro loštickou veřejnost připravuje VÝSTAVU KRAJEK, která bude otevřena v přísálí kulturního domu ve dnech 7. – 14. května.

SLAVNOST MAMINEK. Na neděli 7. května přijďte do kulturního domu. Připravujeme SLAVNOST MAMINEK s bohatým programem – vystoupí mateřská školka, jak
v tanečním vystoupení, tak i v koncertním podání, dále zahraje bravurní žesťové kvarteto,
svůj program si připravuje i hudební skupina POHODÁŘI a PÍSKLATA. Vzácným hostem bude herec VÁCLAV VYDRA, který bude vyprávět o životě v divadle, při natáčení
filmů, o životě. Začínáme v 15. hodin, menší občerstvení zajistíme a jistě spolu strávíme
krásné chvíle.
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sport
Martin Odstrčil, mistr republiky ze Žadlovic

Že jsou Žádlovice malá obec nedaleko Loštic, to ví všichni zdejší občané. Že odtud pochází mistr republiky ve skoku vysokém, to již všem známo není. A tak jsem si pozval k
pohovoru Martina Odstrčila a prostřednictvím několika otázek zjistil, co vše se za tímto
úspěchem skrývá.
Nejdřív mi pověz, kdy ses narodil, jaké
bylo tvoje dětství a tvůj vztah ke sportu?
Narodil jsem se 19. 2. 1999. Pocházím ze
Žádlovic a tak jsem školu začal navštěvovat
v Lošticích. Sport mě lákal od mládí a nejprve jsem se věnoval florbalu a také fotbalu.
Hrál jsem za žáky v Lošticích i v Mohelnici,
trénoval nás zde pan Weinlich. Právě z tohoto důvodu jsem přestoupil do školy v Mohelnici.
Jak jsi se dostal k atletice?
Přestoupil jsem do sportovní třídy v Olomouci, kde se pěstovala atletika ve všech
disciplínách. Až tady jsem se začal věnovat
především skoku vysokému.
Postavu na to máš. Jak mi říkal tvůj děda,
v den svých 18. narozenin jsi byl na závodech. Jak to tam vypadalo?
Byly to závody dorostenců a juniorů, tam
jsem vyhrál a získal titul mistra republiky
v kategorii juniorů. Mistrovství se konalo v
Ostravě a postoupilo do této kategorie 16
nejlepších z celé republiky a tři z Kataru,
studenti, kteří jsou u ČR na škole. Mně se
celkem dařilo, vyhrál jsem skokem 207 cm,
čímž jsem si vytvořil nový osobní rekord.
Výšku na to máš. Kolik měříš? A zúčastnil jsi se i jiných závodů? Jaké jsou v současné době výkony naší špičky v kategorii
dospělých?
Měřím 198 cm. Týden po tom se konalo mistrovství republiky, tam jsem rovněž
startoval. Vyhrál Martin Heindl, skočil tehdy 226 cm, to byl výkon, s nímž bude startovat na mistrovství Evropy v hale.

Když píši tyto řádky, tak mistrovství Evropy již proběhlo a náš závodník zde, bohužel, neuspěl. Vraťme se k našemu Martinovi. Jaké byly tvoje sportovní výsledky a jak
jsi postupoval v dosažených výkonech?
Když jsem přešel ze školy z Mohelnice do
Olomouce, to bylo v 6. třídě, tak se zde často konaly atletické závody. Já jsem z počátku uspěl více ve skoku dalekém, ale jak
jsem rostl, tak jsem stále víc startoval ve své
současné disciplíně. Poslední tři roky se zaměřuji pouze na skok vysoký. Trénujeme až
6x týdně a za měsíc nás čeká soustředění ve
Španělsku.
Jsi členem olomouckého atletického oddílu, kdo tě trénuje?
Ano, jsem členem v Olomouci, bohužel,
můj trenér, pan Pavel Čechák před dvěma
týdny zemřel. Mám sice nabídky k přestupu do Ostravy i do Prahy, i od trenérů naší
špičky pánů Janků u Dudu, ale zatím chci
zůstat nějaký čas ještě v Olomouci a řešit
tuto situaci později. Navštěvuji zde střední
školu s maturitou a chci ji dokončit.
Jaké jsou tvoje další cíle jak po stránce
studijní, tak sportovní a jakou nominaci
ti vyneslo vítězství v uvedeném závodu?
Po stránce studií i povolání je možností celá řada, ještě jsem to neřešil. Pokud
se týká kvalifikace, tak v mé věkové kategorii na mistrovství Evropy je limit 211
cm. Učiní maximum pro to, abych tohoto výkonu dosáhnul. V tom případě bych
se kvalifikoval na letní mistrovství Evropy
juniorů.
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Máš vůbec vědomí o tom, kolik je náš rekord a rekord světový? Jsi vůbec v kontaktu např. s našim současným rekordmanem Bábou a jak jsi na tom v současných
tabulkách pokud se týká výkonu?
Náš rekord je nyní 236 cm, má jej Jaroslav
Bába a v hale skočil ještě o 1 cm výš. Světový drží již mnoho let Sotomayor, skočil tehdy 245 cm. Často se setkávám s našimi výškaři, osobně i s Jaroslavem Bábou. Pokud

jde o moje současné postavení bez věkového rozdílu, jsem v tabulkách na 6. místě, ve
světě pak v mé věkové kategorii kolem místa dvacátého.
Jak je zřejmé, výkony našich i světových
rekordmanů Martin Odstrčil dobře zná.
Věřme, že je si vědom toho, že jej čeká ještě dlouhá cesta jak v ose času, tak výkonů.
Přejme mu v životě i ve sportu hodně dalších úspěchů.
Rozmlouval Jan Hledík

Ultramaraton a maraton 2017

Tak jako každý rok, také letos již po páté pořádáme v Lošticích dne 13. května ultramaraton a maraton.
Letos poprvé zveme nejenom příznivce sportu, ale také příznivce pěkné živé hudby, která bude hrát v rybářském areálu v sobotu během dne. Start ultramaratonu je v 7:00, start maratonu a
závodu na jedno kolo v 11: 00 hod.
Václav Orálek

dnes jsme se zeptali . . .
. . . Emila Hekeleho.
V souvislosti s mimořádným sportovním
výkonem našeho loštického rodáka Emila
Hekeleho mladšího, jsem se za ním vypravil, abych mu položil pár otázek a dal mu
prostor podělit se se svým úspěchem v cyklokrokrosové sezóně 2016-2017:
Pane Hekele, kdybyste byl žena, asi bych
se velmi ostýchal připomenout Váš věk 39
let, jelikož jste muž, tak se ostýchám taky,
ale trochu méně. Jak to to děláte, že i v nejlepších letech dokážete s úspěchem měřit
své síly s o patnáct let mladšími závodníky? A to dokonce tak, že se nominujete na
Mistrovství světa v cyklokrosu, a kde ještě
dokážete zajet na výborném 22. místě?
K cyklistice jsem se vrátil proto, abych si
vyčistil hlavu od práce. Protože práce, kterou dělám je práce s lidmi, a to není jednoduché.

Sport je mi blízký, jsem jím odkojený díky
tátovi. Čím jsem starší, tím mám paradoxně větší motivaci a díky tomu věku mám
naopak větší klid. Na jednu stranu je dobře,
že ještě v tomto věku jezdím, ale najdou se
i tací, kteří se ptají, jak je možné proč starší
poráží mladší. Jedním z důvodů je systém
financování sportu a všeobecně neutěšené
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podmínky v českém sportovním prostředí.
Od tohoto jsem naštěstí oproštěný, protože manažerskou práci si dělám zcela sám
na všech úrovních. Což je taky důvod většího klidu, nejsem na nikom závislý, s tím jde
potom ruku v ruce i výkonnost. Na druhou
stranu svou sportovní kariéru převážně financuji ze svých zdrojů a trénuji po večerech.
Jak do vašich úspěchů promlouvají zkušenosti?
Zkušenosti jsou samozřejmě důležité, ale
nejsou to jenom zkušenosti, které vyhrávají závody. Důležitá je především fyzická
kondice. A díky tomu, že ji mám, dokážu
získávat úspěchy. Jsou sportovci, kteří se fyzicky opotřebují už třeba ve třiceti letech.
Díky dvou a pětileté pauze se cítím fyzicky zhruba na třicet, navíc s velkým vnitřním klidem.
Na základě letošních výsledků bych se chtěl
posunout ještě výše. Jedinou překážkou v
rozvoji je nedostatek financí a zázemí, které
mám daleko skromnější ve srovnání s lidmi, které jsem na závodech třeba i porážel.
Tuším, že kvůli závodům jezdíte do poměrně vzdálených zemí, kde jste byl nejdál, a jak se vyrovnáváte s cestováním?
Nejdál jsem byl v Číně, což mi stačí. Čína
je pro mě zajímavá, protože je před sezónou, a tady se otestuji a ověřím svou kondici před závody.
Jinak jezdím každoročně zhruba po 15ti zemích Evropy. Samozřejmě je náročné
skloubit tyto cesty s prací, ale díky tomu, že
jsem "vyježděný" mi to nijak zvlášť nevadí.
Jste synem slavného otce, který proslavil Loštice v silniční cyklistice. Ke sportu vás evidentně vedl. Čím to ale, že náš
kraj produkuje tak kvalitní cyklisty. Připomeňme třeba Tomáše Konečného nebo
částečně i Romana Kreuzigera? Je to dáno
polohou, strukturou krajiny nebo dobře

fungujícím zázemím nebo něčím úplně
jiným? Jaký je váš klíč k úspěchu?
Pokud se bavíme o těchto závodnících, tak
jde říct, že jejich úspěchy jsou dány tím, že
měli k dispozici skvělé trenéry, kteří věděli, co dělají. Například Tomáše Konečného,
který začínal v Lošticích, vedl můj tatínek.
Hlavní nejsou ani tak přírodní podmínky,
jako dobré vedení, dobré zázemí a především silná vůle a motivace mladých sportovců.
Cyklista je ale člověk univerzální, musí
umět všechno. Je to stejné, jako ve fotbale,
nestačí, když umí fotbalista kopat do balónu. Takže platí, že i na rovině může vyrůst
skvělý cyklista. V době před 20-30 lety byla
jiná doba. Dnes lidi tolik nesportují. Jednak
je to asi tím, že nebyly počítače, ale taky
tím, že sport je čím dál dražší.
Vy jste mluvil o mládeži, a jak se špatně
shánějí peníze. Nesouvisí to třeba s všeobecným úpadkem spolků?
Já si nemyslím, že spolky upadají. Problém
vidím hlavně ve financování.
V dnešní době se prostředky shánějí celkově špatně, a tak si všechno platí rodiče. Já
si myslím, že finance na sport má zajišťovat stát a město. Což se ale na státní úrovni neděje. Osobně si myslím, že financování sportu by mělo být založeno na principu
zásluhovosti. Není spravedlivé, když spor29
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tovní oddíly, které mají výsledky na řekněme okresní úrovni jsou financovány lépe,
než sportovní oddíly, které mají výsledky
na republikové úrovni. Všechno je ale o
prioritách...
Co plánujete do budoucna? Budete pokračovat v kariéře nebo se naopak držíte
hesla, že nejlepší je odejít v nejlepším?
Nevěřím tomu, že jsem v nejlepším, takže
končit určitě nebudu. Zatím mi zdraví slouží, a chci pokračovat dál a zlepšovat se. Teď

si dávám cíle maximálně na rok. Pokud to
zdraví dovolí, tak bych rád pokračoval dál.
Letos je mým cílem probojovat se na Mistrovství Evropy, které se jede v listopadu u
nás v Táboře. Tam bych rád zajel velice slušný výsledek. Je to doma a tak je o to motivace větší.
Jménem redakce Vám přeji ať se Vám dále
daří a přeji mnoho zdraví a dalších sportovních úspěchů v následujících sezónách!
Rozhovor realizoval Pavel Procházka

příspěvky
Omluva

Dovolte, abych se omluvil všem uživatelům letošního loštického kalendáře za chybu v číslování dnů. Jedná se o 8. březen, kde jsem nechal číslici 9. Mým, snad dostatečným trestem
jsou „pindy“ dobráků, které potkávám (Lang, Tilcer a spol.) Mohu pouze s klasikem prohlásit, že „. . . v našem ústavu se toto stane jednou, maximálně dvakrát za deset let“.
Děkuji.
				
Petr Fialek
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Ladovská zima aneb krátké ohlédnutí za letošní zimou
Kdykoliv začal padat sníh, vždy se ihned na
chodnících a cestách objevila jejich vozidla.
Většina občanů města tak mohla jít již ráno
do práce, ale třeba i večer po práci, po upravených komunikacích. Bohužel jim někteří
řidiči ztěžují práci tím, že svá auta nechávají stát částečně na chodníku a omezují tím
průjezd vozidel čistící a posypové techniky.
Měl jsem možnost hovořit s lidmi z Mohelnice, Zábřehu, Olomouce, a všichni se divili, že u nás jsou cesty upravené, zatímco u
nich je to na dlouhé lokte.
Proto bych chtěl za sebe, ale myslím i za
řadu dalších občanů, „Rychlé rotě“ poděkovat za jejich dobrou práci v uplynulém
zimním období, a věřím, že je ocení i jejich
nadřízení.
Miloslav Červinka

V uplynulých měsících jsme si po několika
letech opět užili sněhovou nadílku. Někdo
z toho měl radost, jiný ne. My starší si pamatujeme, že to tak bývalo skoro každý rok.
Tehdy z toho ale pro nás vyplývala i povinnost uklidit sníh z chodníků před svým domem. A to bez ohledu na počasí, zdraví a
čas každého z nás. A tak to někdo uklidil
dopoledne, jiný až po šichtě, další vůbec.
Dnes jsou za úklid sněhu odpovědné městské úřady. Většinou to řeší formou smlouvy
se specializovanou firmou. Město Loštice k
tomu má skupinu pracovníků, kteří zajišťují po celý rok nejen úklid, ale i řadu dalších
prací ve městě. Běžně se mezi lidmi v Lošticích této skupině říká přezdívkou „Rychlá
rota“. A právě v letošní zimě předvedli tito
pracovníci, že přezdívka je velmi přiléhavá.

Z archivu

1. máj 1948. Pracovnice firmy K. Karafiát (šití prádla). Uprostřed majitel Karel Karafiát,
druhý zprava František Badal, účetní firmy. Firma sídlila v Palackého ulici, později oděvní
průmysl Prostějov (Hanačka).					
V. Večerková
31

hlas loštic

placená reklama

jaro 2017

Poděkování

Děkuji paní starostce města Loštic za moje ocenění vztahu k pořádku a čistotě „ vyčištěný
stůl“ na úřadě, který před dvěma lety převzala. Bezvadné je rovněž, jak říká, že musela bojovat s kostlivci ve skříních. Má pravdu. S kostlivci jako: 18 milionů na účtu, profinancovaný a realizovaný projekt za 220 milionů velké kanalizace, profinancovaný a realizovaný
projekt Sokolské, funkční organizace města, úspěšný systém úklidu a pořádku ve městě,
slušná komunikace a spolupráce vedení města s občany a podnikateli, postavení města a
jeho prezentace na veřejnosti, funkční kulturní dům, podpora všech společenských organizací města, a určitě těch podobných kostlivců bylo ještě plno. Mám za to, že se jí a současnému vedení podařilo věci dát do pořádku, k obrazu svému.
Ještě jednou děkuji. 						
PhDr. Ctirad Lolek

Společnost Podané ruce o.p.s.

Dnes Vám představíme jeden z mnoha programů a projektů, které pod Společností
Podané ruce o.p.s. působí.
„Terénní programy na Šumpersku“
„Terénní programy na Šumpersku“ působí v regionu od ledna roku 2013. Od dubna loňského roku můžete potkat terénního
pracovníka i ve Vaší obci, proto jsme se rozhodli krátce přiblížit smysl a účel této práce.
Terénní pracovník je člověk, který se pohybuje v přirozeném prostředí cílové skupiny,
v našem případně tedy v prostředí uživatelů drog. A protože uživatelé drog nežijí v
karanténě, tak se prakticky pohybuje běž-

Rádi bychom Vám představili Společnost
Podané ruce o.p.s., jejímž posláním je pomáhat lidem v náročných situacích jejich
života, a to ve dvou stěžejních oblastech:
v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb hledáme a vytváříme cesty k sociální,
zdravotní i osobní stabilizaci klientů s
ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu života a osobní spokojenost. Čerpáme
z více než 20 let zkušeností právě z těchto
oblastí. Působíme v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji.
32

hlas loštic 		

jaro 2017

ně po městě, po sídlištích, parcích, ulicích, tak jako běžný obyvatel, ale s tím
rozdílem, že navštěvuje i místa méně
obvyklá jako jsou squaty, herny, ubytovny… S batohem na zádech se snaží
vyhledávat uživatele drog, motivovat
je ke změně a nabízet služby zaměřené
na snižování rizik spojených s drogami. Vše co potřebuje má u sebe.
Naším cílem je prevence a snižování
negativních důsledků užívání drog a
s nimi spojeného rizikového chování.
Poskytujeme pomoc v nelehkých situacích, možnost si popovídat o starostech i radostech, nabízíme informace o
bezpečnějším braní drog a sexuálním
styku, o přenosu infekčních chorob,
sociální a trestně-právní poradenství a
kontakty na léčebná zařízení a také základní poradenství pro rodiče v otázkách drog a závislostí. Dále pak zdravotnický materiál na snižování rizik,
zprostředkování testování na hepatitidu typu C, HIV a mnoho dalšího.
Pracujeme s lidmi, kteří s drogami experimentují, užívají je příležitostně, jsou na drogách závislí či s jejich blízkými. Každému nabízíme služby podle jeho potřeb, někdo má
zájem jen o informace o rizicích související s
drogami, injekční uživatel využije možnosti
výměny injekčních stříkaček, aby se vyhnul
riziku nákazy infekční nemocí. Člověku, pro
kterého se již problémy spojené drogami
staly neúnosnými, pomáháme zařídit léčbu.
Rodičům, kteří se setkávají s užíváním drog
u dětí, nabízíme základní poradenství.
Někdy čelíme názorům, že tím vlastně podporujeme užívání drog. Skutečnost je právě
opačná. Rozhodně nepodporujeme užívání drog, ale snažíme se zmírňovat následky, které užívání drog přináší. K tomu nám
slouží dodržování dvou hlavních principů naší práce. Princip Veřejného zdraví -

ochrana zdraví veřejnosti a pragmatický
přístupu Snižování poškození - minimalizace rizik a poškození spojených s užíváním návykových látek. Snažíme pozitivně
působit na uživatele drog a motivovat je ke
změně rizikového chování či léčbě. I když
cíl abstinence může být pro někoho vzdálený, důsledky snížení zdravotních rizik a sociálních škod jsou přínosné jak pro uživatele, tak i pro celou společnost. Mezi hlavní
pozitiva působení našeho programu patří
sběr injekčních stříkaček (ať už od klientů či jako nálezy), a určitá stabilizace uživatelů drog. Tím, že se snažíme snižovat
zdravotní rizika klientů, šetříme i náklady spojené s léčbou zdravotnímu systému. Dovolím si uvést jeden výstižný příklad. Léčba hepatitidy typu C (tento druh
hepatitidy se vyskytuje mezi injekčními
33
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te se na nás obrátit. „Terénní programy na
Šumpersku“ jsou k dispozici i obyvatelům
města Loštice. Pokud by Vás poskytování naší služby zajímalo více, připravujeme
dne 18.4.2017 od 16:00 v místní knihovně v
Lošticích besedu pro veřejnost.
Zde v Lošticích nás můžete potkat 1x za 3
týdny v úterý od 14:30 do 16:30. Dále také
působíme v Zábřehu, Mohelnici, Libině,
Hanušovicích, Postřelmově. Kontaktovat
nás můžete na telefonu 777 720 227, emailu: street.ol@podaneruce.cz a teren.sumpersko@podaneruce.cz. Více informací se
dozvíte také na www.podaneruce.cz.
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uživateli nejčastěji) stojí i 500 tis. korun, ale
jedna injekční stříkačka necelé 3 koruny. Je
tedy jednoznačně výhodnější infekčním nemocem přecházet než je následně léčit. Neméně důležitá je i určitá sociální stabilizace
klientů. Věnujeme se proto podpoře a poradenství při hledání zaměstnání. Snažíme se,
aby klienti byli co nejvíce zapojeni do vztahů se svým okolím, a tím předcházíme jejich sociální izolaci.
Poskytované služby jsou anonymní, bezplatné a snadno přístupné každému. Kdyby, jste měli zájem o některé z našich služeb,
včetně informací o drogové problematice,
nebo jste našli injekční stříkačku, neváhej-

ORDINACE ORTOPEDIE
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MUDr. Jiří Matuška

Nabízí komplexní ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKU nemocí pohybového aparátu
Léčbu RÁZOVOU VLNOU
Ordinační doba: ÚTERÝ 7,30-14,15. hod.
Telefon 583 433 450 / Zdravotní středisko Okružní 10, Mohelnice
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K informaci o orientačních číslech domů

Je hezké, že městský úřad v minulém HL informuje občany o významu orientačních čísel
a při přidělování se orientačního významu nedrží. Jen jako příklad ul. Olomoucká, kde po
č. 37 je č. 114, po č. 50 je č. 118, po č. 60 následuje 112 a 114. Jinde je běžné, že při rozdělení, nebo výstavbě nového domu mezi již existujícími se čísluje např. vedle č.13 je nově
jako další 13a. 						
J. Novotná

Masivní protesty občanů nic nezmohly
Neuvěřitelných, téměř 1200 podpisů na
protestní petici proti zavření pobočky ČS
v Lošticích, neobmněkčily jejich vlastníky.
Nepomohlo ani úsilí starostky, která nejenom z pověření ZM, ale i z vlastní iniciativy lobovala u šéfů ČS pro zachování služeb.
Obdiv a uznání patří petičnímu výboru, vedeného ing. Miroslavem Markem, za snahu a ,,mobilizaci" města zvrátit rozhodnutí
bankéřů. V historii města ve věci petičních
protestů, jde zřejmě o rekord. Navzdory
všem snahám koncem ledna 2017 k nevoli
klientů ukončila pobočka ČS v Lošticích, z
důvodu klesající vytíženosti, pravděpodobně nevratně svoji dlouhodobou činnost.
,,Přejděte na online-bakovnictí", doporučují bankéři. Nezvaná návštěva heckerů
na ministerstvu zahraničních věcí ( v dokonale zabezpečeném počítačovém systému) a možnost zneužití i-mailové pošty některých úředníků, vystrašila i drobné
střádaly. Chvála bohu, že dle dosavadního
slibu zůstane ve městě alespoň jeden funkční bankomat?! Přestávám chápat takovéto
služby občanům, kde jim zavírají pobočky bank, ruší obchody, rychlíky projíždějí
většími nádražími bez zastavení a poslanci hlavně před volbami vymýšlejí, jak nejlépe zpříjemnit život svým voličům. Pozitivní
zprávou pro důchodce mělo být v průměru
308 Kč navýšení důchodů ( je to rozhodně přijatelnější než Kalouskových 45 Kč!),
ale na opěvné ódy to není. Nízko příjmové skupiny v podstatě služby bankovních
domů nebudou potřebovat, co dostanou na

ruku budou muset vrátit do oběhu. Po téměř 30-ti letém snažení po sametové revoluci, jsme v kupní síle obyvatel ekonomicky
vyspělou Evropu prostě nedohnali. Přesto,
pokud se našinec přinutí ke skromnosti a
nebyl by neustále šokován novými platebními požadavky, dalo by se slušně přežít.
Domkaři včetně důchodců dostali legistlativní prioritu a pod hrozbou tučných pokut
mají povinnost vylepšit v topné sezóně životní prostředí. Aby vyhověli, budou nuceni sáhnout hluboko do kapes. Současný
český kapitalismus neuvěřitelně šroubuje
ceny. S vyššími platbami za všechno jako by
se roztrhl pytel. Bude stačit na revizi kotlů a komínů za dva roky 700 Kč? Česká
pojišťovna aniž došlo ke škodnému plnění si automaticky od roku 2015 o 28% navýšila povinné ručení? (proč stejné sazby i
pro ty, kteří nebourají, jezdí málo a jen kolem komínu?) Důkladnější STK automobilů podražila na 1400 Kč. Satelitní televizní
operátor Skylink, z původních bezplatných
služeb, si za základní programový balíček
účtuje 948 Kč/rok. Když k tomu přičteme
inflaci, o které se sice moc nemluví, ale bohužel i ta nám vysává průkazně naše peněženky, začíná se přilepšení k důchodu rozplývat. Ceny koncem loňského roku stoply
nejrychleji za poslední tři roky, informoval
Český statistický úřad. Letošní očekávané
navýšení cen valorizace důchodů nepokryje. Zvýšené náklady za letošní tuhou zimu
nemilosrdně odčerpaly dvě třetiny ročního
důchodového navýšení. V Lošticích podra36
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žily rohlíky o více jak 20% a večer jsou stejně
,,gumové", jako rohlíky koupené v Mohelnici za polovinu. Marně se snažím najít ekonomické opodstatnění, půl roku dopředu avizované tři stovky navýšení pro důchodce a
ve vší tichosti zhruba 8500 Kč, které si pro
sebe dokázali vykouzlit poslanci? Zajímavěji to vypadá, kolik to hodí za rok! Měl jsem
živý sen, ve kterém se na jeden rok zmiňované položky prohodily. Neuvěřitelně snadno jsem vše zaplatil a ještě mi zbylo. Když na
veřejnost prosákly informace o loňských odměnách některých ministerských náměstků

( údajně atakující částky 770000 Kč ), staví
poslace do role chudých příbuzných. Je neuvěřitelné, jak tento systém umí rozevřít nůžky mezi příjmovými skupinami. Důchodci
na zprávu s příznaky kolapsu rezignovali. S
valorizací letošního důchodu by na odměnu dané výše střádaly 200 let! Mimochodem
starostce, navzdory snahám oponentů zmanipulovat výsledky ankety třídění odpadu,
se podařilo prosadit, co slíbila. Na základě
finálního výsledku došlo pro občany ke snížení ceny za odvoz komunálního odpadu.
Zdeněk Linhart

Svoz bio-odpadu v Lošticích a v přilehlých obcích_2017
budou např. u jednoho č. p. 3 popelnice, je
to stále lepší, než mít vedle popelnice odpad
v igelitových pytlích. V jiných městech, např.
ve městě Šternberk, ale i v Olomouci, postupují totožně, kdy bio-odpad v pytlích netolerují. Navíc je nadbytečné používání igelitových pytlů neekologické, kdy je vhodné
dodržovat normu Environment ISO 14001.
Kdo má bio-odpadu hodně, bude mít zřejmě
opět možnost umístit jej do hnědého kontejneru ve sběrném dvoře. Větve opět nakrátko nastříhané. Jsou to kontejnery s klecovou
otevírací boční stěnou, nikoli nízké kontejnery. Zástupce MěÚ vyzývám, aby plochu u
tzv. Skateparku používanou jako překladiště
bio-odpadu nevyužívali pro skládku zeminy, kdy tímto provoz překladiště blokují. Ve
svozové dny mi, prosím, nevhazujte bio-odpad do nízkých kontejnerů se zhomogenizovaným bio-odpadem. Hmota v kontejnerech
je již zpracovaná, ta Vaše je ke zpracování.
Při svozu narážím na problém, kdy stojící
vozidla blokují plynulou průjezdnost/obslužnost ulic, ale také otáčení naší svozové soupravy určené pro svoz bio-odpadu na
konci tzv. slepých ulic (U Rybníků, Zahradní, Ve Stráni, Vejmoly, apod.).
To, že se řeší stání vozidel v ulici Sokolská,

Bude správné, když budete brát bio-odpad
vážně a v budoucnu již nebudete do bioodpadu dávat jiné věci (PVC, PE a vůbec
všechny druhy plastů, textil, ocel, pryž, stavební suť, kamenivo, ale i dřevo o větším ⌀
než 8 cm), které do tohoto druhu odpadu
nepatří. Uvědomme si, prosím, že pokud
vhazujete do popelnic či kontejnerů cokoli z biologicky rozložitelného odpadu svázané syntetickým provázkem, i toto stěžuje zpracování tohoto odpadu (namotávání
na rotační části stroje). Připomínám, že
větve musí být nakrátko nastříhané nebo
lépe naštěpkované (délka do 2,5 cm), a to
jak v popelnicích, tak v kontejnerech, a to
pro lepší kompostovatelnost, ale i pro lepší
vysypávání z popelnic. Toto je uvedeno na
samolepkách s informacemi o BIO-ODPADU umístěných na všech hnědých kontejnerech a na některých popelnicích, ale týká
se to všech hnědých popelnic určených pro
bio-odpad. Do dnešního dne naše společnost nevlastní vlastní štěpkovač.
Svoz bude, až na výjimky, prováděn vysypáváním popelnic k tomuto druhu odpadu
určených. Existuje-li předpoklad, že se Vám
bio-odpad do jedné popelnice nevejde, existovala možnost, získat další popelnici. Když
37
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je jen a jen dobře. Uvědomme si, prosím,
že je to komunikace určená pro jízdu vozidel, nikoli pro odstavení vozidel. Vzdáleně se tato ulice podobá městskému okruhu,
na který jsou svedena nákladní vozidla zásobující nejen společnosti na ulici Moravičanská. Když takové objemné vozidlo projíždí zmíněnou ulicí, kde stojí vozidla a musí
dát přednost vozidlu protijedoucímu, není
to vždy jednoduché a couvání se někdy nevyhne. Mohu Vám sdělit, že jsem opakovaně
sám byl svědkem zablokování průjezdnosti ulice Sokolská, kdy jsou okamžitě stažena boční okénka vozidel přítomných řidičů,
a nepřejte si slyšet, co řidiči na adresu maji-

telů zaparkovaných vozidel, ale i na správce
komunikace říkají. Věřte mi, prosím, že je to
nepublikovatelné. Ve výtisku HL PODZIM
2016 na straně 27., jsou zmíněny ulice Jižní, Bezručova, Nová, Trávník, aj., kdy všichni víme, že těmito ulicemi, tedy až na ulici
Nová, neprojíždí návěsová nákladní vozidla,
vozidla vezoucí kmeny stromů nebo objemná zemědělská technika. Řešením pro možné stání vozidel na komunikaci je zřídit v
ulicích jednosměrný provoz. Kdo by to chtěl,
nechť si podá na MěÚ žádost.
Děkuji Vám za pozornost. Přeji Vám všem
nemálo odpovědnosti a lepší dny příští
M. Havelka

slovo šéfredaktora
Vážení a milí čtenáři našeho loštického
zpravodaje.
Dostává se vám do rukou jarní vydání, které je oproti tomu podzimnímu poněkud
optimističtější. Máme totiž před sebou tu
hezčí polovinu roku. Ruku v ruce s rozpukem přírody půjde také rozpuk stavební
a rozpuk různých udržovacích prací. Ostatně první motorové pily se již zakously do
letitých stromů - často neodmyslitelných
mohykánů loštických zákoutí.
Mnozí z nás se už pozvolna pouštějí do zahrádkářských prací. Všechny tyto naše činnosti spojuje jedno slovo, a tím je vytrvalost. Na tomto místě chci poděkovat všem,
kdo mají vytrvalost ve svém snažení činit
Loštice, Vlčice a Žádlovice lepším místem.
Chtěl bych vyzdvihnout hlavně práci našich spolků a sportovních oddílů, kteří svou
náročnou práci pro ostatní dělají nezištně,
ve svém volném čase a pro dobro veřejnos-

ti. Slovo vytrvalost
také nejednou padlo
během rozhovoru
s Emilem Hekelem,
který znamenitě reprezentuje
nejen
Loštice, ale celou
vlast v Cyklokrosu. Také bych chtěl
vyzdvihnout vytrvalou práci našich loštických i žádlovických hasičů, kteří se dokážou perfektně organizovat, prezentovat se,
zajišťovat si finance na svůj rozvoj a poskytovat profesionální službu občanům s nasazením vlastního zdraví a života. Připomenu taky skvělou činnost našeho kulturního
střediska, které v minulém i letošním roce
nabídlo celou řadu kulturních akcí v profesionálním zázemí.
Přeji všem příjemné prožití Velikonoc, nejvýznamnějších svátků křesťanské Evropy.
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