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zprávy Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
léto pomalu končí, byl
zahájen nový školní
rok a město dokončuje řadu investičních
akcí, které vyžadují na
mnoha místech výkopové práce na komunikacích, v chodnících i na ostatních veřejných prostranství.
Tímto mnohým z Vás zasahujeme do Vašich životů, za což přijměte naši omluvu.
Bohužel bez těchto omezení není možné
investiční projekty realizovat. Pevně věříme, že na konci těchto omezení bude město
zase o kousek lepší a modernější.
V letních měsících se našlo pár nadšených
rodičů dětí s nápadem vytvořit v Lošticích
stezku na boso, od nápadu nebylo daleko
k vlastní realizaci, město pomohlo se získáním potřebného materiálu, rodiče do projektu vložili svoji práci a nadšení a stezka
se stala součástí veřejného prostoru města. V případě, že i Vy máte nápad, který
by bylo možné ve městě realizovat a máte
chuť svůj nápad provést společně s podobně nadšenými lidmi, neváhejte se na město obrátit.

teřskou školou zahájeny přípravné kroky
pro podání žádosti z Operačního programu
životní prostředí SFŽP ČR k podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci školní zahrady.
V případě základní školy, pak byla provedena kompletní výměna osvětlení ve všech
učebnách staré budovy základní školy včetně obou tělocvičen, zářivkové trubice, které měly zpravidla již po době své životnosti
a v některých případech již neodpovídaly ani platným hygienickým a technickým
normám na osvětlení prostor základní školy, byly nahrazeny novými moderními LED
svítidly. Celková hodnota investice představovala částku 1.264.731,00 Kč včetně
DPH. Předpokládaná návratnost investice v úspoře elektrické energie, která je odborníky vypočtena více než na 300 tisíc Kč
ročně je předpokládána maximálně do 4 let
od ukončení realizace projektu, poté bude
osvětlovací soustava spořit provozní náklady školy ve výši 300 tisíc Kč ročně, tyto finanční prostředky bude možné efektivně
využívat pro další rozvoj příspěvkové organizace. V rámci zadávacího řízení město současně vyjednalo velmi dobré záruční
podmínky, kdy po dobu 6-ti let od převzetí díla má město na svítidla záruku, která
nás opravňuje požadovat při poruše svítidla bezplatnou výměnu svítidla kus za kus.
Zhotovitel nám dále po celou dobu záruky garantuje úsporu na osvětlovací soustavě včetně zajištění intenzity svítivosti, které
odpovídá platným hygienickým a technickým normám. Pevně věříme, že obě investice povedou k dalšímu zvyšování kvality
veřejných služeb v našem městě.
Na druhou stranu ne vše jsme schopni řešit ke spokojenosti občanů města. V období letních prázdnin se na Radu města ob-

Příspěvkové organizace pohledem
zřizovatele

Období letních prázdnin jsme ve spolupráci se školskými zařízeními využili k uskutečnění dvou investičních akcí a to v případě mateřské školy byla zrealizována
rekonstrukce podlahových krytin v prvním
nadzemním patře školky v celkové hodnotě
250 tisíc korun. Výměna krytin byla provedena ve dvou třídách a k nim patřících šatnách pro děti. Dále byly ve spolupráci s ma-
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rátili rodiče se žádostí o neudělení výjimky
z počtu žáků, dle návrhu vedení školy na
sloučení dvou druhých tříd základní školy do jedné, s vyjádřením obavy snížení
kvality vzdělávání ve sloučené druhé třídě
s 31 žáky. Rada města se problematikou zabývala na svých zasedáních, vedení školy
bylo požádáno o vyjádření k této věci včetně provedení analýzy mzdových nákladů
při ponechání rozdělených druhých tříd.
Z  předpoložených podkladů vyplývá, že
v novém školním roce došlo k celkovému
poklesu počtu žáků v základní škole a to
stěhováním dětí mimo školní obvod města Loštice, odchodem dětí na nižší gymnázium nebo přechodem do jiného školského
zařízení. Poklesem počtu žáků tedy došlo
v rámci rozpočtu školy k významnému snížení mzdových prostředků adresovaných
škole Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zachování 14 tříd v základní škole by tedy významným způsobem zasáhlo
do rozpočtu školy. Proč Rada města žádosti rodičů o neudělení výjimky z počtu žáků
nevyhověla, byla dále skutečnost, že vedení školy nežádalo pouze o udělení výjimky
z počtu žáků v druhých třídách, ale i v třídách sedmých. Rada města dospěla k rozhodnutí, že není možné v jednom případě výjimce nevyhovět a v druhém případě
ano. Při jednáních s vedením školy o udělení výjimky z počtu žáků pro druhé a sedmé
třídy základní školy, bylo město jako zřizovatel příspěvkové organizace několikrát ředitelem školy ubezpečeno, že pedagogičtí
pracovníci, kteří mají více početné třídy na
starosti, jsou kvalifikovanými odborníky,
kteří vzniklou situaci dobře zvládnou. Pevně věříme, že tomu tak skutečně bude. Samozřejmě i škola by uvítala, kdyby jednotlivé třídy tvořily nižší počty žáků, aby mohl
být uplatněn individuální přístup k jednotlivým žákům, aby pedagog měl příležitost

s jednotlivými dětmi intenzivněji pracovat,
na tom jsme se s vedením školy jednomyslně shodli. Základní škola v Lošticích má
v současné době nevyužité kapacity naplněnosti zařízení, přestože svoji kvalitou se
plně vyrovná školským zařízením v regionu, proto je třeba v budoucnu hledat cesty, jak žáky do naší školy z okolních obcí
přivést, tak, aby jednotlivé třídy měly v budoucnu optimální počty žáků ve třídě kolem 20 až 25 žáků a v každém ročníku, aby
byly dvě plnohodnotné třídy. V následujících letech by mělo být navyšování počtu
žáků jedním ze strategických cílů města, na
kterém bude třeba ve spolupráci s vedením
školy intenzivně pracovat, tak, aby udělování výjimek z počtu žáků nebylo v budoucnu
nutné řešit.

Cyklostezka Loštice - Palonín

Stavby cyklostezky Loštice – Palonín v minulém měsíci dosáhla svého vrcholu, na
připravené konstrukční vrstvy cyklostezky
byl položen asfaltový koberec, v rámci cyklotrasy bylo vytvořeno několik odpočinkových míst včetně stojanů na kola a odpadkových košů a v intravilánu města Loštice
byla cyklostezka doplněna veřejným osvětlením z moderních LED svítidel pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů ve společném prostoru. Zhotovitelem stavby byla
ve výběrovém řízení provedeném v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vybrána firma MODOS, spol. s r.o.,
Olomouc a celková vysoutěžená cena díla
byla stanovena na částku 7.901.987,58 Kč
včetně DPH. Město Loštice získalo na projekt „Cyklostezky Loštice – Palonín“ dotaci ve výši 90% celkových uznatelných výdajů projektu z Integrovaného regionálního
operačního programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Část nákladů ze smlouvy
o dílo byla v rámci žádosti o dotaci vyčleně-
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vatel města. Odklonem kamionů z centra
města, také nemalou měrou přispěl k posílení potenciálu rozvoje cestovního ruchu
ve městě.

na jako neuznatelný výdaj a to rekonstrukce cesty podél cyklostezky v intravilánu
města Loštice a napojení místních komunikací na nově vybudovanou cyklostezky a to
jak v obci Palonín, tak ve městě Loštice.
V měsíci září proběhne kolaudace cyklostezky Loštice – Palonín a poté bude cyklostezka Loštice – Palonín oficiálně uvedena do provozu. Město Loštice již vstoupilo
v jednání ve věci přesměrování cyklotrasy
6204, která v současné době vede po silnici
II/635 na vybudovanou cyklostezku, tímto
krokem dojde nejen k naplnění cíle dotačního programu, kterým je vytvoření bezpečného dopravního prostoru pro chodce
a cyklisty při cestě do zaměstnání mimo silnici II/635, ale i přesměrování cyklistů využívajících cyklotrasu 6204 do bezpečného
dopravního prostoru. Město Loštice, také
v průběhu minulých měsíců několikrát jednalo s vedením obce Bílá Lhota o napojení
cyklostezky Bílá Lhota – Palonín na vybudovanou infrastrukturu Palonín - Loštice,
která by propojila dva vedle sebe sousedící mikroregiony a znásobila by počet osob
využívající vzniklou cyklotrasu při cestě za
prací.

Loštice, zvýšení bezpečnosti
na průjezdním úseku silnice II/635

Město dále intenzivně pokračuje v přípravných krocích pro zdárné zahájení projektu
„Loštice, zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635“, kterým má dojít
ke kompletní rekonstrukci Olomoucké ulice. V současné době probíhá uložení kabelů
nízkého napětí elektrické energie ze vzdušného vedení do vedení zemního, současně
s tímto pak k pokládce nového veřejného
osvětlení, veřejné osvětlení na Olomoucké ulici bude nahrazeno novými moderními LED svítidly. Modernizací veřejného
osvětlení a přechodem osvětlovací soustavy
na LED svítidla dojde v budoucnu k nemalým provozním úsporám elektrické energie.
Dne 11. 9. 2017 město obdrželo vyhodnocení Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace o souladu projektového záměru
města Loštice „Loštice, zvýšení bezpečnosti
na průjezdním úseku silnice II/635“ s integrovanou strategií Olomoucké aglomerace.
Na základě vydaného souladu projektového záměru města s integrovanou strategií
Olomoucké aglomerace jsme byli oprávněni podat vlastní žádost o poskytnutí dotace na projekt „Loštice, zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635“
do Integrovaného regionálního operačního programu, opatření 3.1.6 Zvýšení bezpečnosti v dopravě. Nyní budeme čekat,
zda nám bude dotace v námi požadované výši 27 mil. Kč na projekt poskytnuta.
V případě, že projekt bude dotačně podpořen, bude v průběhu příštího roku zahájena vlastní realizace projektu v rozsahu
vybudování nových chodníků, oddělené

Zákaz průjezdu kamionů
nad 12 tun

Zákaz průjezdu kamionů městem byl jedním z našich volebních slibů, proto mi dovolte Vám s potěšením sdělit, že I v tomto
roce se nám podařilo zákaz průjezdu kamionů nad 12 tun městem prodloužit a to
již po třetí v řadě za sebou, tentokrát s termínem do 30. 9. 2018. Pevně věřím, že i po
podzimních komunálních volbách v roce
2018 bude město iniciovat kroky pro udržení zákazu průjezdu kamionů městem.
Tento krok významným způsobem přispěl ke zlepšení dopravní situace ve městě a ke zlepšení životního prostředí oby4
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kařů na Havelkově ulici, o důvodech jsme
Vás informovali v předchozích vydáních
Hlasu Loštic. Zhotovitelem projektu byla
v rámci společného výběrového řízení vybrána společnost M-Silnice a.s., která zahájí práce na projektu dne 18. 9. 2017. Od
tohoto dne také bude zahájena kompletní
uzavírka silnice na období od 18. 9. 2017
do 12. 11. 2017. O objízdných trasách Vás
budeme průběžně informovat na webových stránkách města, zde také naleznete
všechny případné změny, které v rámci realizace projektu nastanou. Obyvatelé Havelkovi ulice i okolních ulic byli o připravované uzavírce písemně informováni.

stezky pro cyklisty, nové lávky u restaurace Na růžku, nových podélných parkovacích míst kolem silnice II/635, přechodu
pro chodce, několika míst pro přecházení a nové autobusové zastávky. Vše pak
bude doplněno doprovodnou veřejnou zelení, která je nedílnou součástí veřejného
prostoru, oddělující silnici od dopravního
prostoru pro chodce a cyklisty. Ukončení
realizace projektu je poskytovatelem dotace požadováno do 30. 9. 2018. Příští rok
bude pro město v případě přiznání dotace
na projekt velmi náročný.

Rekonstrukce Havelkova ulice

V minulých měsících město Loštice ve
spolupráci se Správou silnic Olomouckého
kraje zahájilo kroky pro realizaci společného projektu rekonstrukce ulice Havelkova
v Lošticích. Správa silnic Olomouckého
kraje v rámci projektu provede kompletní rekonstrukci silnice od zatáčky nad nemovitostí č. p. 562 až po zaústění do ulice
Olomoucká, město Loštice současně provede výměnu obrubníků a opravu chodníků, včetně přípravy zaústění do Olomoucké ulice, na které bude navazovat projekt
„Loštice, zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635“. Současně dojde
k propojení chodníků na obou stranách
komunikace v místě schodů do ulice Pod
Střelnicí a bude zde vytvořeno nové místo pro přecházení. Uliční prostor neumožňuje provést optimální řešení rekonstrukce Havelkovi ulice, při řešení uličního
prostoru muselo být přistoupeno k řadě
kompromisů z důvodu nedostatku místa
a velkých výškových rozdílů a podélných
sklonů komunikace. V rámci projektu je
také řešeno zamezení natékání dešťových
vod z ulice Havelkova do ulice Krátká. Co
není v rámci projektu řešeno, je vybudování parkovacích míst u provozovny lé-

Přechody pro chodce
ulice Moravičanská

V diskuzi na veřejném zasedání zastupitelstva města bylo hovořeno o stavu přechodů na Moravičanské ulici. Zmiňovány byly
zejména nevyhovující dlažební kostky, ze
kterých jsou přechody pro chodce vytvořeny a které z přechodů vypadávají a ohrožují
účastníky silničního provozu ve městě. Od
posledního veřejného zasedání zastupitelstva města se problém přenesl do nové roviny a to po provedené kontrole dopravního inspektorátu Policie ČR Šumperk, která
byla provedena na základě stížnosti občana
na nevyhovující stav přechodů pro chodce
v ulici Moravičanská, který stojí i za dalšími úpravami dopravního značení ve městě, bylo městu nařízeno dva přechody pro
chodce z ulice Moravičanská odstranit
a dva přechody upravit v souladu s platnou
legislativou.
V současné době byly z ulice Moravičanská
odstraněny dva přechody pro chodce a to
přechod před základní školou, který byl naveden do silnice na Malém náměstí a dále
přechod pro chodce před vstupními dveřmi do kostela. V případě ostatních dvou
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Areál sběrného dvora a objekt
bydlení ulice Moravičanská, Loštice

přechodů (přechod u tvarůžkové cukrárny a přechod od školy ke kostelu) bylo doporučeno provedení nápravných opatření
pro zajištění bezpečného přecházení chodců. Záležitost řešení situace na ulici Moravičanská jsme konzultovali s projektantem
dopravních staveb ing. Tomášem Tužínem,
který městu předložil návrh na vybudování nového přechodu pro chodce u základní školy, který by odpovídal současným legislativním normám, současně nám bylo
projektantem doporučeno zrušení přechodu pro chodce od školy ke kostelu, který
je umístěn v nepřehledné zatáčce bez potřebných rozhledových úhlů a kterému při
zastavení vytváří těleso autobusu nepřehlednou překážku na komunikaci. V případě přechodu pro chodce u tvarůžkové
cukrárny pak projektant navrhuje změnu
přechodu pro chodce na místo pro přecházení, protože současná legislativa nedoporučuje budovat dva přechody pro chodce
v těsné blízkosti vedle sebe. Po zvážení celé
dopravní situace se vedení města i projektantovi jeví jako nejzásadnější vybudování nového přechodu pro chodce u základní
školy. Za navrhovaná opatření město zaplatí několik set tisíc korun. Rada města
vnímá bezpečnost dětí v dopravním prostoru jako prioritu proto rozhodla zpracování projektu na přechod pro chodce u základní školy upřednostnit před projektem
parkoviště na ulici Sokolská, který ing. Tomáš Tužín pro město také projektuje, tak,
aby byla žádost o stavební povolení podána před vyhlášením výzva Olomouckého
kraje na poskytnutí dotace na přechody
pro chodce na rok 2018, o kterou má město v úmyslu požádat a alespoň částečně tak
kompenzovat finanční ztrátu z provedení
nového dopravního řešení na ulici Moravičanská.

Městu Loštice byla v měsíci srpnu přiznána
dotace z Operačního programu životního
prostředí SFŽP ČR ve výši 85% uznatelných
nákladů projektu na vybudování sběrného
dvora v Lošticích. V současné době probíhá
příprava zadávacího řízení na vlastní realizaci projektu. Projekt sběrného dvora řeší
zpevnění ploch sběrného dvora zámkovou
dlažbou, včetně zabudování váhy pro vážení odpadu a nákupu kontejnerů na tříděný
odpad. Po realizaci investice, by pak mělo
dojít ke změně systému nakládání s odpady
a k úpravě provozní doby sběrného dvora.
Současně s dotací z Operačního programu
životního prostředí na vybudování sběrného dvora byla městu přiznána dotace na rekonstrukci objektu bývalé sýpky příp. také
bývalé provozovny stavebnin a to na vybudování 4 sociálních bytů v prvním a druhém nadzemním patře objektu poskytnutá
z Integrovaného regionálního operačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR ve výši 90% uznatelných nákladů projektu. V přízemí objektu pak budou vybudovány prostory pro sídlo Loštické lesní,
s.r.o, jejímž je město 100% vlastníkem.

Stavební parcely lokalita
bydlení Na Pešti

V měsíci květnu zastupitelstvo města rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje stavebních parcel „Na Pešti“ současně schválilo
prodejní cenu 1 m2 stavebního pozemku na
890,00 Kč včetně DPH. Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost nová legislativní úprava zákona o DPH, která stanoví, že stavební pozemky podléhají 21% DPH, které město
musí z kupní ceny stavebních pozemků odvést do státního rozpočtu stejně jako osoby
podnikající. Z  tohoto důvodu došlo k nárůstu ceny pozemku ze 735,00 Kč za 1 m2
6
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na částku 890,00 Kč/m2. Cena 735,00 Kč za
1m2 je pak cena stanovená z předpokládaných investičních nákladů na vybudování
potřebné infrastruktury pro vytvoření lokality bydlení s 23 stavebními parcelami.
Ke stavebním pozemkům budou na hranici
stavebních pozemků vybudovány všechny
inženýrské sítě – elektrická energie, plyn,
voda, splašková kanalizace, optický kabel,
dále budou v rámci lokality městem vybudovány sjezdy (napojení stavebních parcel)
na komunikaci, místní komunikace, vsakovací bloky na odvodnění komunikací, veřejné osvětlení, chodníky a smíšená stezka pro
chodce a cyklisty v extravilánu mimo bytovou zástavbu jako spojnice mezi Žádlovicemi a Lošticemi zajišťující bezpečný pohyb
zranitelných účastníků provozu z Žádlovic
do Loštic, tak, aby zejména děti měli možnost pohybovat v dopravním prostoru bezpečně. Vybudování infrastruktury v tomto
rozsahu představuje investici v řádu více
než 15 milionů korun. Zastupitelstvo města jako statutární orgán města nakládající
s majetkem města a veřejnými prostředky
města je dle zákona o obcích zavázáno nakládat s veřejným majetkem v roli dobrého
hospodáře, proto byla kupní cena za 1m2
stanovena tak, aby vybudování nové infrastruktury pro bydlení na zelené louce nezatěžovalo rozpočet města a v důsledku toho
nemusely být některé plánované investice
odloženy, současně, ale není ani úmyslem
města vytvářet tímto způsobem další zdroje
financování do rozpočtu města.
V rámci budování lokality pro bydlení bylo
zastupitelstvem města stanoveno několik zásadních regulativů pro stavbu rodinných domů na stavebních parcelách, důvodem bylo doporučení zpracovatele územní
studie pro lokalitu bydlení a dále negativní
zkušenosti z minulosti, kdy byly domy stavěny bez jakýchkoli omezení v jiných čás-

tech města, přestože stanovení regulativ je
patrně jedním z důvodů proč se počet zájemců o stavební parcely v prvním kole
schvalování žádostí snížil, jsme přesvědčeni, že se jedná o krok správným směrem
a že zejména budoucí vlastníci rodinných
domů jednou ocení navrženou koncepci
řešení, která jim na jedné straně dává volnost a na straně druhé svazuje určitými zásadami urbanistického řešení této místní
části.
Město Loštice v prvním kole zveřejněného
záměru přidělilo 15 stavebních parcel zájemcům o stavbu rodinného domu v Lošticích, z toho 3 zájemci před uzavřením rezervační dohody od záměru odstoupili a to
z různých osobních důvodů. Celkem je
tedy k dnešnímu dni přiděleno 12 stavebních parcel. Současně byl zveřejněn nový
záměr města na prodej zbývajících stavebních parcel. V případě zájmu o stavební
parcelu je možné najít bližší informace na
webových stránkách města, příp. se můžete obrátit přímo na investiční odbor nebo
na starostku města pro získání potřebných
informací:
http://www.mu-lostice.cz/8681-informaceo-zameru-zastupitelstva-mesta-lostice-odprodat-nemovity-majetek-pozemky-lokna-pesti-2-vlna
Loštice jsou to pravé místo pro budoucí domov, zázemí mateřské školky, základní školy i základní umělecké školy ocení zejména
mladí lidé, kteří v budoucnu plánují založit vlastní rodinu, město má také bohatou
kulturu, kvalitní sportovní zázemí, součástí
veřejného prostoru lokality bydlení v Žádlovicích je rozsáhlý zámecký park, na jehož
budoucí rekonstrukci se postupně město
společně s Olomouckým krajem a Lesy ČR
připravuje, soustava rybníků ideální pro
sportovní rybolov, rozšiřující se cyklostezky do okolních obcí regionu atd., snad-
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ná dojezdová vzdálenost do Mohelnice,
řada středně velkých zaměstnavatelů přímo
v místě bydliště, umožňující využití potenciálu budování osobní kariéry ve vlastním
městě. Loštice jsou místo s dobrou adresou,
dobré místo pro život. V případě, že chcete v Lošticích žít, zvažte nabídku města na
prodej stavebního pozemku, jakmile budou
stavební parcely prodány, bude pro město
obtížné najít další vhodnou lokalitu pro bytovou výstavbu ve městě.

by se jednalo maximálně o 5 měsíců v roce,
jednalo by se o nepravidelnou výpomoc, na
jejím rozsahu se budeme s případnými zájemci domlouvat. Vnímáme jako přínos pro
město, pokud bychom do údržby města zapojili vlastní občany, kterým na celkovém
vzhledu města, ve kterém žijí, nejvíce záleží, a tedy by svoji práci vykonávali jistě s potřebnou péči. Stejně tak vnímáme pozitivně,
pokud budeme odměny za vykonanou práci z rozpočtu města vyplácet lidem, kteří ve
městě žijí a mají chuť se aktivně podílet na
zlepšení celkového prostředí našeho města.
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte se obrátit přímo na mne a to osobně, nebo telefonicky na tel: 603560816 příp.
emailem: starostka@mu-lostice.cz. Současně
prosím všechny zájemce, kteří by byli ochotni o naší nabídce uvažovat, aby se nám přihlásili v průběhu měsíce září, říjen max. do
konce listopadu, abychom byly schopni situaci zmapovat a rozhodnout se, kterým směrem budoucí údržbu města dále vést.
Pevně věřím, že najdeme pro budoucí údržbu veřejné zeleně řešení a nepotvrdí se obavy odpůrců výsadby, kteří by místo výsadby
zeleně raději viděli další opravy komunikací.
Vedení města však nemůže vidět město pouze jako síť komunikací, ale musí se na město dívat jako na celek – vnímat potřeby školství, kultury, sportu, volnočasového vyžití
obyvatel, rozvoj cestovního ruchu a navazujících služeb, rozvoj bydlení, komunální rozvoj, obnovu infrastruktury atd., samozřejmě
není možné obsáhnout za jedno volební období veškeré oblasti, přesto se snažíme se jednotlivými oblastmi zabývat a hledat vhodná
řešení. I  přes výše uvedené bych ráda zdůraznila, že za 3 roky našeho působení jsme
opravili celou řadu komunikací – s Olomouckým krajem jsme vyjednali opravu silnice II/635, která vede napříč celým městem,
postupně jsme opravili ulice Sokolská, Bez-

Veřejná zeleň výzva

Vážení občané, po vyhodnocení dotazníků
pro vytvoření strategického plánu města, je
z mnoha Vašich odpovědí zřejmé, že jsou
mezi obyvateli města lidé, kteří by byli ochotní se svoji prací podílet na údržbě veřejných
prostranství ve městě. Po dokončení projektu „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Lošticích“ oblékne město
nový kabát, travnaté plochy budou na mnoha místech zejména pak na náměstí doplněny záhony trvalek a keřů, na mnoha místech
bude provedena výsadba nových stromů,
jako přirozená obnova za stromy, které byly
vykáceny z důvodu špatného zdravotního
stavu. V počátečních letech bude jistě nutné
věnovat nové zeleni zvýšenou péči, částečně je následná péče řešena se zhotovitelem
díla, zbývající pak bude předmětem budoucí koncepce řešení údržby veřejného prostoru. Než se město rozhodne jakou cestou
se dát, ráda bych se jménem města obrátila
tímto na všechny obyvatele, kteří by měli zájem se o městskou zeleň za finanční odměnu poskytnutou městem v budoucnu starat.
Jedná se zejména o aktivní seniory, které by
práce tohoto typu těšila a současně by získali
finanční přilepšení ke starobnímu důchodu
nebo o studenty, kteří mají zájem o brigády
tohoto typu, případně o další z Vás, které by
nabídka mohla zajímat. Předpokládáme, že
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ruchu ve městě, zatraktivnit prostředí letního koupaliště, kde je začátek naučné stezky
umístěn, tak, aby lidé areál rádi navštěvovali, zkombinovali koupání na slunci s odpočinkem ve stínu lesa. Jak se nám záměr zdařil, ukáže čas, ale již v současné chvíli máme
řadu kladných reakcí od našich občanů.
Pevně věříme, že vytvořený prostor budeme v budoucnu schopni využívat na celou
řadu kulturních akcí nejen pro děti. V následujícím období bychom rádi zatraktivnili i druhou naučnou stezku lišky Bystroušky začínající u Synagogy v Lošticích, která
vede Žádlovickým parkem a která si jistě
zaslouží stejnou ne-li větší pozornost nejen
města, ale celého regionu, jedná se o naučnou stezku vedoucí návštěvníky nádherným krajem, s okouzlujícími výhledy do
krajiny i na hrad Bouzov, překrásnou kulturní památku zdejšího kraje. Jedná se nejen o krásnou cestu, ale i o nádherný příběh
o liště Bystroušce, který je s touto naučnou
stezkou spojen a který se zrodil právě v našem regionu.

ručova, Trávník kolem řeky Třebůvky, Nábřeží, U rybníků, Vejmoly, Palonínská, Pod
Střelnicí, Pod lesem, Žádlovice kolem stájí,
výstavba chodníků Ve Stráni, oprava uličky
kolem kovárny na Jevíčské, v letošním roce
ve spolupráci s SSOK dojde k rekonstrukci
ulice Havelkova, na příští rok se připravuje
ve spolupráci s Olomouckým krajem oprava komunikace od Valchy přes Žádlovice až
po konec obce směr Pavlov, rekonstrukce
uličního prostoru Olomoucké ulice a zahájení jedné z etap rekonstrukce uličního prostoru Pod Luštěm. Vybudovali jsme novou
cyklostezku Loštice – Palonín a připravujeme další směr Moravičany a ze Žádlovic do
Loštic. Přesto všechno víme, že je řada lidí se
stavem komunikací nespokojená, rada města se snaží k jednotlivým stížnostem přistupovat věcně, vždy se hodnotí stav komunikace, množství připojených nemovitostí na
komunikaci, délka komunikace, stav komunikace, finanční náročnost řešení. Podle
všech těchto ukazatelů a řady dalších se pak
rozhoduje, které projekty jsou v rámci města upřednostněny před ostatními. Skutečně
není v našich silách vyhovět okamžitě všem
vzneseným požadavkům, přestože zpravidla
o nedostatcích víme.

Loštice mají svou stezku
pro bosé nohy

Když se sejde prima nápad, pár nadšenců
a podpora našeho Města, dá se s tím něco
podniknout. Třeba zážitková bosá stezka na plácku pod Skautskou chatou. Co to
je? Jedná se o ohraničený povrch vystlaný přírodninami, jako jsou šišky, kamínky či kůra tak, aby poskytly nohám rozličnou škálu stimulačních vjemů. Vedle toho,
že bosá chůze je moderní, je chůze naboso hlavně zdravá. Masírujete si při ní chodidla, posilujete imunitu a zlepšujete nožní
klenbu. Přáli bychom si, aby stezka zůstala
co nejdéle v dobrém stavu, a je to výzvou
pro všechny bosé chodce pomoci nám s její
údržbou. Tak hlavně zujte boty a přijďte ji
obšlápnout!

Naučná stezka u koupaliště

Na konci srpna byla dokončena naučná
stezka u koupaliště, na kterou město získalo
dotaci se Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 100% nákladů projektu a město dostalo možnost vybudovat
v Lošticích naučnou stezku s herními prvky pro děti v hodnotě 1.290.000,00 Kč včetně DPH. Cílem projektu je přivést lidi zpět
do přírody, naučit se vnímat krásu okolní
krajiny, v jejíž blízkosti bezprostředně žijí,
využít své volné dny k relaxaci a odpočinku ve vlastním městě, dalším důležitým
přínosem je doplnit nabídku cestovního
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informace pro občany
Zpráva SUOT - za období květen–srpen 2017
Narodili se: Kindlová Josefína (duben), Nováková Valentýna, Vavrda Vojtěch,
Šimková Alena, Tilcerová Viola, Kubíková Viktorie, Fojtů Valérie, Svačina
Sebastian, Vlčková Martina, Šedý Erik, Musilová Eva, Štěpánková Sofie, Tomáškovičová Elen.
Manželství uzavřeli:
Fiala Oldřich z Pavlova a Coufalíková Veronika z Tovačova - manželství uzavřeno
v obřadní síni města Loštice.
Kubizna Jakub z Mohelnice a Navrátilová Monika ze Zábřeha
- manželství uzavřeno v obřadní síni města Loštice.
Havlíček Hynek a Kuchařová Lenka z Palonína
- manželství uzavřeno v obřadní síni města Loštice.
Zemřeli naši spoluobčané: Zacpal Jiří - 76 let, Geppert Rudolf – 90 let, Vařeková
Bedřiška -75 let, Bukovský Vladimír – 63 let, Maršálek Karel – 71 let, Grossová
Marie – 80 let, Červinka Jan – 68 let, Bálková Libuše – 63 let, Reif Václav – 74 let,
Vítek Václav - nedož. 67 let, Moťka Miroslav - 89 let, Babůrek František – nedož.
87 let. 							
SUOT - 2017 září
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Likvidace odpadů – podzim 2017
Termíny a časový harmonogram

Sobota 30. 9 .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
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:40-11:10
11:10-11:40

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

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

Sobota 7. 10. 2017

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

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

Navíc budou v sobotu 7.10.2017 od 08.00 do 11.00 hod. přistaveny velkoobjemové kontejnery na stanovištích Vlčice a Žádlovice.

Cestujícím pomůže nová informační linka

Od 1. září budou moci cestující ve veřejné dopravě v Olomouckém kraji využívat služeb telefonní informační linky. Zavede ji krajský koordinátor dopravy KIDSOK. Nová linka pro Integrovaný dopravní systém
Olomouckého kraje (IDSOK) bude mít telefonní číslo 588 887 788.
Zájemcům bude k dispozici v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.
Cestující se na lince dozvědí například podrobnosti o cenách a platnosti všech jízdních
dokladů v IDSOK, seznámí se s KOMBIZÓNAMI a ověří si informace o tarifních zónách.
Pracovníci linky jim také sdělí vše potřebné o žákovském a studentském jízdném, průkazech umožňujících slevy a uznávání dokladů při přestupování mezi osobními a spěšnými
vlaky, příměstskými autobusy a městskou hromadnou dopravou.
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Vyhodnocení dotazníkového šetření občanů města pro vytvoření
strategického dokumentu:
„Plán rozvoje rodinné politiky pro město Loštice“

V měsíci červnu 2017 byla vyhlášena anketa, která měla zjistit současný stav prorodinných
opatření ve městě. Občané města odpovídali na 7 otázek a cílem dotazníkového šetření je
následné vytvoření dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování zastupitelstva města v oblasti vytvoření závazného strategického „Plánu rozvoje rodinné politiky
pro město Loštice na období 2018 – 2024“.
Anketa (dotazníkové šetření) se uskutečnila v období od 12. 6.2017 do 31. 7. 2017. V anketě mohli občané hlasovat jak elektronicky, tak i písemnou formou, občané byli informováni o probíhajícím dotazníkovém šetření prostřednictvím letního vydání Hlasu Loštic
2017, na webových stránkách města a prostřednictvím systému Email21. Přesto, že informovanost o probíhajícím dotazníkovém šetření byla, dle našeho názoru dostatečná,
(osloveno celkem 1 114 domácností), celkově bylo doručeno pouze 65 ks anketních lístků
(z toho bylo 50 ks doručeno v analogové podobě, 10 ks bylo vyplněno a zasláno elektronickou formou a 5 ks anketních lístků bylo doručeno v analogové podobě, ovšem bez jakékoli odpovědi).
SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ ANKETY
Z pohledu položených otázek se lidé vyjadřovali takto:

Z  orientace odpovědí (dostupnost služeb,
lékaře, bankovních služeb…) a počtu odpovědí na otázky věnované školství a životu
rodin je zřejmé, že anketu vyplňovali převážně starší spoluobčané.
Zaměření odpovědí na oblasti života města
vypadá následovně:

Z grafu je patrno, že spoluobčané věnovali nejvíce pozornosti tomu, co jim pomůže
zpříjemnit a zjednodušit život, dále se zaměřili na vzhled města a následně co jim ve
městě chybí. V odpovědích na různé otázky
se opakovaly stejné podněty typu více nákupních možností, obchod …
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Graf poměrně významně vypovídá o potenciálu (rezervách), který má naše město
v oblasti služeb, dále je potřeba věnovat pozornost dopravě, dopravní dostupnosti, infrastruktuře a vzhledu města což také souvisí s životním prostředím.
K jednotlivým otázkám se nejčastěji objevovaly odpovědi, viz citace pod jednotlivými otázkami.

Letní projížďky kočárem s koňmi (Žádlovický park, Pešť, Střelnice)
Oprava chátrajících objektů (centrum města, Olomoucká ulice)
Zřízení nebo obnovení činnosti drobné
provozovny
Horká linka na MěÚ pro přestárlé seniory
Ze strany MěÚ poskytování právní a administrativní pomoci pro seniory
Omezení provozu na ulici Sokolská
Opravené chodníky ve městě
Lepší péče o veřejnou zeleň (zřízení pracovního místa zahradník MěÚ)
Bankovní služby, vkladový automat
Sportovní areál pro děti
Vytvoření přechodu pro chodce u tvarůžkové prodejny
Omezení rychlosti vozidel na MK, vybudování zpomalovacích retardérů
Vybudování supermarketu (př. LIDL)
Údržba cest a zeleně na hřbitově
Vybudování čerpací stanice PHM
Obchod v Žádlovicích
Více laviček, odpadkových košů
Zákaz parkování NA a zákaz průjezdu NA
nad 12t městem
Vybudování domova pro seniory a domova důchodců

Otázka č. 1
Napište tři konkrétní věci, které by životu
vaší rodiny a seniorů v Lošticích nějak pomohly, zpříjemnily nebo ho zjednodušily.
Odpovědi na otázku č. 1 celkem: 43 		
Bez odpovědi: 22
Konkrétní odpovědi:
Více různých obchodů
Upravené chodníky
Zřízení úklidové firmy pro město
Větší sortiment zboží v dostupných obchodech
Fungující hotel a další restaurace na náměstí
Více dostupných úřadů a větší nabídka služeb
Prodejna s oblečením, drogistickým zbožím, zeleninou
13
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Vybudování dalších cyklostezek
Stánkový prodej ovoce a zeleniny
Vybudování městské tržnice
Uveřejnit v Hlasu Loštic seznam řemeslníků a služeb v Lošticích, s uvedením
předmětu podnikání, adresy a tel. kontaktů
Parkoviště na kraji města zdarma
Placené parkoviště v centru města
Zlepšení ochrany občanů a jejich majetku –
policejní hlídky
Moderní poliklinika – dostupnost lékařských specialistů (chirurgie, oční apod.)
Obvodní lékař na přístupnějším místě
Autobusová čekárna
Otázka č. 2
Napište jednu věc, kterou podle vás nejvíce postrádají všechny rodiny a senioři
v Lošticích.
Odpovědi na otázku č. 2 celkem: 36		
Bez odpovědi: 29
Konkrétní odpovědi:
Obchody - potraviny, papírnictví, drogerie,
galanterie, oblečení, ovoce zelenina
Služby – zejména bankovní
Nabídka stravování
Firma, která by zajišťovala úklid v domácnostech
Pečovatelské a terénní služby pro seniory
Restaurace v centru města
Městské byty
Dostupné sociální bydlení
Dostupnost služeb lékárny po celý rok
Bezpečný provoz na MK a chodnících
Vydání OZV o zákazu rušení klidu o svátcích a víkendech
Parkování u zdravotního střediska na Havelkově ulici
Bezbariérový vstup na MěÚ a poštu

Odpovědi na otázku č. 3 celkem: 17		
Bez odpovědi: 48
Konkrétní odpovědi:
Využití areálu TJ Slavoj pro potřeby ZŠ –
běžecká trať, doskočiště
Delší pracovní doba pracovníků MŠ a družiny ZŠ v odpoledních hodinách
Vyšší kapacita dětí v MŠ (snížení počtu dětí
v jednotlivých třídách)
Zajištění fungování MŠ v době letních
prázdnin (brigádnice)
Kratší doba uzavření MŠ v době letních
prázdnin (max. 14 dní)
Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ, více
herních prvků
Větší využívání nabídky projektů, zejména
v MŠ
Začleňování dvouletých dětí do MŠ
Větší nabídka mimoškolních aktivit v ZŠ
Obměna pedagogického sboru v ZŠ
Otázka č. 4
Navrhněte pro Vaši rodinu a seniory alespoň jedno zlepšení týkající se trávení volného času.
Odpovědi na otázku č. 4 celkem: 26 		
Bez odpovědi: 39
Konkrétní odpovědi:
Více druhů zájmové činnosti (zejména v ZŠ)
Více kulturních akcí v MěKS (jiná struktura
nabízených pořadů)
Lavičky u Třebůvky vyměnit za lavičky bez
opěradel
Využití areálu „Střelnice“ pro občany (minigolf, workoutové hřiště apod.)
Fungující klub důchodců při MěKS
Více cyklostezek (Moravičany), in-line stezky
Rekonstrukce sportovního areálu na Sokolské ulici
Pořádání přednášek pro seniory v MěKS
Univerzita třetího věku
Finanční podpora seniorů – poznávací zájezdy v Olomouckém kraji
Pořádání kulturního léta na náměstí

Otázka č. 3
Navrhněte pro vaši rodinu alespoň jedno
zlepšení týkající se školní nebo předškolní péče.
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Vybudování odpočinkové zóny – parčík na
nábřeží u penzionu
Vytvoření přírodní rekreační zóny – Žádlovice
Lezecká stěna nebo lezecké centrum
Mini – golf
Poznávací stezka pro děti v Žádlovickém
parku
Posilovna
Kino – v MěKS

Více působit na občany města (třídění odpadů, udržování pořádku a čistoty na
veřejných prostranstvích, psí exkrementy apod.)
Plán rozmístění kontejnerů na tříděný odpad (zveřejnit např. na webových stránkách), více přístupných kontejnerů a na
více místech
Vybudování sběrného dvora
Květinová výsadba na náměstí
Veřejné WC
Oprava Olomoucké ulice
Ukončit zavážení Žádlovic odpadem
Likvidace starých, přerostlých a nebezpečných stromů – nahradit novou výsadbou
Oprava chodníků na Sídlišti
Revitalizace levého břehu Třebůvky – klidová zóna
Odstranění nevhodných čmáranic na fasádách domů v okolí náměstí

Otázka č. 5
Navrhněte pro vaši rodinu alespoň jedno
zlepšení týkající se vzhledu a celkového
prostředí města.
Odpovědi na otázku č. 5 celkem: 38		
Bez odpovědi: 27
Konkrétní odpovědi:
Zrušení neestetických trávníků na Nové
ulici
Čistota a pořádek v ulicích – zřízení technických služeb města
Více laviček kolem řeky Třebůvky (bez opěradel)
Vybudování parkovací plochy na okraji
Loštic, za Husovým sborem
Najít právní nástroj k tomu, aby majitelé
zchátralých objektů ve městě byli nuceni se o své objekty starat (náměstí, Olomoucká ulice)
Úprava chodníků a cest (ulička na Sídliště
na Sokolskou ulici z Malého náměstí)
Kontrola objektů ze strany ŽP – zlepšení
ovzduší v Lošticích
Kontrola projíždějících kamionů zákazem
vjezdu nad 12 t
Úprava zeleně na Malém náměstí
Zlepšení stavu všech komunikací a chodníků
Zlepšit údržbu zeleně a majetku města v celých Lošticích (vysoká tráva, smetí, stav
mobiliáře)
Oprava místní komunikace směrem od ZŠ
ke „cvičišti“

Otázka č. 6
Napadá vás, co byste samo mohli udělat
pro lepší život rodin a seniorů v Lošticích?
Odpovědi na otázku č. 6 celkem: 19		
Bez odpovědi: 46
Konkrétní odpovědi:
Každý by si měl udržovat pořádek kolem
své nemovitosti
Zapojit se aktivně do organizování kulturních akcí
Problém dnešní doby, málo kdo je ochoten
udělat něco pro druhé, natož pro město
Úklid dětských hřišť, natření houpaček
Zřídit tzv. „okrašlovací spolek města“
Pořádání společných úklidových brigád
společně s městem
Úklid sněhu i na „městském“ chodníku
Výpomoc při výstavbě domova pro seniory
Pravidelné zapojování se do akce „Ukliďme Česko“
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Otázka č. 7
Máte nějaký jiný nápad, jak udělat z Loštic město přátelské k rodinám?
Odpovědi na otázku č. 7 celkem: 17		
Bez odpovědi: 48
Konkrétní odpovědi:
Podpora bytové výstavby v Lošticích (nejen RD, ale i bytových domů, sociálního bydlení)
Nezvat pořád dechové hudby a pozvat někoho pro mladé a s jinou tématikou než
dechovky
Fungující Klub důchodců
Více sportovního a kulturního vyžití pro
mladé (pro seniory se dělá více něž pro
děti)
Zřízení úklidové firmy pro seniory
Větší nabídka sociálních služeb pro seniory
(populace stárne i v Lošticích)
Příjemná cukrárna (větší prostory)
Nejprve musí stát podporovat rodiny
Letní kino v areálu TJ Slavoj
Veřejné WC
Neslibovat nesplnitelné
Dodržovat pravidla slušného chování
Vytvoření průmyslové zóny v Lošticích –
více pracovních míst v blízkosti domova
Vytvoření dostatku míst pro děti MŠ
Pořádání více společných akcí pro rodiče
s dětmi
Otvírat místní koupaliště podle počasí a ne,
začátkem prázdnin

Obchod a služby (supermarket, vkladový
bankomat, restaurace, vybudování tržnice, veřejného WC)
Dopravní řešení (bezbariérovost, parkoviště, chodníky, přechody, omezení rychlosti apod.)
Budování dalších cyklostezek, dětských
a odpočinkových zón
Parcely pro rodinnou a bytovou výstavbu,
včetně sociálního bydlení
Bydlení a péče o seniory (domov pro seniory, terénní služby)
Školství (prodloužení otevírací doby v odpoledních hodinách MŠ, družina, univerzita třetího věku)
Životní prostředí (údržba města, rozvoj
parků, třídění odpadů, úklid psích exkrementů)
Kultura a sport (změna skladby nabídky
kulturních pořadů, pořádání kulturního léta na náměstí, kino, pořádání
přednášek pro seniory, lezecká stěna,
mini - golf)
Ostatní - zajištění klidu o svátcích a víkendech, mezilidské vztahy.

Výše uvedené odpovědi se v některých případech obsahově opakovaly.

Ve stejném období občané odpovídali také
na otázky v anketě „Strategický rozvojový
plán města“. Pro příště bude vhodné nespojovat podobné typy anket, neboť toto se zřejmě odrazilo v počtu přijatých odpovědí.
Odpovědi korespondují s výše zmíněnou
anketou ke strategii rozvoje města.
Zpracovala:
Ing. Jolana Slavíková, koordinátor projektu

V případě jednotek odpovědí se vyskytovaly negativní komentáře k vedení města, které nijak nepřispívají k rozvoji města.
Nicméně je dobré je vnímat jako zpětnou
vazbu k práci vedení města a zastupitelů.
Jak vyplývá z předchozího, mělo by se
město v „Plánu rozvoje rodinné politiky“
zaměřit na řešení těchto oblastí:
16
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ze života města
Začátek nového školního roku

lávání a účasti našich žáků v různých soutěžích, olympiádách a projektech. V průběhu
prázdnin se realizovala rekonstrukce schodiště u vchodu nové budovy ZŠ. Proběhly
údržbové práce a revize zařízení školy.
Ve spolupráci s městem Loštice se v učebnách staré školy a obou tělocvičen modernizovalo osvětlení v ceně 1 045 232 Kč
bez DPH. Škola se spolupodílela částkou
376 979,- Kč (odpisy z majetku). V rámci
stavby „Výměna osvětlení v budovách základní školy Loštice“ jsou budovy vybaveny novými LED svítidly, které mají uspořit
finance za energii.
Pan ředitel také všechny seznámil s třídními učiteli v jednotlivých ročnících a představil i nové zaměstnance školy. Jsou to
Mgr. Olga Mizerová, Iveta Karwaczyková,
Kristýna Filipiová a Radek Štencl.
V letošním roce se bude na naší škole vzdělávat 285 dětí v sedmi třídách na prvním
stupni a v šesti třídách na druhém stupni.
Popřejme všem žákům úspěšný školní rok.
Mgr. Martina Špičková

V pondělí 4. září 2017 proběhlo před budovou staré školy slavnostní zahájení nového
školního roku 2017/2018. Po zaznění státní hymny vystoupil pan ředitel Mgr. Lubomír Faltus, jenž přivítal všechny přítomné
žáky, jejich rodiče, prarodiče, pedagogické
i provozní pracovníky a paní starostku Bc.
Šárku Havelkovou Seifertovou, která pronesla krátký projev. Poté se slova ujal pan
ředitel. Připomněl nejdůležitější události
uplynulého školního roku z hlediska vzdě-

Léto v Duhové školce

nická sebranka a svým rytířským kláním
pobavila malé i velké diváky. Součástí jejich vystoupení bylo pasování předškoláků na školáky. Pro soutěživé děti byly připraveny netradiční překážky a stanoviště
s plněním různých úkolů, za které dostaly
sladkou odměnu. Kdo měl chuť, mohl si zatancovat při písničkách z pohádek. Po celou
dobu byl dětem k dispozici skákací hrad.
Do této akce se zapojily všechny pracovnice
z naší Duhové školky a připravily tak nejen
pro děti, ale i pro rodiče příjemně strávené odpoledne. Oslavy Dne dětí pokračovaly další den v dopoledních hodinách. Děti

	I když už jsme za začátku nového školního roku, ráda bych zavzpomínala a připomněla některé zajímavé akce, které proběhly ještě na konci minulého školního roku.
Měsíc červen, tak jako vždycky, byl na akce
velmi pestrý. Na jeho začátku jsme společně slavili Den dětí. Tyto tradiční oslavy
proběhly za přítomnosti rodičovské veřejnosti na školní zahradě s bohatým programem. Hned v úvodu se představili malí tanečníci z Mateřinky se svým vystoupením
„Co se děje u rybníka“ a také nás navštívily
mažoretky a pozdravily svým vystoupením.
Po třech letech k nám opět zavítala Mohel17
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Celý výlet se uskutečnil za příznivého počasí a děti tak mají na co vzpomínat.
Během hlavních prázdnin došlo k výměně podlahových krytin v celém 1. patře v budově mateřské školy. V herně si děti
nyní hrají na novém koberci a ostatní prostory jsou pokryty novým linem. Celá tato
akce byla velice náročná na organizaci a též
byla finančně nákladná. Proto bych touto
cestou ráda poděkovala našemu zřizovateli
městu Loštice a paní starostce za uvolnění
finančních prostředků.
Květoslava Kobzová

zhlédly „Africkou pohádku“ a již tradičně
si pochutnaly na zmrzlině od našeho stálého sponzora pana Štiky, kterému za ni moc
děkujeme.
	Děti z nejstarších tříd se v červnu vydaly na školní výlet do Vyškova do Dino
Parku, kde si prohlédly ZOO Park, projely
se Dino Expresem a měly možnost zhlédnout desítky modelů dinosaurů všech druhů v životních velikostech. Některé z nich
vydávaly zvuky a pohybovaly se. Největším zážitkem pro děti bylo zhlédnutí krátkého filmu v 4D kině o vývoji dinosaurů.
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Víte, že ...

. . . v našem městě žije Vendula Hopjáková,
členka reprezentačního družstva ČR, závodí ve snowboardcrossu od 15 let a je členkou Dukly Praha. Narodila se roku 1996.
- v sezóně 2015–2017 si poranila rameno, dvakrát podstoupila operaci a náročnou rehabilitaci.
- v současné době už naplno trénuje na
druhé straně zeměkoule, na Novém Zélandě, v Chile a Argentině. Jejím cílem je zúčastnit se olympijských her v Jižní Korei v r.
2018. Ještě ale musí absolvovat pět závodů
světového poháru. Podle umístění se rozhodne, zda bude definitivně nominována.
Její největší úspěchy jsou:
2017 - začala závodit za seniorky
11. místo - Mistrovství světa
5. místo - Mistrovství světa v týmech s Evou
Samkovou
6. místo - Světový pohár v týmu s Evou
Samkovou
4. místo - Evropský pohár
2016
1. místo - celkové umístění v Českém poháru

placená reklama

5. místo – Mistrovství světa juniorů
5. místo – MS juniorů v týmech
2015
1. místo - Juniorský mezinárodní závod
1. místo – v celkovém Českém poháru
2. místo – v Evropském poháru
2014
2. místo na Mistrovství České republiky
Přejeme Vendulce hodně zdraví a sportovních úspěchů. 		
V. Večerková
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O POHÁR ŽÁDLOVICKÉHO KOLEČKA XIV. ročník

V letošním roce jsme si povšimli úbytku soutěžních družstev na soutěžích, proto jsme přidali novou kategorii a to MIX. Jedná se o družstvo složené – 3 ženy, 3 muži + strojník/ce.
(nezapočítává se do přeborníka). Akce se konala 5. srpna.
Celkem se přihlásilo 17 družstev, s toho 4 do kategorie mix.
Soutěž proběhla dvoukolově: 1. kolo se počítá do přeborníka okrsku č. 10. 2. kolo se běží
o putovní pohár starosty osadního výboru, tuto cenu předala paní Hárbichová.
Vítěz pohárové soutěže v Žádlovicích je určen Součtem obou časů.
Umístění v kategorii:
Muži: 1. SDH Pavlov Výběr ženy: 1. SDH Líšnice
veteráni: 1. SDH Křemačov
2. SDH St. Loučka
2. SDH Palonín
2. SDH Moravičany
3. SDH Žádlovice
3. SDH Palonín
Mix: 1. SDH Pavlov výběr
2. SDH St. Loučka
3. SDH Líšnice			
Za SDH Žádlovice - H. Fischerová

Sousedské posezení seniorů - Žádlovice 13. 8. 2017

Tradiční sousedské posezení se z důvodu výskytu kůrovce v našem parku nekonalo v zátiší
stromů, jak tomu bylo v minulých letech, nýbrž mezi pařezy. Přesto že se sousedé museli
s postupujícím sluncem přestěhovat, nikterak je to neodradilo a vydrželi se bavit do pozdních odpoledních hodin.
20
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Hlavním tématem v letošním roce bylo přivítání do svých řad nového člena pana Fischera. Příjemným překvapením byla i přítomnost sousedů, kteří se prozatím této
akci nezúčastnili.

Jediným zklamáním se stala nepřítomnost zástupce s MÚ Loštice. Senioři
dychtili po čerstvých informacích a doufali v možnost klást přímé otázky k dění
v Lošticích a Žadlovicích.

Takhle ne!

vat, tím, že prostor zaneřádíme odpadem, herní prvky poškrábeme, zničíme?
Jak dlouho budete tento kout navštěvovat, když se zde budou válet odpadky, herní
prvky budou zničené? Kdo za tento stav ponese odpovědnost, město?

Vážení návštěvníci naučné stezky, naučná stezka v borovém lese
u koupaliště zde byla vytvořena
pro Vás, abychom Vám zpříjemnili život ve
městě, chvíle Vašeho volného času. Naučná
stezka byla vytvořena tak, aby sloužila k relaxaci, získání vědomostí, aktivnímu trávení volného času s dětmi, vytváření si vztahu
k přírodě. Veřejný prostor, který jsme ještě
nestačili uvést do provozu je devastován občany našeho města, pro které byl tento kout
vytvořen. Jedná se o veřejné prostranství, veřejný prostor náležící nám všem, je skutečně nutné abychom si ho zničili ještě dříve,
než jej začneme plnohodnotně všichni uží21
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Prosíme zejména rodiče starších dětí, teenagerů a dospívající mládeže, aby svým dětem
doma vysvětlili, že odpad patří do odpadkového koše, že po tabuli se kreslí křídami nikoli nožem, že to, že je místo veřejně
přístupné bez placení vstupního poplatku
neznamená, že má být do měsíce zdemolováno a zničeno. Prosíme všechny obyvatele našeho města, aby se k vybudovanému
veřejnému majetku chovali jako by byl jejich vlastní, protože tento majetek je skutečně nás všech. Prosím neničte to, co jsme
pro Vás vybudovali. Dokažme sami sobě, že
umíme o věci pečovat, i když nejsou naše
vlastní, že má smysl tvořit a ne ničit.
Děkujeme, že se chováte ohleduplně ke svému okolí, místu kde žijete.
Bc. Šárka Havelková Seifertová,
starostka města

kulturní informace
Ohlédnutí
Dětské sportovní a zábavné odpoledne

Sobotní odpoledne 10. června sice hrozil vodní a větrnou nadílkou, ale nakonec se počasí
umoudřilo a tak pořadatelé Dětského dne se sportovní a zábavnou náplní mohli s vervou
rozjet pro cca 400 dětí odpoledne plné her, soutěží, zápolení doplněné hudebním vystoupením Pohodářů a Písklat, přehlídkou motocyklů Chopperů, ukázkou vedení psů, vystoupením mažoretek a tanečních skupin a seskokem parašutistů. Jak pořadatelé, tak i děti odcházeli spokojeni a plni dojmů z výborně zajištěné akce.
--- foto Dětský den 1, 2, 3 ---
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Kulturní podzimní nabídka:
Sobota 7.října, 15 hod. XII. AUTORSKÝ KONCERT
* koncert LOŠTICKÉ VESELKY – skladby Josefa Vejvody *
* skladby Miloslava R. Procházky hraje HOLÓBKOVA MOZEKA *
* vstupné 120 Kč, předprodej * po koncertu – TANEČNÍ VEČER. *
Neděle 8. října, 18. hod. BESEDA – Mára Holeček
* Cestopisná beseda s projekcí s českým horolezcem Márou Holečkem *
* vstupné 60 Kč *
7. – 15.října PODZIMNÍ VÝSTAVA ovoce zeleniny, dekorací a produktů
otevřeno: sobota 7. října 14–18 hod. –slavnostní otevření ve 14 hod.
neděle 8. 10., pondělí 9. 10., středa 11. 10., pátek 13.10. a neděle 15.10
– vždy 14–17 hod.
pátek 13. a sobota 14. října HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
sběr – klubovna MKS: pátek 13. října 15–18 hod.
			
sobota 14. října 8–11 hod.
Můžete darovat: oblečení, boty, lůžkoviny, domácí potřeby, peří, přikrývky, svetry …
Pátek 13. října, 16 hod. DRUŽSTEVNÍCI VZPOMÍNAJÍ
* Setkání a vzpomínání bývalých členů JZD Loštice s promítáním a fotografiemi *
Sobota 14. října, 20 hod. MOTORS – rocková zábava
* taneční zábava s rockovou skupinou MOTORS rock *
Neděle 15. října, 16. hod. KONCERT - SYNAGOGA
* Projekt STOLPERSTEINE * koncert sboru VĚTRNÍK * slavnostní setkání *
Sobota 28.října, 14 hod. HARMONIKÁŘI
* XI. „královské“ setkání harmonikářů a jejich příznivců *
* vstupné 60 Kč * předprodej-rezervace *
Sobota 11. listopadu, 20 hod. COUNTRY VEČER
* country večer s KAMARÁDY * vstupné 70 Kč *
Neděle 12. listopadu, 15 hod. EVA a VAŠEK
* hudební taneční odpoledne s duem SURF Blansko * předprodej *
Sobota 18. listopadu, 19. hod. ÚDRŽBÁŘ
* repríza a derniéra divadelní komedie v podání loštických ochotníků * předprodej *
Neděle 19. listopadu, 14 hod. LOŠTICKÉ TANCOVÁNÍ
* soutěžní přehlídka tanečních souborů regionu Morava *
30. 11.–10. 12.
VÝSTAVA PATCHWORKU
* 30 listopadu – 15 hod. – slavnostní otevření výstavy *
otevřeno: 1. 12., 3. 12., 4. 12., 6. 12., 8. 12., a 10. 12. – vždy 14–17 hod.
* hudební taneční odpoledne s duem SURF Blansko * předprodej *
23
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ostatní nabídky a informace:
* MASÁŽE - relaxační, reflexní, sportovní, rehabilitační, zdravotní *
* PALIČKOVÁNÍ – informace pro zájemce v kanceláři MKS
* KERAMICKÝ KROUŽEK – informace v kanceláři MKS.
* SETKÁNÍ SENIORŮ – středy 20. 9., 18. 10, 15. 11. – od 14.30 hod.
LISOVNA OVOCE – provoz každé pondělí od 13. hod. – ČZS Malé náměstí 16, Loštice
* Město Loštice připravuje pro své občany vydání „STOLNÍHO KALENDÁŘE MĚSTA LOŠTICE „ kde budou uvedeny zajímavé akce, pozvánky, informace. Obracíme se
touto cestou na občany, kteří rádi fotografují. Pokud máte zajímavé fotografie ze života
města, z míst v našem městě nebo ze zajímavé akce, rádi je přivítáme. Vyhrazujeme si
právo na výběr fotografií dle našich potřeb.
Vážení obyvatelé našeho města, MKS si Vás dovoluje oslovit a požádat o Vaše výpěstky na již XIII. podzimní výstavu ovoce, zeleniny, produktů a dekorací. Přispějte i letos, rádi Vás a Vaše výpěstky, nápady a výrobky přivítáme v prostorách přísálí kulturního
domu. Výstava bude otevřena v sobotu 7. října ve 14. hod.
Příjem exponátů bude do středy 4. října do 18 hodin v přísálí kulturního domu. Předem
děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás. Realizace letošní výstavy se ujme paní Jitka
Dubská – tel. 724 140 215.
LINDUŠKA LESNÍ
Dělal jsem rekapitulaci článků o ptácích do Hlasů Loštic, tento příspěvek je v pořadí čtyřicátýpátý. Je to už pomalu na větší publikaci, možná
někdy v budoucnu. Vracím se ale do našich loštických lesů........ slyším zpěv podobný zpěvu kanára, zakončený ciá,ciá,ciá . . . Spatřuji prudce letět k zemi nenápadného ptáčka, vybarveného žlutě
žíhaného, na zelenohnědém podkladě. Linduška lesní je
u nás celkem hojná, můžeme jí vidět na okrajích lesa nebo
v rozptýlené zeleni jako jsou hájky a různá stromořadí.
Tento ptáček zimuje ve Středozemí, Malé a Přední
Asii, rovníkové a východní Africe. Vracejí se v březnu a dubnu. Hnízdo lindušky je dokonale skryto, ještě
jsem ho neviděl. Příbuzné lindušky lesní je, linduška úhorní, které hnízdí na zemi v jamkách, pod vřesy, u kamenů, nebo keřů dokonale skryté trávou a měkce vystlané chlupy.
Snášejí 4-6 vajíček. Jsou to hmyzožraví ptáci.
Vážení spoluobčané,
v přípravě je také již jedenáctý stolní kalendář, který se bude jmenovat HUSTOLES
2018. Bude tam reprodukováno 12 listů fíkusu, nasbíraných v pralese Tikal v Guatemale. Na listech jsou vyobrazeni ptáci žijící v centralní Americe. Dalších 12 OBRAZŮ
bude vybráno k tématu HUSTOLES. 		
Text a ilustrace Pavel A.T.
24
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LOŠTICKÉ SLAVNOSTI 2017
ry, rock, moderní muzika, každý si mohl
vybrat, co měl rád. Nedělní hudební program byl věnován vlastně Mezinárodnímu
dnu hudby, který je datován od roku 1982
na 21. června.
V roce 2002 se k těmto hudebním slavnostem za velké aktivity tehdejšího starosty PhDr. Ctirada Lolka přidávají Slavnosti
tvarůžkové. Vzniká Tvarůžkové království
se svým králem a královnou, dvořany, trubači, pážaty a tvarůžkovým programem se
soutěžemi. A vzniká tímto největší kulturní událost v Lošticích. Akce se přesouvá do
centra města Loštice, na náměstí. Od roku
2005 se slavnosti rozšiřují na třídenní akci,
kdy páteční večer je věnován příznivcům
country, sobota dechovkářům a neděle tvarůžkům.
Letošní Loštické slavnosti se odehrály v areálu TJ Slavoj Loštice, kdy sobotní program
byl věnován dopoledne našim nejmenším
– vystoupení loutkového divadla eMILLIon, koncert Pavla Nováka juniora, muzikál
základní školy O dvanácti měsíčkách, doplněné vystoupením mažoretek a koncertem
umělecké školy.
Odpolední program již plně probíhal v duchu Tvarůžkového království – zahájením
hudební skupiny Pohodáři a Písklata, příjezdem pana krále Tvarůžka II. s královnou a družinou, tvarůžkovými soutěžemi,
koncertem Anny K se skupinou a pokračováním koncerty s revivalovými skupinami. Letošní novinkou byly dětské atrakce
zdarma a opravdu velká nabídka občerstvení a specialit. Je namístě poděkovat zájmovým skupinám, pracujícím v našem městě – Loštické Veselce, fotbalovému klubu,
hasičům ze Žádlovic – všichni svým dílem
a nabídkou pochutin dali letošním slavnostem pěknou úroveň.
Stanislav Veselý

Poslední červnový víkend již řadu let je
věnován největší kulturní akci v našem
městě. A tím jsou LOŠTICKÉ SLAVNOSTI HUDBY A TVARŮŽKŮ. Pomalu se
naskýtá otázka: Jak vlastně tyto slavnosti vznikly a jak byly založeny. Historie je
velice jednoduchá. A je to pouze o lidech.
O lidech, kteří chtějí něco dělat pro ostatní. V roce 1994 byla založena dechová
hudba LOŠTICKÁ VESELKA. Hned příští
rok v roce 1995 se pořádal 1. festival dechových hudeb, tehdy ještě v kulturním
domě a další tři roky měl svoje pokračování. Festival dostal název „Pod loštickým
nebem“. V roce 1998 na doporučení tehdejšího starosty Ing. Petra Vintrochy se
festival přesouvá do venkovních prostor,
na sportovní hřiště TJ Slavoj Loštice a rozšiřuje se na dvoudenní akci, kdy sobota je
věnována příznivcům dechovky a neděle
věnována slavnostem hudby. V historii se
vyhrávalo již od sobotního rána po celém
městě a po okolních obcích. Hostující dechovky tu měly náplň na celý den. Sobotní
večer byl ve znamení lidové veselice s tancem. Nedělní dopoledne naplňovala slavnostní bohoslužba a odpoledne již naplno
se vyhrávalo v různých stylech – count26
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dnes jsme se zeptali . . .
Stanislava Veselého zastupitele a ředitele MKS:
1. Jste dlouholetým až ikonickým představitelem loštické kultury a právem máte
na starosti naše kulturní středisko. Co vás
na té práci tolik baví?
Jednak je to práce s lidmi a práce s náplní jejich volného času. Vyrůstal jsem v kulturní
rodině a asi začátky vnímaní hudby a věnování se této bohulibé činnosti bych zařadil
do svého raného dětství, kdy ve věku začínajícího školáka jsem se těšil na nedělní odpoledne ke svému dědovi do stolárny na Jevičské ulici, současné „Sirkárny“, kdy si děda
zapálil svoje pro mne voňavé viržinko a zpíval a vyprávěl příběhy ze života nám vnoučatům. Pak sice přišla pro mne nemilá éra
povinné docházky do hudebky k panu Řmotovi na tenor a nucené hrání v dětské dechovce. To vše se najednou ale obrátilo po
návratu z vojny a já začal najednou zjišťovat
široké mezery v hudebních vědomostech.
A najednou tu bylo období, kdy pan Řmot
ukončil svoji dirigenskou činnost a mě bylo
líto s hraním v dechovce skončit. A tehdy se
odstartoval můj vztah k hudbě, k organizaci hudebních akcí a k naplňování cílů. Velkým podílem bylo, že Město Loštice využívalo v minulosti místní kulturní dům, který
ale jen malou měrou zajišťoval kulturní vyžití. V roce 2003 přišla nabídka na práci v kulturním domě a po smrti pana Seidla jsem
byl jmenován do funkce vedoucího kulturního domu. A  tehdy jsem začal přemýšlet
nad využitím daných prostor. Dá se říct, že
skoro pět let trvalo, než občané začali využívat kulturní prostory, než si zvykli na kulturní nabídku pořadů a pochopili, že tento
kulturní stánek je tady určen hlavně pro ně.
V dnešní domě jsem již plně přesvědčen, že
bylo správné zakoupit tento kulturní dům

a že se podařily sehnat i finance z Evropské
unie a Olomouckého kraje na celkovou rekonstrukci, která v roce 2010 otevřela nové
možnosti provozu a realizace kulturních zájmů. V současnosti jsou prostory kulturního domu plně využity pro zájmovou činnost
široké veřejnosti a mne jen těší, že zájem
jak o programy, tak i o prostory je na takové výši, jaká je. Velice moudré bylo přistavět knihovnu s možností internetu. Závěrem
k této otázce jen mohu říct, že jsem jedním
z těch, kteří mohou říct, že moje práce je pro
mne i koníčkem.
2. Před prázdninami proběhly tradiční
městské Slavnosti hudby a tvarůžků, jejichž organizaci máte na starosti, a která
musí být velmi náročná. Přibližte nám,
prosím, ve zkratce náročnost takové akce.
Přineslo vaše úsilí kýžený výsledek?
Slavnosti hudby a tvarůžků patří k největším kulturním aktivitám našeho města. Ať
se to rejpalům líbí nebo ne, viz názory na
dechovku v našem městě dle výsledku dotazníkového šetření, tuto dnes už opravdu
vyhledávanou akci opravdu založila dechová hudba Loštická Veselka. A já jsem pyšný,
že od založení této kapely, jsem kapelníkem
této fantastické party kamarádů a kamarádek. Samozřejmě, že vysněné představy při
přípravě této akce se nedají vždy splnit. Ale
mohu být spokojen s výsledkem. Na kvalitě přípravy a samotné realizaci slavností je
mnoho závislých aspektů. Dnes už nebazírujem nad počasím, už jsme si zvykli, že akce
se koná ať nám svítí sluníčko nebo prší. Slavnosti připravuji již tak v lednu, kdy je potřeba připravit program, zvážit co zde ještě nebylo, co přitáhne návštěvníky, co nabídnout
28
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a co se dá také prodat. Bez finanční injekce pořadatele a tím je Město Loštice to nejde
realizovat, takže se připravuje rozpočet, připravuje projekt pro dotaci z Olomouckého
kraje a jedná se s účinkujícími, kteří by měli
vystupovat na slavnostech. Takže hlavní jsou
finance. Bez těch to nejde. Každým rokem je
snahou o něco nového a lákavého. Letos to
byly dětské atrakce, které měli naši nejmenší
zdarma a bez omezení. Dětské atrakce byly
uhrazeny z rozpočtu akce. Pro některé návštěvníky bylo nechápající, že musí za své
děti platit, ale když vezmete, že své dítě dáte
40,- Kč vstupného, ale dítě může jít třeba
10x na kolotoč nebo skluzavku nebo skákací hrad, tak si lehko spočítáte, že jste na tom
vlastně vydělali. Takže to byl správný směr.
Největší nápor je vždy těsně před slavnostmi, zajištění areálu, vybavení, postavení tribuny, zajištění pořadatelů a také třeba parkování pro návštěvníky. Všichni víme, že to je
velký problém v našem městě. Našla se varianta využití pozemků loštických firem a největší pomocí byly prostory firmy ZLKL Loštice v areálu bývalých tvarůžkáren, ty nám
pokryly skoro celou potřebu.
Myslím, že předpoklady úrovně letošních
slavností byly splněny, vždyť jenom skoro
1200 platících návštěvníků dává záruku zájmu o tuto akci.

ce jede pěkně zostra, přece jen těch rozdělaných projektů je dle mého více, než jsme
schopni zvládnout, ale to je, prosím, jen můj
názor. Samozřejmě, že i pro mne je hlavní,
jak naše město bude fungovat, jak bude vypadat, jak se tady bude žít. Nedá se všem vyhovět, každý má svůj názor a spojit několik
názorů v dobrý cíl je problém. Město Loštice se stává čím dále více místem turistů, kteří sem přijíždějí hlavně na tvarůžky. A právě pro zvýšení návštěvnosti a atraktivity se
nic moc nedělá, není kde zaparkovat, není
kam se jít najíst, není zde žádné infocentrum
s propagací města a okolí. Ano, souhlasím se
zákazem vjezdu kamionů nad 12 tun, líbí se
mi naučná stezka a stezka pro bosé nohy,
dokončení kanalizace, opravené koupaliště, okrášlení města, atd. Nechci nikoho kritizovat, těch problémů je tady hodně a přece jen jsme malé město. Vše chápu. Jen bych
si přál, aby současná koalice chodila více
mezi občany, navštívila různé akce, jak sportovní, tak i kulturní, ale ne z pozice vedení
z radnice, ale z pozice zvoleného představitele, kterého zajímá, jak se lidé chovají, jak
se baví. Možná by pak chodilo více občanů
na veřejné zastupitelstvo, na setkání se starostkou, na radu na radnici, možná by pak
nebylo potřeba anonymních dotazníků, kde
může každý napsat, co se mu nelíbí a možná
by pak přibylo těch, kteří by i pomohli. Pomohli s pocitem, že chtějí.

3. Jste zastupitelem, který stojí mimo koalici. Co považujete za silné stránky koalice, a co naopak za ty slabší? V kterých případech byste se ubíral jiným směrem?
Volby jsou tady od toho, aby si lidé volili své představitele. Nebráním se volebním
výsledkům, jen mne mrzí, že je tak malý
zájem a tak malá účast. Poznal jsem ve své
praxi hodně našich občanů, kteří „papulou“ dokáží vše kritizovat, vše by dělali jinak
a lépe a pak je nevidím ani přijít k volbám.
A  když je potřeba v něčem pomoct, tak je
nikde nenajde. Myslím, že současná koali29
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slovo šéfredaktora
Vážení a mílí adresáti Hlasu Loštic. Dostává se vám do rukou letošní třetí vydání
zpravodaje.
Máme za sebou období dovolených a nyní
jsme plně pocítili návrat do reality „šedivých“ dní života. Zejména žákům a studentům se teď převrací návyky na ruby. Spousta volného času je vystřídána prací na jejich
budoucnosti. Stejné jako oni, i my se musíme věnovat a ovlivňovat vlastní budoucnost. Pořád dokola slýchám stížnosti na
politiku a beznaděj, která doléhá na voliče, kteří „už nevěří nikomu“, protože se
prý vždycky zklamali. Nicméně musíme si
uvědomit, že ti samí voliči a potažmo i nevoliči můžou za tento stav. Kdyby věnovali výběru svých reprezentantů patřičný čas,
nikdy by se to nemuselo stát. Pokud naší
budoucnosti trvající následující čtyři roky

ten čas zkrátka nevěnujeme, nemůžeme si stěžovat vůbec na nic, jen na
sebe samé. Žalostně nízké mzdy, nevyhovující zákoník
práce, chabé sociální zabezpečení jednostranně zaměřený průmysl i zemědělství, sucho v krajině a další problémy jsou
jenom výsledkem naší vlastní laxnosti a neřešením vleklých problémů.
Podle slavného držitele Nobelovy ceny Johna Nashe společenství zvítězí, pokud bude
spolupracovat. Přeji nám všem jenom budoucnost, ve které budeme pamatovat více
na dobro celku.
Pavel Procházka

příspěvky
Klid v duši
Můj tata Stanislav Geppert je rodák z Loštic
a celý svůj život prožil v rodných Lošticích.
Letos oslavil 90 let života. I  přes svůj věk
se stále zajímá o veřejný život. Ještě do nedávna posílal pravidelně příspěvky do Hlasu Loštic. Tentokrát už mě požádal, abych
jeho myšlenky a názory sepsala do Hlasu za
něho. Pokud počasí dovoluje, chodíme spolu na procházky a má radost i z drobných
maličkostí. Těší ho, co se nového postavilo, opravilo, kde se objevila nová lavička na
odpočinek či odpadkový koš na udržování
veřejného pořádku. Je rád, že paní starostka
je pracovitá, skromná a nechová se jako papaláš, který dává svou funkci na obdiv. Nejraději chodí do Boráku. Má radost z opra-

veného koupaliště a z fotbalového trávníku,
o který se pečlivě stará pan Josef Mikeš.
Je nejstarším žijícím fotbalistou v Lošticích a věří, že zastupitelé najdou v rozpočtu města peníze na postavení nových fotbalových kabin. Staré kabiny z roku 1968
dosluhují a protože příští rok uplyne 95 let
od založení SK Loštice, nové kabiny by byly
zaslouženým dárkem od zastupitelů města pro současnou a budoucí generaci fotbalistů. Nerad se smiřuje s realitou, že ani
v Lošticích nelze zastavit čas pokroku. Supermarkety, počítače berou práci drobným
živnostníkům, zavírají se malé obchody,
ruší se služby, bez kterých jsme si dříve neuměli v Lošticích život ani představit. Proto
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myšlence. Postavit za dotace v areálu u koupaliště až ke Hvězdě a Lužím rekreační naučnou lesní stezku s herním vyžitím pro
děti. Les je to pravé místo pro získávání klidu v duši, proto rodiče choďte s dětmi na
procházky do lesa, aby mohl mít blahodárný účinek na formování jejich osobnosti.
Jaká bude kultura života v Lošticích, záleží na nás, jak se k sobě chováme, jak jsme
ochotni se obětovat pro město. Pomáhat
udržovat v čistotě veřejné prostranství kolem svého obydlí je pro nás občany Loštic,
Žádlovic a Vlčic službou sami sobě. Važme
si spoluobčanů, kteří jsou příkladem takového chování. Co brání nám ostatním, kterým to dovoluje zdravotní stav, se k nim
přidat?
Tata přeje všem zastupitelům pevné zdraví
a sportovcům dobré výsledky.
Věra Čížková

má obdiv ke všem podnikatelům, protože
dávají práci nejen loštickým občanům. Jako
loštický patriot vidí také další pozitivum.
Loštice mají proti Mohelnici nedoceněný
potenciál, přírodu a lesy. Nejcennější pro
člověka je zdraví, proto oceňuje vytrvalost
našich zastupitelů o získání trvalého zákazu
vjezdu kamionů nad 12 t do Loštic.
Na procházkách mu bývá i smutno. Z nevychovaného sprejera, který ubližuje občanovi malováním na fasádu jeho domu, z majitele psa, který je líný sebrat psí exkrement
do sáčku a hodit do odpadkového koše. Je
mu smutno z lidské lhostejnosti. Je mu také
líto, že je zavřena restaurace U Coufalů. Má
bohaté životní zkušenosti, chtěl by rodičům
poradit. Vychovávejte své děti, ať mají klid
v duši. Vezmou si s sebou do života mimo
jiných kladů také sebekázeň k veřejnému
majetku. Zastupitelé vdechli život moudré

Šok na cyklostezce
paní (tím si u mne šplhnul) vy jste moje
spása, prosím pomozte mi“, žádal o pomoc celkem dobře vypadající asi pětašedesátiletý muž. ,, Prosím, kde seženu v tuto
dobu nějakou lékařskou pohotovost“, hořekoval pán a na první pohled bylo vidět,
že mu opravdu není dobře. Jeho stav trochu
rozptýlil moje chmurné představy a začala
jsem normálně uvažovat, ale jen do doby,
než mě zaskočil tím, co vlastně po mě žádá.
,, Mám jít po neděli na operaci neprůchodné prostaty, nyní mám vývod trubičkou do
zásobníčku, který mám pověšený u pasu.
Trubička mi ale bohužel cestou vypadla,
já se nemohu vymočit a mám velké bolesti v podbřišku a na ledvinách“, hořekoval
cyklista. S  bolestivou grimasou navrhoval,
že nejlepším řešením bude, když mu pomohu trubičku okamžitě zavést nazpět do penisu. Přesto, že v mých pětačtyřiceti jsem
již ledacos viděla a slyšela, polilo mě hor-

Byl květnový sobotní podvečer, doma poklizeno a ušetřený čas nabízel lákavou variantu. Projížďku na mém zánovním kole.
Prý to pomáhá psychické i fyzické kondici. Šlo to docela dobře, počasí jak vymalované a pohodová jízda začala naplňovat
slibované. Vylidněná cyklostezka umocňovala správnost mého rozhodnutí. V dáli se
objevil protijedoucí cyklista. Trochu jsem
znejistěla, protože v zatáčce u lesa, kde jsme
se měli potkat, nebylo ani živáčka. Televizní příběhy o napadených, znásilněných ženách na odlehlých místech se začaly odehrávat i v mých bujných představách. ,, Co
si počnu, kde se dovolám pomoci, jak a čím
se budu bránit? Mám se otočit a zběsile šlapat nazpět“? Pro přežití jsem byla ochotna
podstoupit cokoliv. Obětovat kolo a snad
i svou čest. Než jsem všechnu očekávanou
hrůzu domyslela, cyklista byl u mě a rukou
naznačoval, abych zastavila. ,, Je- jé mladá
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povzbuzoval, že mi to jde na amatérku nezvykle dobře, jen trubička musí ještě hlouběji. A já rozpačitá, možná i červená, zasouvala
s citem trubičku. Po chviličce pán s úlevou
oznámil. ,,Jsme tam, můj anděli, na trubičce mám značku“. Mě se v tu chvíli ulevilo
možná víc, něž před chvílí skuhrajícímu pacientovi. Po malé chvíli i pán se začal tvářit
spokojeněji a s úlevou, když se mu podařilo odlehčit měchýři, mi mnohokrát děkoval.
Asi po třech týdnech doručená kytka růží
a láhev dobrého vína mi připomněla, že to
nebyl sen. Přepsaný příběh pro čtenáře HL
měl jasně danou podmínku. ,,Zdravotní sestra i pacient“ zůstanou anonymní.
PS. Mimochodem čtenáři a především voliči mají nárok si odpočinout od nereálné
masivní kampaně, kde povolební realita, od
té slibované, bývá diametrálně odlišná.
Zdeněk Linhart

ko a stud současně. Postižený skuhral bolestí
a mě bylo jasné, že RZetu bez mobilu neseženeme a jiné pomoci se jen tak nedovoláme. Já mobil neměla, postižený údajně také
ne a já coby napůl zdravotní sestra, vyučená při častých drobných úrazech svých dětí
a dalších rodinných příslušníků, začala hledat možné řešení. Provést ,,operaci“ na cyklostezce my nepřipadlo moc vhodné a tak
jsme se uklidili na pokraj lesa. Cestou jsem
si promítala operační plán. Co když zanesu
na postižené místo infekci? Než jsem situaci domyslela, pacient seděl na pokraji lesa
a operační místo měl připravené. Konec hadičky jsem pečlivě očistila do nepoužitého
kapesníku a hadičku strčila pacientovi do
pusy. ,,Pořádně ji naslyňte a podržte si penis“, zavelela jsem na danou situaci nezvykle rázně. Trochu třesoucí rukou jsem hledala
otvůrek, kam trubičku zasunout. Pacient mě

Básník Miroslav Moťka z Loštic
Zemřel loštický básník pan Moťka ve věku 89 let. Byl to neobyčejně dobrosrdečný člověk,
který uměl potěšit vřelým slovem. V životě se dokázal prát s nepřízní osudu a přitom tvořit
básně pro zamyšlení i pro pobavení. Čest jeho památce!

Dny v roce
Jako listy v památníku
jsou dny v každém roce,
střídají se, odcházejí
jak voda v potoce.

Každý touží po radosti
a svůj život šťastný mít,
jenže bolest a trápení
neumějí potěšit.

Vítáme je s nadějemi,
každé nové ráno,
nevíme, ba netušíme,
co je v nich napsáno.

Ten, kdo věří, má naději
najít v sobě sílu,
že se v dobré vše obrátí
v to neztrácí víru.

Jaká budou překvapení,
která na nás čekají,
nebo s kým se naše kroky
jen náhodou setkají.

Báseň ze šuplíku pana Moťky
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Chovatelská vášeň a odhodlání

O víkendu 16. a 17. září proběhla již tradiční Chovatelská výstava, pořadatelem byla
základní organizace ČSCH Loštice 2. I letos opět počasí nepřálo pořadatelům. Deštivo a chladno dávalo celému sportovnímu
hřišti nádech již plného podzimního období. Přesto se členové této zájmové organizace s odhodláním pustili do potřebných
aktivit ke zdárnému splnění všeho potřebného. Navození a postavení klecí a ohrazenek, zajištění zázemí pro posuzování, zajištění občerstvení a doplňkového programu,
zajištění tomboly pro návštěvníky a hlavně
bezpečného průběhu celé výstavy, to stálo
nemálo úsilí a času. Na letošní Místní výstavě drobného zvířectva bylo veřejnosti
nabídnuto ke shlédnutí na 31 plemen králíků se 165 kusy, 29 plemen drůbeže v 53
voliérách a 16 plemen holubů s 81 kusy.
Výstavu obeslalo svými chovy na 39 vystavovatelů. Samozřejmostí výstavy je i prodej chovného materiálu o který je pořád zá-

jem. Program výstavy, kromě tomboly, která
byla velice bohatá, doplnily v sobotu i závody v králičím hopu, v současnosti jsou velice
vyhledávané jak po stránce soutěžících, tak
i po stránce návštěvníků. Výstavu podpořilo Město Loštice a firma ZLKL s.r.o. Loštice a další desítka sponzorů a přispěvovatelů.
I navzdory nepříznivému počasí jsou pořadatelé s výstavou spokojeni a těší se na další
své aktivity. Děkují všem, co se přišli na jejich práci podívat, děkují za zapůjčení sportovního hřiště od TJ Slavoj Loštice a za podporu vedení města a občanů. Je jen velkou
škodou, že v minulosti patřila chovatelská
organizace k nejsilnějším organizacím v našem městě, jak po stránce členské základny, tak i po stránce aktivní činnosti. Kdyby
nedošlo k rozdělení na dvě menší organizace, jistě by chovatelství u nás zvyšovalo svoji úroveň a prezentovalo by svoji činnost
s menší námahou a větším efektem. Ale jak
se říká: „Buďme rádi za to co máme“.
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Poděkování a přání

Každého z nás doprovází životem nějakým způsobem hudba. Někoho třeba jen
přes rádio nebo přehrávač, někoho návštěvou zajímavých koncertů a hudebních akcí,
někdo se muzice rád věnuje a hraje na hudební nástroj nebo zpívá. Někdo má hudbu
jako koníčka, někdo jako obživu pro zajištění životních potřeb. Bez hudby ale jistě se
nedá spokojeně žít.
Příští rok oslaví loštická hudební skupina
POHODÁŘI a PÍSKLATA své krásné desetiroční jubileum. Jistě už se začíná připravovat nějaký pěkný koncert, ale nepředbíhejme.
Za těch proběhlých 9 roků aktivity prošlo
touto skupinou několik hudeníků a zpěvaček. Všichni se svým způsobem podíleli a
podílí na krásné činnosti skupiny. Dnes
bychom rádi poděkovali našemu velké-

mu kamarádovi, báječnému příteli, člověku, který nás vždy dokázal rozesmát, nadchnout, dodat sílu a přiměl k úsměvu,
podal pomocnou ruku a někdy i potřebnou oporu.
V sobotu náš saxofonista a bubeník Míša,
správně Michal Havelka z Dubicka, uzavřel
sňatek se svoji Simčou. Rád by s námi pokračoval, vždyť mezi nás patří, ale pracovní
povinosti ho odvádějí do matičky Prahy a
tak nám na něj zůstanou krásné vzpomínky a budeme doufat, že vše nekončí a že si
s námi zase zahraje.
Tímto mu přejeme v manželství hodně lásky, elánu a pohody, ať se novomanželům
splní vše, co od manželství očekávají a ať je
jejich společný život jen krásnou procházkou „růžovou zahradou“.
Stanislav Veselý
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Olomoucký kraj
si Vás dovoluje pozvat na informační semináře k dotačnímu programu KOTLÍKOVÉ
•

•
•

DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI II.

Jste vlastníkem/spoluvlastníkem rodinného domu na území Olomouckého kraje a
zvažujete výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový
ekologicky šetrnější zdroj vytápění?
Zajímají Vás podmínky, za kterých je možné o kotlíkovou dotaci požádat?
Rádi byste získali informace o výši možné podpory a způsobu jejího vyplácení?

Využijte nabídky Olomouckého kraje a zúčastněte se některého z informačních
seminářů, na kterých bude představen dotační program, prezentována žádost, způsob jejího vypinění a další potřebné informace. Budete mít také možnost vznést své
dotazy a individuálně konzultovat problematiku kotlíkových dotací.
Semináře budou pořádány v níže uvedených termínech a městech
Olomouckého kraje vždy od 13:00 do 16:00 hod.
Dotační program naleznete na webových stránkách Olomouckého
kraje www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace, v sekci Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. (2017 - 2020)

Účast na seminářích je bezplatná.
Dotační program je vyhlášen v rámci projektu Olomouckého kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II.“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1).

2. října 2017 Zábřeh

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh, Sušilova 40,

10. října 2017 Mohelnice

Mohelnické kulturní a sportovní centrum s.r.o., Malý sál – kino Lazebnická 974/2

18. října 2017 Litovel

Městský klub Litovel, koncertní sál, nám. Přemysla Otakara II.
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Operační program Doprava v Olomouckém kraji
konstrukci železničních stanic a výstavbu
či modernizaci silnic.
Přímo v Olomouckém kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 18 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 37,31 km
železničních tratí a 32,97 km bylo elektrizováno. Co se týká silniční dopravy, bylo zde
postaveno nebo zrekonstruováno 12,91 km
silnic.

S ohledem na neustálý vývoj ve všech oblastech každodeního života, je třeba modernizovat i stávající dopravní cesty anebo vytvářet nové, které budou reagovat na
nově vzniklé potřeby. Právě modernizace
a výstavba silnic a železnic je důležitá pro
zlepšení kvality života obyvatel. Zkrácení
cestovních dob, snížení negativních vlivů či
hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy
z center měst, zkvalitnění cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou
cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu
programu Doprava 2014-2020 (dále jen
„OPD2“).
Nejvýznamnější zdroj prostředků pro dopravní infrastrukturu OPD2, který navazuje na Operační program Doprava
2007–2013 (dále jen „OPD1“), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém
období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. Prostřednictvím OPD2 je možné
financovat infrastrukturu pro železniční
a další udržitelnou dopravu; silniční infrastrukturu na Transevropské dopravní síti
(TEN-T) i mimo ni; veřejnou infrastrukturu pro čistou mobilitu a modernizaci vozového parku.

Díky projektu „Silnice I/44 Vlachov – Rájec“
byla zbudována přeložka silnice I/44 v celkové délce téměř čtyři kilometry. V rámci
této stavby byly vybudovány obchvaty obcí
Vlachov a Zvole a rovněž čtyři mostní objekty. Nová přeložka silnice I/44 tak zmírnila negativní účinky dopravy podél stávající
silnice, snížila se hluková zátěž, emise a také
dopravní zátěž. Oddělením pěší, cyklistické
a pomalé dopravy rovněž došlo ke zvýšení
bezpečnosti dopravy.
V oblasti železniční dopravy je významný
například projekt „Rekonstrukce žst. Olomouc“. Prostřednictvím tohoto projektu došlo k rekonstrukci kolejiště (rekonstrukce
železničního svršku v celkové délce 16 777
metrů a 96 ks výhybek) a osobního nádraží
včetně dalších souvisejících úprav. Oprav se
dočkaly tři mostní objekty, stávající podchody, bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště a ostatní byla zrekonstruována a zastřešena, byly upraveny výstupy na nástupiště
včetně výtahů, pro snížení hluku byly vybudovány nové protihlukové stěny. Tento projekt byl fázovaný, což znamená, že jeho první
fáze byla realizována prostřednictvím OPD1
a druhá fáze prostřednictvím OPD2.
V Olomouckém kraji v rámci OPD 2007
– 2013 bylo realizováno 18 projektů, bližší informace naleznete na web. stránkách
http://opd.cz/opd1.

Nové silnice a modernizované železniční
tratě v Olomouckém kraji
V letech 2007-2013 bylo prostřednictvím
OPD1 podpořeno celkem 419 projektů, postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic
a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km
železničních tratí. Jednalo se zejména
o modernizace železničních tratí (včetně
jejich elektrizace), výstavbu nových zabezpečovacích zařízeních na přejezdech, re36
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Nejen dobudování dálnice
Stávající silniční síť v oblasti střední Moravy zcela nevyhovuje rozvíjejícím se přepravním potřebám, které mají navíc negativní vliv na obyvatele a životní prostředí.
Prostřednictvím dobudování uceleného
dálničního tahu D1 a D47 dojde k vyvedení
dopravy ze zastavěných území a také k propojení aglomerací v ose Praha-Brno-Ostrava. V rámci stavby D1 0136 „Říkovice-Přerov“ bude vybudován přes deset kilometrů
dlouhý úsek s patnácti mostními objekty
a třemi mimoúrovňovými křižovatkami.
Stavba D1 0137 „Přerov-Lipník nad Bečvou“ nacházející se rovněž v Olomouckém
kraji přinese výstavbu více než 14 kilometrů nové vozovky, 24 mostních objektů, 4
mimoúrovňové křižovatky a rovněž jednu
velkou oboustrannou odpočívku. Výstavbou všech plánovaných silničních staveb
v tomto regionu pak dojde k dotvoření dopravní páteřní sítě střední Moravy.

ků Evropské unie v období 2014-2020, které jsou dostupné ke stažení na webových
stránkách www.opd.cz.
Pro informace do Olomouce
Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější
a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Budeme rádi,
pokud se tyto pozitivní změny dotknou
i Vás a rozhodnete se zjistit, ať už o realizovaných nebo plánovaných projektech více
informací. Využít můžete například web
OPD2 – www.opd.cz/olomouc, kde se dozvíte zajímavosti nejen o dopravních stavbách. Navštívit rovněž můžete Eurocentrum, které má pobočku také v Olomouci
(Dolní nám. 9). Zde naleznete zajímavé informace mimo jiné i o dopravních projektech, popř. bude k dispozici i informační
leták věnující se dopravním stavbám v olomouckém regionu.
Autor: Odbor fondů EU,
Ministerstvo dopravy

V rámci Olomouckého kraje bude pozornost věnována také železničním projektům. Za všechny tyto projekty jmenujme
například stavby, jejichž cílem je elektrizace a zkapacitnění tratě v úseku Šumperk-Olomouc. Cílem dvou staveb je rekonstrukce a elektrizace celé tratě z Olomouce do
Šumperka (přes Uničov) a zvýšení traťové
rychlosti. Součástí staveb bude také rekonstrukce stanic a zastávek, vybudování bezbariérově přístupných nástupišť, opatření
ke snížení hluku v zastavěném území a zabezpečení přejezdů. Tento projekt si klade
za cíl především zkvalitnit a zrychlit příměstskou železniční dopravu a zvýšit komfort cestování.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř.
v brožurách Plánované projekty silniční/
železniční infrastruktury ČR z prostřed37
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 162 televizí, 88 monitorů a 1 568,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO, nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 162 televizí, 88
monitorů a 1 568,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 72,67 MWh elektřiny,
3 451,06 litrů ropy, 338,35 m3 vody a 3,27 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 16,12 tun CO2 ekv., a
produkci nebezpečných odpadů o 69,30 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.

Sobota 18. listopadu
19. hod.
Kulturní dům Loštice

ÚDRŽBÁŘ
Repríza a derniéra divadelní
komedie v podání loštických
ochotníků
Předprodej *
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