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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
jako každý rok i letos jsme zahájili čas
prázdnin tradičními
„Loštickými slavnostmi hudby a tvarůžků“.
Všem
pořadatelům
patří za týdny příprav
a organizování velké poděkování. Pevně věřím, že se Vám
prázdniny vydařily a prožili jste je ve znamení pohody a odpočinku. I my jsme se
pokusili Vám léto zpříjemnit a přidali jsme
do nabídky našich kulturních akcí promítání letního kina. K tomuto účelu jsme využili prostory letního koupaliště. Celkem
se promítalo třikrát. První dvě představení byla koktejlem českých lehkých komedií, které se k létu výborně hodí. Nejprve byla promítána komedie „Po čem muži
touží“, poté „Ženy v běhu“ a jednou bylo
letní kino určené dětem, kdy jako sladká
tečka za končícími prázdninami byl promítán pohádkový příběh „Jak vycvičit draka
3“. Všechna tři promítání měla velmi dobrou návštěvnost. Letní kino jsme zajistili ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem v Mohelnici. Za tuto spolupráci Měst-

skému kulturnímu středisku v Mohelnici
děkuji. Stejně děkuji našemu Městskému
kulturnímu středisku pod vedením pana
Veselého a dále provozovateli koupaliště
společnosti GM5 s.r.o., kteří se na organizování letního kina podíleli. Realizace projektu letního kina v našem městě je velmi
dobrým příkladem meziobecní spolupráce. Má-li náš region Mohelnicko mít dobré jméno a získat jistou prestiž, tak je třeba,
abychom si vzájemně uměli pomáhat, abychom vzájemně sdíleli své zkušenosti a učili se jedni od druhých.
Je září a základní škola opět otevřela dveře
našim dětem. Počínaje rokem 2020 konečně
dojde ke změně financování školství, na které jsme všichni netrpělivě čekali. Finanční
prostředky na školství počínaje datem 1. 1.
2020 nebudou ze státního rozpočtu uvolňovány pouze na počet žáků ve škole. Změna
způsobu financování dala vedení školy prostor pro otevření dvou prvních tříd a rozdělení nejpočetnějších tříd ve škole, kterým
byly v minulosti udělovány výjimky z počtu
žáků ve třídě. Výuka v méně početných třídách bude mít jistě pozitivní dopad na kvalitu vzdělání dětí. Velmi ráda Vám oznamuji, že změna způsobu financování není
jedinou změnou, ke které v tomto školním
roce v naší základní škole dojde. Přestože
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nevyhovělo naší žádosti o poskytnutí finančních
prostředků na rekonstrukci kotelny, byla
z finančních prostředků města vybudována v době letních prázdnin v prostorách základní školy nová kotelna. Kotelna bude vytápět nejen obě budovy základní školy, ale
i školní jídelnu, základní uměleckou školu
a mateřskou školu. Stávající technologicky
zastaralý kotel byl nahrazen dvěma novými
kondenzačními plynovými kotly, které by
3
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měly zajistit nejen budoucí bezproblémový
chod školy, ale také výraznou úsporu spotřebovaného plynu. Celková výše investice
byla 3.035.725,44 Kč včetně DPH.

za jeho finanční podporu velké poděkování.
Dne 19. 7. 2019 proběhla kolaudační prohlídka stavby a následně bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na užívání objektu pro
sportovní účely. Dne 25. 8. 2019 se uskutečnilo slavnostní předání kabin Sportovnímu
klubu Loštice, pro jejichž činnost byly
kabiny postaveny. Fotbal má v našem
městě dlouholetou tradici. Fotbalový klub vede ke sportu zejména děti
a mládež a v dnešní době plné moderních technologií napomáhá dětem
opustit svět počítačů a vrátit se zpět ke
sportu a zdravému životnímu stylu.
Při slavnostním předání kabin do rukou fotbalovému klubu si lidé mohli
nové kabiny prohlédnout. Předání kabin se zúčastnila i celá řada významných hostů. Za Olomoucký kraj přijel náměstek hejtmana pan Ing. Milan Klimeš, za
zhotovitele se dostavil jednatel společnosti
NOSTA, s.r.o. pan Ing. arch. Zdeněk Klos a
stavbyvedoucí pan Pavel Matúš, dále projektant díla pan Ing. arch. Milan Heidenreich,
technický dozor stavby pan Martin Wywial,
členové zastupitelstva města Loštice, funkcionáři Sportovního klubu Loštice a v neposlední řadě také hosté ze spřátelené obce
Chrenovec pan starosta Tibor Čičmanec a
tři zastupitelky obce Chrenovec. Děkujeme
všem, kteří byli k úspěšnému dokončení díla
jakkoli nápomocni a všem hostům, že společně s námi oslavili dokončení této rozsáhlé stavby.

Kabiny pro sportovce

Nejen v kultuře a školství došlo k významným změnám v našem městě. Velká část
z rozpočtu města byla proinvestována v oblasti sportu. V letních měsících jsme úspěšně dokončili výstavbu nových kabin pro
sportovce. Město tuto akci zahájilo v roce
2018. V roce 2019 jsme opět požádali Olomoucký kraj o finanční podporu z dotačního titulu vyhlášeného Olomouckým krajem na výstavby a rekonstrukce sportovišť.
Vzhledem k tomu, že o dotační titul byl
v Olomouckém kraji velký zájem a finančních prostředků určených k podpoře bylo
méně, než činil finanční objem podaných
žádostí o dotaci, bylo naší žádosti vyhověno pouze částečně. Město Loštice do projektu zainvestovalo částku 14 mil. Kč. Finanční
prostředky získané z rozpočtu Olomouckého kraje, které činily 800 tis. Kč, nám pak
pomohly projekt úspěšně dokončit. Jsme si
vědomi, že náš region se rozvíjí i díky podpoře Olomouckého kraje. Města a obce získávají, s ohledem na možnost rozvoje volnočasových aktivit jako je sport, kultura či
cestovní ruch, stále vyšší kredit u svých občanů. Nejen proto patří Olomouckému kraji

Stále je co zlepšovat
V tomto roce jsme byli vybráni autorizovanou obalovou společností EKO-KOM do
projektu „Třídíme i na koupališti“. Projekt je
zaměřen na smysluplné a odpovědné trávení
volného času a je do něj zahrnuto 27 koupališť ze čtyř moravských krajů. Díky tomuto
projektu mohou nyní návštěvníci třídit od4
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pořádaných na území města. Schválení konání akce bude podmíněno použitím vlastních nebo městem zakoupených omyvatelných kelímků. Přesné podmínky používání
kelímků budou projednány a schváleny Radou města.
Upozornění dlužníkům místního poplatku za komunální odpad
Upozorňujeme dlužníky místního poplatku
za komunální odpad, kteří nezaplatili svůj
poplatek ve lhůtě splatnosti, že jsme v letošním roce přistoupili k vymáhání místního poplatku v souladu s daňovým řádem a
v současné době probíhají první exekuční
příkazy. Znovu všechny upozorňujeme, že
pokud není místní poplatek uhrazen dlužníkem včas, je při vydání platebního výměru jeho výše v souladu s daňovým řádem
zdvojnásobena a jakmile platební příkaz nabude právní moci, nic nebrání jeho vymáhání srážkou ze mzdy či exekucí na majetek. Každý, kdo má trvalý pobyt na území
města, má poplatkovou povinnost za komunální odpad v našem městě bez ohledu na
to, zda má trvalý pobyt na ohlašovně úřadu
nebo se zdržuje v nájemním bytě v Lošticích
či mimo ně. Poplatník je povinen jakoukoli změnu týkající se. trvalého pobytu či doručovací adresy nahlásit správci poplatku ve
lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou
města. Zjišťovat adresu Vašeho skutečného
pobytu není povinností správce poplatku,
a pokud správci poplatku není adresa skutečného pobytu známa, jsou Vám veškeré
dokumenty doručovány na adresu trvalého
pobytu, přestože se na ní nezdržujete. Odpovědnost v plné míře leží na poplatníkovi. Znovu všechny dlužníky vyzýváme, aby
místní poplatek za komunální odpad uhradili. V případě, že tak učiníte včas, předejdete navýšení místního poplatku na dvojnásobek a následně zahájení exekučního řízení.

pady i v oblíbené loštické plovárně. Na koupališti je díky projektu v současnosti k dispozici 9 ks nádob na plast, 3 ks nádob na
papír a 3 ks nádob na kovy o objemu 120
l. Letní plovárny jsou pomyslnými bílými
místy na mapě třídění a možná i proto požadavek na umístění barevných kontejnerů
na koupalištích vzešel většinou přímo od
aktivních občanů. Každá zapojená plovárna je označena velkoplošným bannerem a
vlajkou. Pro návštěvníky společnost EKO-KOM vytvořila také speciální letáky, kde
najdou mimo jiné informace, jak správně
třídit plastové obaly či plechovky od nápojů.
Ani město samotné nezůstalo pozadu ve
zlepšování systému nakládání s odpadem
a vyslyšelo volání občanů, kteří nesouhlasí s produkcí a používáním jednorázových
plastů. Občané požadují, aby jednorázové
plasty nebyly nadále ve veřejném prostoru
používány. Z těchto důvodů jsme po vzoru
Sboru dobrovolných hasičů v Lošticích přistoupili k nákupu umyvatelných plastových
kelímků, které budou napříště využívány na
všech akcích města namísto jednorázových
kelímků. Současně bude městem vydáno
nařízení o zákazu používání jednorázových
kelímků na sportovních a kulturních akcích
5
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Přístavba hasičské zbrojnice
V červenci tohoto roku byla zahájena přístavba hasičské zbrojnice na Sídlišti. Zhotovitelem díla se stala firma RÝMSTAV CZ
spol. s r.o. na základě otevřeného výběrového řízení zveřejněného na profilu zadavatele. Smluvní cena díla je výběrovým řízením stanovena na částku 4.328.713,13
Kč včetně DPH. Realizaci projektu finančně podpoří Ministerstvo vnitra ČR částkou
1.314.219,00 Kč a dále Olomoucký kraj poskytnutím individuální dotace na projekt
ve výši 500.000,00 Kč. Jedním z hlavních
důvodů, proč finanční podporu naše JPO
II. získala, je její dlouhodobá příkladná
práce při záchraně majetku a zdraví osob
v tísni. Poskytovatelům tímto za podporu projektu děkujeme. Termín dokončení
díla byl stanoven na červen 2020. V současné době se dokončují práce na základové desce přístavby a poté bude zahájena
hrubá stavba. Přes počáteční nesnáze spojené se založením stavby věříme, že stavba
bude provedena včas a v požadované kvalitě. Přístavbou dojde k celkovému zlepšení
zázemí pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů v Lošticích, a to nejen při jejich zásahové činnosti, ale i činnosti spolkové,
která k hasičům neodmyslitelně patří. Sbor
dobrovolných hasičů také aktivně pracuje
s dětmi, které budou v budoucnu jejich pokračovateli.

ných vyslyšela naši prosbu a přinesla nějaký kousek dobroty. Děti měly možnost si
namalovat křídami na cyklostezku vlastní
obrázek. Tak jak bylo uvedeno na plakátu, trochu jsme poklábosili, trochu popili, trochu přiložili ruku k dílu, prostě od
všeho malý doušek, ke štěstí kousek. Při
práci jsme se přesvědčili, že naše děti od
výsadby rostou do krásy, a aby jim to šlo
ještě lépe, poskytli jsme jim láskyplné ruce
rodičů. Ti stromy okopali, upravili zalévací misky tak, aby se v nich voda dobře držela a provedli nové zaštěpkování. Nakonec obětaví rodiče, kteří se akce zúčastnili,
okopali i stromy, kterým rodiče nepřišli,
aby nikomu nebylo líto, že o někoho nebylo postaráno. Celé stromořadí je tedy
nově okopané a doplněné o novou štěpku. Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili
a těším se, že se v příštím roce opět uvidíme se všemi rodiči, kteří si strom na stezce
Loštice – Palonín zasadili.

Setkání adoptivních rodičů stromů
na cyklostezce Loštice – Palonín
V neděli 8. 9. 2019 proběhlo setkání adoptivních rodičů na cyklostezce Loštice –
Palonín. Ještě v dopoledních hodinách
nám počasí nebylo nakloněno a z oblohy
se snášel vytrvalý déšť. Vše se však nakonec v dobré obrátilo a matka příroda nám
dala šanci se o naše děti postarat. Díky počasí jsme se nesešli v plném počtu, ale i
tak nás nebylo málo. Spousta ze zúčastně6
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Vážení spoluobčané,
Ve městě Loštice vytváříme občanskou infrastrukturu, která se skládá z dobrovolných
kontaktních údajů na občany, kteří v Lošticích bydlí, pracují, podnikají nebo zde studují jejich děti. Vše je samozřejmě v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.
Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí, zapojit více občanů
do kulturního a sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi občanem a úřadem, zvýšit čistotu
veřejných prostranství, rychleji a efektivněji řešit vznikající nejen technické problémy ve veřejných prostorách a celkově více občany zapojit do dění ve městě
Loštice.
Chcete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, blokové čištění, odstávky, poruchy
a výpadky energií, ankety, pozvánky na akce
pro rodiny, kulturní a sportovní akce přímo
do Vašeho mobilu či mailu?
Pojďte nám pomoci poukázat na nepořádek,
černé skládky, poškozený veřejný majetek

a další věci, které můžeme společně zlepšit
a zajistit nápravu. Stačí daný podnět vyfotit přes aplikaci Zlepšeme Česko (Android,
iOS), poslat nám a my už se danou věcí budeme zabývat.
Důležité upozornění na závěr: REGISTRACI EMAILU JE TŘEBA POTVRDIT
Z VAŠEHO EMAILU - bez tohoto kroku nám nebude Váš email pro rozesílání
zpráv v souladu s GDPR zpřístupněn.
Tímto se omlouváme se za způsobené potíže.
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací ZDARMA:
Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
Přes webovou stránku

www.mu-lostice.mobilnirozhlas.cz

Vyplněním přiloženého registračního letáku a předání na Úřadu městě Loštice

POJĎTE S NÁMI DÁL
ZLEPŠOVAT MĚSTO LOŠTICE

Děkuji Vám.
V úctě
Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Zpráva SUOT - za období červen – srpen 2019
Nejmladší občánci města budou přivítáni v říjnu.
Zemřeli naši spoluobčané: Homoláková Leona (51 let), Šupler
Mojmír (63 let), Zátopek František (nedož. 64 let), Stuchlá Aloisie
(87 let), Ellner Josef (77 let), Koudelková Marie (nedož. 90 let), Prokop Josef (nedož. 72 let), Grygarová Anna (82 let), Havlíček Josef
(60 let), Eliáš Jiří (69 let), Babůrková Marie (88 let), Sedláčková Božena (96 let), Faksa Jaroslav (82 let), Pyšná Božena (nedož. 90 let), Král Lubomír (70 let).
V tomto období uzavřeli manželství:
Jakub Ďurček a Alena Jeřábková - manželství uzavřeno v Lošticích
Vladimír Kolář a Žaneta Krsková – manželství uzavřeno v Žádlovicích
David Novák a Miroslava Strouhalová - manželství uzavřeno v Doubravici
Lukáš Bláha a Barbora Drkošová – manželství uzavřeno v Lošticích
Jan Axmann a Vendula Vařeková – manželství uzavřeno v Lošticích
Jakub Zezula a Dita Vořechovská – manželství uzavřeno v Doubravicích
7
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Důležitá data v odpadovém hospodářství

Pro snadnější orientaci uvádíme znovu provozní dobu sběrného dvora na Moravičanské
ulici:

Pondělí: 10.00 – 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod. (mimo státních svátků)
Středa: 13.00 – 17.00 hod. (mimo státních svátků)
První sobota v měsíci: 8.00 – 12.00 hod.
Mimořádný termín otevření sběrného dvora:
		
sobota 12.října 2019 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

MOBILNÍ SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU JSOU
ZRUŠENY. Všechny druhy odpadu můžete odevzdávat během celého roku v uvedené
provozní době na sběrném dvoře na Moravičanské ulici.
Svoz bioodpadu bude letos probíhat v pravidelných čtrnáctidenních intervalech až do 2.
prosince.
Velkoobjemové kontejnery na listí a odpad ze zahrad budou přistaveny na obvyklých
místech podle vývoje počasí. Termíny přistavení budou vyhlášeny městským rozhlasem
a zveřejněny na webových stánkách města.
Protože se úroveň třídění stále zlepšuje, ale kapacitu kontejnerů nelze neustále navyšovat,
je důležité zmenšit objem odkládaného odpadu - sešlápnutím plastových lahví, plechovek a
nápojových kartonů, složením papírových krabic. Tímto způsobem lze zvýšit kapacitu kontejneru až čtyřnásobně. Svozová firma sváží kontejnery na plast každý týden, kontejnery na
papír v liché týdny a sklo podle potřeby. Kontejnery na kov sváží zaměstnanci Města Loštice
po naplnění kontejnerů.
Pokud likvidujete v domácnosti větší množství tříděného odpadu najednou (při stěhování,
vyklízení sklepa, likvidaci pozůstalosti apod.), je vhodnější odvézt tyto složky odpadu na
sběrný dvůr, než zaplnit několik kontejnerů v kontejnerovém stání a znemožnit ostatním
občanům odložení běžného množství odpadu.
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Vydává Město Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice IČO 00302945. Datum vydání 20. září 2019.
Příjem podkladů provádí MKS. Evidenční číslo MK ČR E 18035.
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Co se změnilo o prázdninách v Duhové školce
Sbor dobrovolných hasičů pod vedením
pana Pokorného též ochotně spolupracuje s mateřskou školou už hezkou řádku let.
Pravidelně každý rok si místní hasiči najdou
chvíli ve svém volném čase a zavítají do naší
Duhové školky, aby předvedli dětem hasičskou techniku, doplněnou zajímavým výkladem. Děti si tak vše prohlédnou hezky
zblízka, včetně hasičského auta. Na konec
besedy mají všechny děti možnost vyzkoušet si hašení pomocí proudnice a hadice
s využitím hasičské cisterny. Kromě besedy ve školce jsme byli i několikrát pozváni
do hasičské zbrojnice, kde si děti prohlídly
všechny prostory, včetně parkování hasičských aut.
Všem výše uvedeným touto cestou moc děkujeme za ochotu a spolupráci, které si nesmírně vážíme.
Květoslava Kobzová

Během hlavních prázdnin došlo k výměně
podlahových krytin ve 4. třídě. V herně si
děti nyní hrají na novém koberci a ostatní
prostory jsou pokryty novým linem. Současně byl ve 4. třídě pořízen nový nábytek
na hračky a pomůcky. Dále dětské šatny v 1.
a 4. třídě byly vybaveny novými skříňkami.
Všechny tyto akce byly velice náročné na organizaci a též byly finančně nákladné. Proto
bych touto cestou ráda poděkovala našemu
zřizovateli městu Loštice a paní starostce za
uvolnění finančních prostředků na tyto potřebné účely.
Poděkování si též zaslouží pracovníci technických služeb města Loštice pod vedením
pana Erlece, kteří se vzorně starají o úpravu
zeleně na školní zahradě a v jeho okolí. Také
pokud je potřeba, ochotně přijedou pomoci např. se stěhováním nábytku, drobných
oprav na budově apod.
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Školní rok 2019/2020 začíná
kladní umělecké školy a školní jídelny.
Další informace, které by mohly zajímat
loštickou veřejnost, se týkají projektů.
Ve školním roce 2018/2019 byl ukončen
projekt „Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro
MŠ a ZŠ I“. Název projektu je ZŠ Loštice 22,
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003338.
Celkové způsobilé výdaje projektu činily
863 448,00 Kč a byly použity na personální zajištění školního speciálního pedagoga,
školního asistenta, nákup pomůcek a potřebného materiálu k realizaci projektu.
Od 1. září 2019 začala škola realizovat navazující projekt ZŠ, ŠD Loštice 63, číslo:
CZ. 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012492 v celkové výši 1 270 268, 00 Kč. Finance budou
použity na personální podporu a rozvoj pedagogických pracovníků školní družiny a
základní školy. Z projektu lze zřídit školní
kluby a zajistit pomůcky do vyučování.
V měsíci říjnu má škola obdržet schvalovací dokument projektu ZŠ Loštice – rekonstrukce odborných učeben ze 17. výzvy
– ITI-Olomouc-SC 2.4-ZŠ III. V rámci projektu podpořeného
městem Loštice získá škola 3 700 000,
00 Kč na rekonstrukci odborných
učeben. Realizace
projektu proběhne
v roce 2020.
Školní rok začíná.
Tak jako vždy čeká
i letos naše žáky
mnoho učení, soutěží a olympiád. Popřejme jim, aby byli
co nejvíce úspěšní.
Mgr. Martina
Špičková

V pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin proběhlo
před budovou staré školy slavnostní zahájení nového školního roku. Po zaznění státní
hymny vystoupil před shromážděnými žáky,
rodiči, prarodiči, učiteli a zaměstnanci školy pan ředitel Mgr. Lubomír Faltus se svým
projevem. Přivítal všechny přítomné a seznámil je se změnami, jež letošní školní rok
přinese. Oproti loňskému roku, kdy u nás
žáci studovali ve 12 kmenových třídách, letos otevíráme 15 tříd, což umožnila reforma
financování regionálního školství. Na naší
škole tedy bude studovat celkem 296 žáků,
z toho 153 v osmi třídách na prvním stupni a 143 v sedmi třídách na druhém stupni.
Ve škole přibylo sedm nových zaměstnanců.
Pan ředitel ve svém projevu také připomněl,
že během letních měsíců proběhlo ve škole
několik důležitých úprav. Na školním dvoře byl vybudován přístřešek na kola, všechny třídy mají nainstalovány žaluzie a došlo
k celkové rekonstrukci sborovny staré školy.
Ve spolupráci s městem Loštice byla zrealizována rekonstrukce kotelny, která zaštiťuje
vytápění základní školy, mateřské školy, zá-
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Skautské ohlédnutí

Pro loštické skautky a skauty začal 8. září
společným zahájením nový skautský rok. Je
to příležitost ohlédnout se za rokem předchozím, kdy bylo v loštickém středisku Junáka zaregistrováno 98 členů, z toho víc jak
osmdesát dětí od pěti do osmnácti let.
Základem činnosti v oddílech naší organizace „Junák – český skaut“ je skautská výchovná metoda, jejímž úhelným kamenem
je skautský slib a zákon, dále pak učení se
zkušeností prostřednictvím praktických
činností a her, družinový systém, osobní růst, symbolický rámec, příroda a pobyt
v ní, výchova staršími – dospělými průvodci a zapojení do společnosti. V tomto duchu
se snaží všichni vedoucí vést děti v oddílech
při pravidelných schůzkách a výpravách.
Součástí činnosti jsou také střediskové akce
a zapojování se do života obce, které pomáhají stmelovat všechny věkové kategorie
a přiblížit lépe činnost střediska rodičům a

veřejnosti. Tak jsme v uplynulém skautském
roce společně zahájili skautský rok, účastnili se úklidu přírody a sázení stromků v rámci akcí města a spolků na ochranu životního
prostředí, při vánočním setkání jsme předávali Betlémské světlo, pomáhali při Tříkrálové sbírce, zapojili se do projektu „Příběhy
našich sousedů“ a především v květnu pořádali základní kolo (což je vlastně kolo okresů Šumperk a Jeseník) Svojsíkova závodu –
soutěže skautské všestrannosti.
Svojsíkova závodu se v sobotu 11. května
2019 účastnilo 21 družstev – přes 120 účastníků, kteří závodili v disciplínách ověřujících například manuální zručnost, fyzickou
zdatnost, logické myšlení, znalost přírodnin, schopnost vyhledávat informace, znalost dopravních pravidel, obsluhu technického zařízení dle návodu, znalost první
pomoci, a především schopnost spolupracovat a zvládnout závod jako tým. Vítězi se
11
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dílových činností tábor ovládla celotáborová hra „100 let skautingu“. Pro ni byly všechny děti rozděleny do věkově různorodých
družin tak, aby v každé družině byli skauti,
skautky, světlušky i vlčata. Děti tak v programových blocích procházely dějinami českého i světového skautingu a plnily nejrůznější
úkoly. Věkově různorodé byly i táborové služby. To vše sledovalo stejný cíl – umožnit dětem spolupráci v dříve běžné dětské skupině,
kde starší pomáhají mladším a mladší vidí ve
starších své vzory (na rozdíl od školního prostředí i většiny mimoškolních aktivit, kde se
děti setkávají ve věkově stejnorodých skupinách). Kromě toho, že táborníkům vyšlo počasí, sešly se zde skvělé děti a velmi dobrý
tým dospělých, takže tábor proběhl v přátelské atmosféře a čilém pracovním duchu. Podle zpětné vazby z řad dětí byl vydařený, měl
smysl a splnil svůj účel.
Nyní je za námi společné slavnostní zahájení, které proběhlo 8. září u skautské chaty. Všichni si přejeme, aby nový skautský
rok byl přinejmenším stejně dobrý jako
ten uplynulý, a aby se děti i dospělí z našeho střediska snažili žít skautský slib a zákon
tak, jak dovedou nejlépe.
Svatava Šimková

placená reklama

staly družiny Žáby–Skalička a Jeleni-Bludov. Loštická děvčata postoupila do krajského kola z druhého místa.
Závod byl pro organizátory střediska velmi
náročný, velký dík tedy patří všem skautským činovníkům, ale především velitelce
závodu Tereze Havelkové a hlavní rozhodčí Hance Vyjídáčkové, na jejichž bedrech
ležela hlavní zodpovědnost za zdárný průběh. Další vřelé díky patří maminkám a tatínkům za přípravu a poskytování občerstvení, městu Loštice za podporu, loštickým
hasičům za poskytnutí technického zázemí
a asistenci při překonávání vodní překážky,
záchranáři Janu Šimkovi za zajištění zdravotnické služby, firmě AW za poskytnutí voňavé loštické speciality, Romanu Činčarovi
za nádherné dorty se skautskou lilií – ceny
pro vítězné družiny, firmě Papírko za věcné
ceny a firmě Process Contact za vše kolem
tisku potřebných materiálů.
Vyvrcholením skautské činnosti je letní tábor. V první polovině července tak na tábořišti na Drozdovské Pile prožily krásných čtrnáct dní děti z našeho střediska Šíp napříč
věkovými kategoriemi. Svou týdenní premiéru si na táboře užila také naše mohelnická
družina benjamínků a světlušek. Kromě od-
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Hlasování o Strom roku míří do finále
V tuto chvíli zbývá do konce hlasování v celostátní soutěži Nadace Partnerství Strom
roku 2019 jen pár dní. V době psaní těchto
řádek svádí napínavý souboj o třetí místo se
ztrátou 135 hlasů na Rohanovu Douglasku
z Lomnice nad Popelkou náš Zámecký dub,
náš Kronikář ze Žádlovic. Nic, co bychom
společnými silami nemohli dotáhnout. Stačí
málo, na stránkách www.stromroku.cz dát
hlas našemu zástupci a zároveň také jedinému zástupci olomouckého kraje v soutěži.
Svým hlasem navíc pomůžete hned dvakrát.
Za každý hlas pro Zámecký dub bude věnována jedna koruna ze soukromých prostředků jedné ze tří organizací, kterou si sami
máte možnost vybrat na facebookových
stránkách Zámecký dub v Žádlovicích. Těmito organizacemi jsou: Dobrý Anděl, Junák-český skaut, středisko ŠÍP Loštice, z. s.
a OPS Hvězdička Mohelnice.
V zimním vydání Hlasu Loštic budou výsledky již známy. Ale už nyní je jisté, že náš reprezentant ve finálové dvanáctce rozhodně nepropadne. A to především díky vám všem,
vám, kteří jste dubákovi poslali svůj hlas a samozřejmě vám, kteří se hlasovat ještě chystáte.
Hlasování bude ukončen 25. září. 2019 a

Hana Kofránková (9 let)
v posledním týdnu bude tajné, na webových
stránkách soutěže tedy nebudou vidět počty
hlasů pro jednotlivé finalisty. Vyhlášení výsledků proběhne ve čtvrtek 3. října v Brně,
v areálu Nadace Partnerství. Michal Trlica

Slovo z loštické fary

Sv. Vincenc de Paul nebyl svatým hned od
mládí, ale prošel si i obdobím vypočítavosti
a egoistické cílevědomosti. Nejprve se chtěl
stát knězem, aby nabyl benefícium a mohl
podporovat svou rodinu. Když ho vlastní
otec chtěl navštívit v gymnáziu, odmítl se s
ním dokonce i setkat, protože se styděl, že
ho uvidí s chudým sedlákem. Už v devatenácti letech byl vysvěcen za kněze, přestože Tridentský koncil uzákonil nejnižší věkovou hranici čtyřiadvacet let. Vincenc si našel
stařičkého téměř slepého biskupa, který ho

bez otázek vysvětil. Vincenc nezačal špatně. On začal velmi špatně. Měl své chyby,
pády a slabosti. Nicméně Boží prozřetelnost
ho očistila od hříšných motivací přes období velkého pokoření a ponížení, které z něj
udělaly velkého světce.
Svatý Vincenc se stal zakladatelem Misijní společnosti sv. Vincence – vincentinů,
kteří již 19 let spravují naši Loštickou farnost. Dále je zakladatelem charitních Spolků křesťanské lásky, Dcer křesťanské lásky – vincentek, nejpočetnějšího řádu světa,
13
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který i dnes má ještě přes 15.000 řádových
sester, byl členem Rady svědomí – nejvyššího poradního orgánu francouzského krále, záchrance Paříže a francouzského lidu
před hladomorem, jeden z nejvlivnějších
učitelů a vychovatelů francouzského kléru
i vesnického lidu, nominovatel biskupů, vykupovatel otroků, zakladatel sirotčinců pro
opuštěné děti, generál a duchovní správce
francouzských námořních galejí, který se
přičinil o lepší životní podmínky galejníků
i vězňů.
Drazí spoluobčané z Loštic i okolí, tento veliký světec navštíví i naše město. Budeme
se s ním moci setkat v kostele sv. Prokopa
v Lošticích od úterý 29. října podvečer do
středy odpoledne příštího dne. Jeho relikviář životní velikosti s ostatky sv. Vincence de
Paul přijede uctít i Otec biskup Mons. Josef
Nuzík, který bude sloužit mši sv. v úterý 29.
října v 18hod. Putování sv. Vincence bude
doprovázeno průvodním programem.
Všichni jste zváni seznámit se s životem tohoto velkého francouzského světce sedmnáctého století i s díly, které byly založeny v
duchu vincenckého charismatu, jakož i přinést jeho přímluvu a milosti vyprošené jeho
prostřednictvím k lidem, kteří to nejvíce potřebují a kteří o ně prosí.
Zveme vás také na pouť 12. října do Neratova v Orlických horách. Kostel Nanebevzetí
Panny Marie byl na konci 2. světové války

značně poškozen a komunisty určen k demolici. V dnes již zrekonstruovaném kostele
budeme mít mši sv. v 10:00h, po ní průvodní
slovo a prohlídku areálu včetně nově otevřené věže, pivovaru a zahradnictví. V Bartošovicích navštívíme chráněné dílny a na zpáteční cestě se zastavíme na Hoře Matky Boží
v Králíkách, kde byli internováni kněží a řeholníci během komunismu. V 15:30h. zde
bude prohlídka krypty, kaple Svatých schodů a kostel Nanebevzetí P. Marie.
Srdečně vás zvu na oslavu mého jubilea, jakož i životního jubilea P. Františka Honíška, na děkovnou mši sv. v kostele sv. Prokopa v neděli 20. října v 9:30 a na malé
posezení v pastorační místnosti nebo na
farním dvoře.
V neposlední řadě chci poděkovat Ministerstvu kultury a Městu Loštice za to, že s jejich
finanční podporou se dnes můžeme radovat při pohledu na obnovenou věž kostela,
která se již z dálky třpytí ve světle sluneční záře. Děkuji všem obětavým rukám a vašim finančním darům, díky kterým jsme dokončili i pastorační místnost, kde již proběhl
dětský příměstský tábor pro více než 20 dětí
a rozbíhají se i další aktivity.
Závěrem vám přeji klidné, radostné a ničím
nerušené soužití v naší obci, abychom s vzájemnými vztahy, ochotnýma rukama a s Božím požehnáním společně budovali hezčí
svět kolem sebe.
P. Kristián Libant CM

Relikvie sv.Vincenta
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Lampionový průvod bude dne 2.11.2019.
Start bude netradičně na Náměstí Míru u
kašny a jeho čas bude na plakátech včas
upřesněn. Za světélek lampiónů a různých
lucerniček půjdeme směrem k Źádlovicím, kde bude od 17:00 hodin pro děti
připravena stezka odvahy, občerstvení a
oheň na opečení špekáčků.
Těšíme se na hojnou úšast malých broučků, berušek a jejich rodin.

Lampiónový průvod 2019

Vážení příznivci podzimní akce lampionového průvodu kolem Třebůvky spojeného se stezkou odvahy u Borové chaty.
Letos bude změna! Doufám, že bude příjemná. Jelikož máme mezi sebou aktivní
lidičky, kteří si plní své sny ve formě organizování akce nejen pro děti (strašidelná
stezka odvahy „LESEM S DĚSEM“), uděláme užitečné s prospěšným a tyto akce
propojíme.

Radka Kristenová
(předsedkyně Kulturní komise)
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Zprávy ze Žádlovic

XVI. ročník o pohár
Žádlovického kolečka

Posezení seniorů v Žádlovicích

První srpnovou sobotu již po 16. pořádal
SDH Žádlovice soutěž o pohár Žádlovického kolečka. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev.
Pozvání přijal pan hejtman Olomouckého
Kraje Ladislav Okleštěk. Jakožto příznivec
hasičského Sportu nám, všem popřál sportovní úspěch bez zranění.

11. srpen 2019 patřil tradičnímu setkání
seniorů Žádlovic. Strávit pěkné odpoledne
v příjemném prostředí parku přišlo 22 seniorů. Přivítal nás předseda osadního výboru
Ing. Zdeněk Fischer.
Pozvání na akci přijal zástupce MěÚ Loštice, místostarosta pan Jan Konečný, který nás
informoval o aktuálním dění ve městě. Přítomní občané se na něj obraceli s tím, co
je v Žádlovicích tíží, pan místostarosta byl
vstřícný a ochotně odpovídal na dotazy.
Pro seniory bylo připraveno občerstvení –
koláče, káva, limonáda, pivo a špízy.
Setkání provázela dobrá nálada a pocit příjemně prožitého odpoledne. Spokojeni jsme
se rozcházeli v pozdních odpoledních hodinách.
Alena Harbichová

Vítězi si vybojovali v kategorii:
Muži – SDH Líšnice
Ženy – SDH Líšnice
Veteráni – SDH Moravičany
Naše družstvo mužů získalo krásné druhé místo. Po celou dobu naší soutěže byly
k zhlédnutí vystaveny obrazy nominovaných stromů, jež se dostaly do finále, včetně místního zámeckého dubu. Akci zajišťuje
Michal Trlica ze sdružení STRUM.

Neděle 29. září 2019 od 14. hod.

SOUTĚŽ V SEČENÍ KOSOU

Srdečně zvou členové SDH Žádlovice do areálu zámeckého parku v Žádlovicích.
16
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Milí spoluobčané, ráda bych vás pozvala na ukázku taoistického tai-chi, která se koná
ve středu 25. září 2019 v 19 hodin v horní tělocvičně ZŠ Masarykova v Mohelnici a bude
po ní následovat čtyřměsíční začátečnická skupina. Můžete se zde seznámit se základy
taoistického tai-chi, zdravotního cvičení vhodného pro každý věk a kondici. Skupinu
povede loštická instruktorka Martina Vykydalová - tel. 731 449 885.
Těšíme se na případné zájemce.
S pozdravem Jarmila Gerlichová
(dotazy na email gerlichova.jarmila@seznam.cz, tel. 603 271 783)
Přijďte mezi nás ! Tak jako každým rokem i letos bude pracovat
kroužek mladých rybářů, který se pravidelně schází každou sobotu dopoledne v klubovně Kulturního domu v Lošticích. Kroužek
vedou Luboš a Jan Linhartovi. Na schůzkách se děti učí poznávat ryby, rostliny a živočichy, kteří se vyskytují v revíru naší organizace, základům rybářského řádu, různým způsobům lovu ryb.
Během roku jsou pro děti pořádány různé akce například prohlídka rybochovného zařízení, vycházky do přírody kolem řeky Třebůvky a jiné. Asi
největší akcí jsou tradiční dětské rybářské závody, které pořádáme na chovném rybníku
Doubravice-závlaha. Pokud máte rádi pobyt v přírodě a zájem o rybařinu, tak je tento
kroužek určen právě pro Vás. Přihlásit do kroužku se můžete na první schůzce, která se
bude konat v sobotu 9. listopadu 2019 v 10.30 hodin v klubovně KD v Lošticích nebo
přímo u vedoucích kroužku na tel. 777 850 625, linhart.lubos@seznam.cz
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Třídit odpady mohou nově i návštěvníci letních koupališť

1. 8. 2019 / Morava a Slezsko – Třídit odpady i na oblíbené plovárně mohou v těchto
dnech návštěvníci 27 koupališť ve čtyřech moravských krajích. Umožnil to pilotní projekt „Třídíme i na koupališti“ realizovaný Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Díky aktivitě přibudou stovky nových barevných kontejnerů a zlepší se také informovanost návštěvníků o správném nakládání s odpady.

Pro drtivou většinu českých domácností je
třídění odpadů samozřejmostí. Do separace je aktivně zapojeno 73 % obyvatel a počet
kontejnerů se každoročně zvyšuje. „Některé
lokality, jako právě letní plovárny, byly pomyslnými bílými místy na mapě třídění. Požadavek na umístění barevných kontejnerů na
koupalištích vzešel většinou přímo od aktivních občanů,“ uvedla Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM.
V budoucnu by se podle jejích slov mohl
projekt rozšířit i do dalších krajů.
Na vybraná koupaliště realizátoři kampaně
rozmístili takřka 250 barevných kontejnerů
na plast, kov a papír. „Každá zapojená plovárna je navíc označená velkoplošným bannerem a vlajkou. Pro návštěvníky jsme vytvořili speciální leták, kde najdou mimo jiné
informace, jak správně třídit plastové obaly či
plechovky od nápojů,“ doplnila Filipová. Informační materiály budou do vyčerpání zásob zdarma k dispozici u pokladen. Kromě
praktického návodu, jak správně třídit, ob-

sahuje leták i zábavné úkoly pro dětské návštěvníky.
Aktivity probíhají pod hlavičkou projektu
AOS EKO-KOM „Třídíme v pohybu“, který
je zaměřen na smysluplné a odpovědné trávení volného času. Do projektu se zapojila
také hejtmanství v Olomouckém, Zlínském,
Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.
Zapojená koupaliště:
Olomoucký kraj – Jeseník, Loštice, Zábřeh,
Litovel, Uničov, Lipník nad Bečvou, Kojetín,
Majetín, Bělkovice-Lašťany, Stražisko
Zlínský kraj – Vigantice, Velké Karlovice,
Koryčany, Mikulůvka, Újezd (Zlín), Valašské Klobouky, Vlachovice, Kunovice, Hluk,
Nezdenice, Morkovice-Slížany, Rusava
Jihomoravský kraj – Židlochovice, Střelice,
Zbýšov, Říčany
Moravskoslezský kraj – Jablunkov
KONTAKT PRO MÉDIA
EKO-KOM, a.s., tisková mluvčí:
Lucie Müllerová, T: 602 186 205
E: Lucie.Mullerova@ekokom.cz
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Kruh přátel hudby Loštice jde
do 33. koncertní sezóny

Srdečně zveme občany Loštic a okolí k návštěvě koncertů.I nadále bychom chtěli přispívat těmito koncerty komorní hudby k obohacení kulturního života v našem
městě.
Za vedení KPH Ing, František Kubín

Minulá koncertní sezona byla úspěšně dokončena. Bylo uvedeno 7 koncertů vážné
hudby. Do Loštic zavítalo několik význačných umělců,houslista Ivan Ženatý,soubor
Muzica dolce vita,světově známé Guarneri
trio. Posluchači měli možnost s význačnými
umělci pohovořit.
Letošní 33.koncertní sezóna bude zahájena
koncertem význačného dětského pěveckého sboru JITRO z Hradce Králové v pátek
13.září v římsko-katolickém kostele v Lošticích. Sbor bude řídit známý dirigent pan
Jiří Skopal. Další koncerty budou pokračovat následovně. V říjnu houslový koncert
Kasíková Kristýna,Kasík Martin,v prosinci
Petrov piano trio,v lednu 2020 nás navštíví známé České smyčcové duo a Wihanovo kvarteto,v únoru pak kytarový koncert
Matěj a Štěpán Rakovi,v dubnu Slavic trio.
Koncertní sezonu ukončíme v květnu koncertem Duo Bohemiabass..O termínech
koncertů a místu konání budou posluchači
seznámeni doručením programu koncertu,městským rozhlasem a na webových stránkách Města Loštice.
Pro členy KPH budou i letos vydány permanentní vstupenky v ceně 450,- Kč pro nevýdělečné posluchače a pro ostatní pak 550,Kč.Mládež za doprovodu rodičů má vstup
zdarma. Občané navštěvující jednotlivé vybrané koncerty pak uhradí vstupné ve výši
80,- Kč. Takové cenové relace si můžeme dovolit za přispění Nadace Českého hudebního fondu Praha a Města Loštice.
Permanentní vstupenky budou v prodeji od
1.září v Kulturním domě Loštice,nebo na
prvním koncertu v říjnu v Základní umělecké škole v Lošticích. Vstup na koncert dětského pěveckého sboru JITRO je buď na starou,nebo na nově zakoupenou permanentní
vstupenku zdarma.

Kronika
Stanislav Nasadil

narodil se 20. října 1907 v Lošticích na Moravě
v rodině Františka Nasadila, rukavičkáře a hajného, a Františky
rozené Bauerové. Hoch vyrůstal v rodině se
čtyřmi bratry.
V letech 1913 až 1919 navštěvoval loštickou
národní školu a v letech 1919 až 1923 školu
měšťanskou. V období let 1921 a 1922 se členové rodiny postupně zřekli římského katolicismu a přistoupili k nově vzniklé reformní
Československé církvi, ze které se roku 1924
oddělila skupina vladyky Gorazda budující
autonomní pravoslavnou církev v Československu pod srbskou jurisdikcí.
Díky vnitřnímu hledání se mladý Stanislav
rozhodl pro duchovní dráhu. Protože nová
církev neměla dostatek erudovaných kněží,
byl mladík roku 1923 vyslán spolu se čtrnácti
kolegy na studia do seminářů srbské pravoslavné církve. Nejprve se vzdělával v semináři sv. Jana Bohoslovce v Bitole (Makedonie)
a osvojování vědomostí zakončil roku 1928
úspěšným složením bohoslovecké maturitní zkoušky v semináři Sv. Sávy ve Sremských
Karlovcích (Vojvodina). Nato odešel zpět do
Československa, kde krátce pracoval ve službách Československé církve a jako překladatel v Baťových obuvnických závodech ve Zlí20
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ně. Dne 6. července 1931 se oženil v Brně
s Leopoldinou Pestlovou (později zvanou
Desanka) a ještě téhož roku se manželům narodil syn Dalibor (později zvaný Stanko).
Aby mohl pokračovat v duchovní dráze,
odešel na přelomu let 1932 a 1933 do Království Jugoslávie. Stanislav byl ve dnech 11.
a 12. března 1933 vysvěcen v Novém Sadě
na diákona a kněze vladykou Irinejem Ćirićem, episkopem eparchie Bačka ve Vojvodině. Nato se odebral jako výpomocný kněz
na praxi do Srbské Moravice v hornokarlovačské eparchii a poté mu měla být ke správě
určena samostatná farnost. Nasadil se nakonec stal farním knězem chrámu sv. Proroka
Eliáše v obci Lička Jasenica (Chorvatsko).
Roku 1935 se za ním z Brna přestěhovala rodina, která se brzy rozrostla o syna Branka.
Duchovní si získal mezi věřícími velkou oblibu srdečností, optimismem i muzikálností
(hrál skvěle na housle). V dubnu roku 1941
obsadily mocnosti Osy vedené Německem
Království Jugoslávie. Na chorvatském a bosenském území vznikl fašistický Nezávislý
stát Chorvatsko – loutkový stát Německa a
Itálie. Nový ustašovský režim v zemi likvidoval národnostní a náboženské menšiny: pravoslavné Srby, Romy a židy. Dne 23. května
1941 vtrhly ustašovské jednotky do rezidence hornokarlovačského vladyky Sávy (Trlajiče) v obci Plaški. Vladyka a přítomní kněží,
včetně Nasadila, byli označeni za nežádoucí
osoby a následovala výzva k jejich okamžitému odchodu do Srbska. Přestože je v případě
neuposlechnutí měla čekat fyzická likvidace,
rozhodli se setrvat a neopustit své věřící.
Dne 17. června 1941 došlo k zatčení vladyky Sávy, Stanislava Nasadila, několika kněží
a předních srbských osobností regionu. Stanislav se odmítl hájit československým občanstvím, manželce před odchodem předal
prsten určený pro syny na památku a oddaně následoval osud svých věřících. Před od-

jezdem ze železniční stanice se
mu podařilo napsat na papír a
vyhodit z okénka vlaku jméno
koncentračního tábora Gospić, aby rodina
věděla, kam jej
chtějí transportovat. Po nějakém čase stráveném v tomto
zařízení se uskutečnil přesun Nasadila, vladyky Sávy a kněží do vyhlazovacího tábora
Jadovno v pohoří Velebit. V průběhu pobytu
byli zajatci vystaveni nejrůznějším formám
ponižování a mučení. V okolí Jadovna se
nacházelo 32 hlubokých roklí využívaných
k likvidaci vězňů. Ustašovci muže házeli do
jam zaživa navzájem spoutané, případně je
před tím postříleli, jindy použili nože či granáty. Stanislav Nasadil přestál mučení, nevzdal se víry a dne 28. června 1941 byl zabit
vhozením do tzv. Šaranové jámy vzdálené
kilometr od tábora (v táboře zemřelo několik desítek tisíc osob).
Manželka Desanka se po neúspěšném pokusu o vycestování ze země ocitla ve vězení v Záhřebu, ze kterého jí díky dobré znalosti němčiny pomohla německá přítelkyně.
Ta rodině poskytla útočiště ve městě Ogulin. V hornokarlovačské eparchii je vladyka
Sáva ctěn jako světec a mučedník po kanonizaci roku 1998 společně se svými druhy
včetně Stanislava Nasadila. Dne 9. června
2019 byl v Kočicích připsán mezi světce též
Pravoslavnou církví v českých zemích a na
Slovensku a jeho svátek bude slaven každoročně 20. června.
https://orthodox.sk/kanonizacia-svjascennomucenika-stanislava-v-kosiciach/
Mgr. Jiří Vidlička,
historik a archivář, Olomouc
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Radost i smutek, tak začínal rok 1919
na peněz byla okolkována a občan si je odnesl ihned, druhá polovina byla vyplacena
později. Z toho se jeden občan tak rozrušil,
že po příchodu z kostela se oběsil.
15. března se v budově školy konaly obecní
volby. Starostou byl zvolen Josef Sova, stavitel, který postavil školu.
1. dubna: Z americké akce přiděleno Lošticím kakao, kondenzované mléko, mouka,
sádlo, rýže, fazole, z toho pak vařeny a připravovány věci ty dítkám každý den na poledne, buď polévka nebo kakao s buchtami.
Vařilo se dohromady pro čtyři sta chudých
dětí, každý den pro 160, celkem tři měsíce.
Dámy loštické vyvařovaly v přízemní učírně. 21. června slavili Němci v regionu slunovrat. Loštičtí sokoli dostali 30 pušek s náboji, aby hlídali trať Lukavice - Mohelnice,
co kdyby Němci dělali výtržnosti.
20. července: Veliká bouře, blesk do radnice, kostela a telegrafní tyče uhodil. Kolem
Pavlova kroupy, veliké škody na osení a shořel statek rolníka Koukala.
Až 31. července začaly žně. Není pamětníka, že by se tak opozdily, stále pršelo, chladné noci, zásoby jsou vyprázdněné. Dítek
velmi mnoho užíváno k pracím polním,
prázdniny prodlouženy do 15. září.
31. října sněhu spousty, země zmrzla, brambory, cukrovka a vodnice nesklizeny.
17. listopadu: 14 cm sněhu, děti sáňkují,
není uhlí, petrolej, dříví. Pole neobdělaná,
nezasetá, nesklizená, oralo až v prosinci a
lednu. 21. ledna 1920 rolník Ant. Bednářík
sel žito. Všichni se dohadovali, zda vzejde.
Slavnosti:
Všech oslav se zúčastňovalo mnoho lidí,
vždy se zpívala hymna Kde domov můj.
Přednáška o T. G. Masarykovi na Střelnici.
Oslava jeho 69. narozenin ve škole.
1. máj, svátek národní svobody, na náměstí.
18. května před školou vysázeno šest lip svo-

Skončila Velká válka, 54 mužů se vrátilo
domů, ale někteří brzy zemřeli na následky
zranění. 78 zůstalo na různých hřbitovech v
cizině, 14 bylo prohlášeno za nezvěstné.
Otce rodin doma vítaly utrápené ženy, některé děti nepřežily nemoci a strádání, živé
byly vyhublé, špinavé a často choré. Někteří
otcové se divili, čí dítko je vítalo...Byly velké
problémy s chováním dětí, hlavně chlapců.
Toulali se, chodili za školu, neposlouchali.
Chudé rodiny trápila drahota, ceny neustále stoupaly, byl nedostatek jídla, látek, obuvi, uhlí a dříví. Na konci roku 1919
obecní policajt pan Blechta bubnem vyhlásil, že stát stanovil pevné ceny, že každý obchodník musí mít u zboží cenovku a kolik
zásob brambor může mít doma ten, který
není rolník. Byly prováděny kontroly domů
rolníků za asistence vojáků a bylo zabavováno nadbytečné obilí, brambory a luštěniny.
Stát se snažil zabránit kšeftování mlynářů a
bohatších rolníků.
V kronice města a školy se píše:
18. ledna se konal na Střelnici ples agrárního dorostu. Vstupné sedm korun, ale návštěvníci házeli na talíř deset korun. aniž by
žádali tři koruny nazpět. Hrála hudba loštická, návštěva byla četná, místnosti přeplněné, o jídlo a pití bylo jak náleží postaráno, i
rohlíky po čtyřech letech tam byly k vidění a
rohlík prodáván za korunu. Když bylo obecenstvo v nejlepší zábavě, tu právě o půlnoci vyšel oheň na zadku v kůlně u Fr. Zháněla
při Olomoucké silnici č. 235. Obecenstvo ze
Střelnice mělo na oheň pěknou podívanou.
Tančilo se až do bílého rána.
15. února bylo vydáno pololetní vysvědčení poprvé s podtiskem znaku Československé republiky.
Od 3. března ve škole prováděno okolkování bankovek. Pomáhalo 12 učitelů. Celkem
bylo předložených 1 655 400 korun. Polovi25
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body. Budova školní a budovy ve městě ozdobeny prapory. Žactvo školy zapělo dva
tříhlasé sbory a hymnu. Ač pršelo celý den,
i kroupy padaly, sešlo se velmi mnoho obecenstva.
Dětský den trval dva dny.
Vzpomínka na Mistra Jana Husa - přednáška na náměstí.
28. října Oslava našeho osvobození, mše za
padlé vojíny, všude byly prapory, obchody zavřené. Na náměstí byl tábor lidu, zněla hymna a píseň Hej Slované. Na Střelnici
divadelníci sehráli hru A. Jiráska Exulanti.
Školní kroniku psal ředitel Ant. Chudoba,
městskou kroniku Vojtěch Bubeník.
Věra Večerková

roku 2011. Expozice je stále průběžně doplňovaná nově objevovanými informacemi a
materiály.
Spolek se také věnuje výstavní činnosti; jejich výstava Obyčejní lidé v neobyčejných časech, dokumentující osudy členů předválečných židovských komunit v našem regionu,
již od roku 2013 putuje po školách a vzdělávacích institucích nejen v Olomouckém
kraji. Jiná výstava byla věnovaná spisovatelce Marie Ebner von Eschenbach (1830–
1916), která příležitostně pobývala a tvořila i v Žádlovicích. Tato výstava měla v roce
2016 premiéru v loštické synagoze a poté
putovala do Moravské Třebové, Šumperku i na Univerzitu Palackého v Olomouci.
Německá verze výstavy byla prezentována v galerii bavorského kláštera Speisnhart
a také v Městské knihovně v Augsburgu.
V příštím roce bude výstava instalována na
zámku v jejím rodišti ve Zdislavicích.
Spolek RT rovněž pořádá každoročně několik desítek vzdělávacích programů pro žáky
a studenty a to buď ve školách, nebo v synagoze. Pro výukové účely vytvořili již dva dokumentární filmy. První pojednává o paní
Edith Knöpfelmacher, která přežila věznění
v Terezíně i Osvětimi a uprchla z pochodu
smrti. Její předkové odpočívají na místním
židovském hřbitově. Druhý filmový dokument byl natočen dle deníku 15letého Otty
Wolfa z Mohelnice, který se v letech 1942–
1945, spolu se svojí rodinou, schovával v lesních bunkrech a boudách před gestapem a
nástupem do transportu.
V roce 2017 RT inicioval v Lošticích kladení
tzv. kamenů zmizelých před domy na náměstí a v Žádlovické ulici, ze kterých byly v roce
1942 vystěhováni židovští spoluobčané do
koncentračních táborů, kde později zahynuli. Letos na podzim bude v Lošticích položeno dalších šest těchto kamenů, zvaných
také Stolpersteine.

Spolek Respekt a tolerance

Dříve sdružení, nyní
spolek RT se od roku
2004 – tedy již 15 let
– zabývá dokumentací historie a kultury
bývalých židovských
komunit v Lošticích,
Mohelnici, Úsově a také v Litovli nebo Šumperku. Zaznamenává vzpomínky přeživších
i pamětníků a zpracovává informace z archivů i literatury. Získané poznatky a materiály prezentuje veřejnosti pomocí výstav,
publikací, novinových článků a vzdělávacích programů. V letech 2006 – 2014 sdružení spolupracovalo s Městem Loštice na rekonstrukci místní synagogy. Pracovní tým
RT připravil muzejní expozici pro nově
opravenou synagogu v Úsově, která byla
otevřena v roce 2008. Po této „rozcvičce“ o
rok později sestavili prozatímní expozici v
synagoze v Lošticích, přestože tam probíhaly stavební úpravy v plném proudu. V tomto
„rekonstrukčním“ období přístup do synagogy umožňovala paní Vlasta Seidlová. Členové RT dokončili a instalovali stálou muzejní expozici v místní synagoze koncem
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Z místních pamětníků nejvíce informací
spolku RT poskytnul jeho čestný člen pan
Jan Weiser, který na projektu dokumentace místní židovské komunity spolupracoval několik roků. Významné informace předal také pan Miroslav Marek, Vlastimil Žák,
Marie Hájková, Hana Drlíková a další.
Cenné vzpomínky a fotografie byly získány i od přeživších, především od paní Edith
Knöpfelmacher, za kterou se člen RT vydal do USA, kam po únoru 1948 emigrovala. Stejně významné informace předal
pan Egon Morgenstern, kterého osud zavál
v roce 1939 do tehdejšího Sovětského svazu. V roce 2014 se za ním vydali členové
RT do Vilniusu, aby mu mj. popřáli k jeho
100narozeninám. Matka pana Egona paní
Laura žila se svou rodinou kolem roku 1920
v Lošticích a přiváděla zde na svět novorozeňata coby certifikovaná porodní asistentka.
Nejbližší příbuzní paní Edith i pana Egona
byli zavražděni během Holocaustu.
Působivými vzpomínkami přispěla paní
Alžběta Dostálová z Mohelnice, která byla
koncem roku 1944 jako osmileté dítě, se svými mladšími sourozenci, odvlečena z Loštic
do Terezína. Paní Dostálová se stále zúčastňuje vzdělávacích programů spolku RT.
Některé příběhy a události, objevené při dokumentaci židovské historie v našem regionu, zaujaly publicistu Stanislava Motla natolik, že ve spolupráci s RT vytvořil tři
půlhodinové pořady pro televizní vysílání a
na třicet stejně dlouhých pořadů pro ČR2.
Sledovanost jeho pořadů se pohybuje kolem
500 tisíc.
Restaurovanou synagogu v Lošticích v posledních letech navštívilo několik významných osobnosti, včetně ministra kultury
Daniela Hermana (2015) velvyslanců Státu
Izrael v ČR pana Gary Korena (2015, 2016)
a Daniela Merona (2018) i velvyslance USA
v ČR pana Andrew Shapiro (2016).

Za svůj nejvýznamnější počin v minulém
roce členové RT považovali úspěšnou intervenci a komunikaci s Kanceláří prezidenta Republiky a maďarským velvyslanectvím,
jež umožnila přemístění jejich nemocného
96letého člena pana Jana Janků ze zoufalých
podmínek do penzionu pro veterány při Vojenské nemocnici na Hradisku, kde potom v
důstojném prostředí prožil poslední rok života. Pan Janků se dlouhodobě podílel na vzdělávacích programech RT a poskytl rozsáhlé i
autentické informace o soužití Čechů, Němců a Židů na Šumpersku před 2. světovou válkou. Od roku 1950 byl pan Janků žalářován
jako politický vězeň na Mírově, kde nalezl
proslulou Mírovskou Tóru, jež byla vystavena
v mj. v Židovském muzeu Praze i Londýně
a nyní je uložena v loštické synagoze.
Chválu za svoji činnost spolek RT již tradičně odmítá se rčením, že bez podpory minulého i současného vedení Města Loštice
a pomoci nesčetných loštických občanů by
jejich činnost nebyla možná.
Pro doplnění uvádíme čerstvý /včerejší zápis do knihy návštěv ze dne 28. srpna 2019
Jako člověk, který navštěvoval bohoslužby
v Olomoucké synagoze coby sedmileté dítě
v letech 1938–1939 jsem byl velmi dojat a potěšen, když jsem spatřil nádhernou a opravenou loštickou synagogu. Nechť se tato synagoga stane památníkem všem, kteří zahynuli.
Peter Briess, Londýn
Kolektiv RT
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Svoz bio odpadu 2019

Cihelna

Naše zastupitele čeká nelehká volba s chystanou změnou územního plánu. Jedná se o
lokalitu cihelny v Lošticích s návrhem rozšíření průmyslové zóny. Již netradičně hojná účast na schůzi zastupitelstva 26. června
2019 ukazuje, jak delikátní volba zastupitele
čeká. Nejde vždy rozhodnout tak, aby se člověk zavděčil všem, a bude třeba najít vhodný kompromis, protože nic není černobílé.
Hojnou účast a zájem o tuto možnou změnu územního plánu podnítila petice občanů
žijících v blízkosti možného rozšíření průmyslové zóny. Část plochy bývalé cihelny již
průmyslovou zónou v územním plánu je.
Na červnovém zastupitelstvu byla představena připravovaná územní studie areálu bývalé cihelny. Na druhou stranu byl i prostor
pro vyjádření lidí nesouhlasících se změnou
územního plánu.
Ale teď k věci. Chystaná změna územního
plánu zaujímá jen třetinu plochy bývalé cihelny mimo již stávající průmyslovou zónu.
Plocha je přibližně hektarová. Dle představeného konceptu územní studie celé lokality bývalé cihelny by se do budoucna měl na
místě nacházet soubor výrobních a skladovacích prostor se spojenou celistvou „zelenou“ střechou. Celý komplex by měl být zapuštěn jako by pod úrovní terénu a kolem
by se měly nacházet odhlučňovací prvky. I
v průběhu první etapy by stavba měla splňovat přísné protihlukové normy. Tento areál
by měl být spojen betonovým krčkem pod
stávající cyklostezkou.
Na druhou stranu tyto plánované změny
v blízkosti obytné zóny vyvolaly přirozenou odezvu lidí žijících v okolí. Ti se obávají vysoké hlučnosti, zvýšené prašnosti, změn
vodního režimu území-kontaminace spodních vod a šíření pachů z výrobních prostor.
V této otázce asi nebude řešením zakopat
se do zákopů, protože by pak nevyhrála ani

Vážení občané města Loštice a přilehlých
obcí Žádlovice a Vlčice, a to včetně zaměstnanců MěÚ Loštice, tímto Vás seznamuji
s problémy, které vznikají z důvodu nedodržování silničního zákona, konkrétně pak
§25, odst. 3., zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění. Dále pak také s nešvarem, kdy
neukáznění řidiči stojí se svými vozidly na
tzv. „točně“, tedy na místě, kde se mají hlavně vozidla služeb na konci ulice otáčet. Taková ulice s točnou je nejedna, např. ulice 2x
Ve Stráni, U Rybníků, Sídliště (mezi bloky),
Zahradní, apod.. Zacouvat do slepých ulic,
např. v ulici K Pešti, nebo za Základní školu
je mnohdy také znemožněno stojícími vozidly. Z tohoto důvodu může dojít k situaci,
kdy i vaše popelnice nebude vyvezena. Je na
každém z vás, kdy můžete tomuto předcházet svou odpovědností i ohleduplností, a tu
přenášet na své blízké, ale i na vaše návštěvy. Uvidíte-li, že v ulici nebo na točně stojí vozidla, která znemožňují vjezd či otočení svozové soupravy, můžete ve svém zájmu
upozornit majitele vozidel, nebo svou popelnici přemístit do míst, kam se svozová
souprava dostane (nejbližší křižovatka). V
ulici Vejmoly je v její horní části úvoz, který
je zarostlý a není vůbec příjemné stát na stupačkách sběrného vozu, kdy větve pracovníkům svozu mohou způsobit úraz. Tímto
vyzývám odpovědné, aby sjednali nápravu.
Končit se má v dobrém, proto vás všechny
slušné a odpovědné chválím za čistotu bio
odpadu, která se zlepšila a je téměř bez zakázaných materiálů. Odměnou za to vám
bude čistější kompost, kdy v něm nebudete
nacházet to, co jste tam sami nedali. Děkuji
vám za pochopení a přeji vám lepší dny příští, pokud možno s úsměvem na tváři.
M. H., řidič spol. Loštická lesní, s. r. o.
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jedna strana. Firma chtějící se rozrůstat by
byla nucena maximálně využít stávající prostory průmyslové zóny, které bezprostředně
hraničí s obytnou zónou.
Pokud zastupitelstvo změnu schválí, tak jen

za podmínek, které zajistí občanům v sousedství, že jejich obavy se nevyplní. Takto
nastavené parametry by byly taktéž určující
pro další navazující změny územního plánu
ve zbytku lokality bývalé cihelny.
David Kofránek

Úspěšná Zlatá podkova v Lošticích
místě se poté umístila Adéla Vrtková na
koni Action Boy. V této soutěži za náš klub
startovaly také Inka Saparová s koněm Jester a Kateřina Kučerová s koněm Danián,
která soutěž bohužel nedokončila. Inka obsadila krásné 5. místo a jedná se o její první
start s tímto koněm na této soutěžní úrovni.
Také je třeba zmínit úspěchy ostatních zástupců JK Loštice – Radka Heidenreicha
ml. s koněm Battalion, který zvítězil v soutěži Stříbrná podkova a stal se oblastním
mistrem Severní Moravy. Úspěchu dosáhla
i Tereza Navrátilová s koněm Art, která v
soutěži Pony LP obsadila 4. místo a zvítězila
ve styl šampionátu. Také Hana Dudková s
koněm Sendy 11 vybojovala
6. místo v soutěži všestrannosti ZL.
Výsledky všech soutěží naleznete na stránkách Jezdeckého informačního systému
ČJF.
Na závěr bychom rádi poděkovali našim sponzorům a
dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou a hladkým
průběhem letošní Zlaté podkovy v Lošticích, bez kterých
by nebylo možné tuto akci
uspořádat.
Věříme, že Vám, účastníkům
soutěží i divákům u nás líbilo a budete se k nám i v budoucnu rádi vracet.		
JK Loštice

O víkendu 15.-16.6.2019 proběhl pod záštitou našeho jezdeckého klubu již 42. ročník Zlaté podkovy v Lošticích. I přes počasí, kdy v sobotní den dosahovala teplota až
35 °C se vše obešlo bez vážnějších problémů. V neděli již bylo po nočním vydatném
dešti příjemněji, trať poskytovala optimálnější podmínky a koním vyhovovalo chladnejší počasí.
Letošního ročníku se zůčastnilo 130 soutěžících dvojic v 18. soutěžích. V nejprestižnější soutěži, tj. Zlaté podkově, ceny města
Loštice, zvítězila Lucie Příhodová s koněm
Cry Boy, druhou příčku obsadila Michaela
Balounová s koněm Diamantixa a na třetím
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Loštický občan Martin Hublar

je studentem 3. ročníku Slovanského gymnázia v Olomouci. Zajímá se o literaturu a psaní.
Během studia se již dvakrát zúčastnil se svými básněmi soutěže Seifertův Žižkov, kterou pořádá MČ Praha 3. V roce 2017 byly jeho dva příspěvky otisknuty ve sborníku bez umístění a
v roce 2018 vybrala odborná porota jeho báseň „Vloni“ na 3. místo. V letošním roce se zapojil do soutěže Maxe Broda 2019, kterou pořádá Společnost Franze Kafky z.s. Vybral si jedno
z vyhlášených témat „Občanská společnost versus populismus“. Jeho práce se sice neumístila na prvních třech pozicích, ale byl pozván na vyhlášení vítězů do Valdštejnského paláce
v Praze. A protože téma jeho práce je aktuální, nabízíme je čtenářům k přečtení.
Občanská společnost versus populismus.
Žiji v občanské demokratické společnosti
typické pro země střední Evropy. V demokracii, která sice není přímá, jako třeba ve
Švýcarsku, ale není ani umělá, jako třeba
v Bělorusku. Tato česká společnost, která se
každým rokem nějakým směrem vyvíjí, rodí
a tvoří, se formuje pro některé z nás možná
až moc rychle. Žijí tu s námi lidé, kteří zažili velké množství různých společenských
atmosfér a než si stačili na některou z nich
zvyknout, začala druhá, jež tu původní přebila ještě hlasitěji podávanými hesly, na která lidé slyší. Ať už se ale společnost ocitala
v kterékoliv době, vždy jsme mohli pozorovat určitou formu populismu, který se snažil
zdánlivě jednoduchým, ale současně radikálním způsobem reagovat na ožehavé problémy společnosti.
Adolf Hitler a jeho hnutí v třicátých letech
20. století v Německu poskytovalo naprosto
legální voličskou stranu, která nabízela návrh řešení katastrofální situace v tomto státě
a ze všech problémů vinila všeobecně neoblíbené lidi, kterými napříč historií byli Židé.
Židé dostali nálepku vrahů Ježíše Krista a
díky této indispozici byli po generace pronásledováni. Ovšem nebyli diskriminováni
nejen kvůli této historické události, ale právě díky tomu, že byli dobří obchodníci. Dokázali mistrně využít svého zákazu vlastnit
půdu a naučili se výborně pohybovat ve světě obchodu a stali se více majetnými, než jejich zemědělští spoluobyvatelé. V tehdejším

Německu vlastnili rozsáhlé komplexy budov
a jejich vliv tam byl obrovský. Konečné řešení židovské otázky, které Hitler prosazoval, tak dle mého názoru nebylo motivováno pouze ideologicky, možná že bylo pouhé
Hitlerovo přání, aby vypadalo ideologicky.
Skutečný rozměr Hitlerovy snahy vymýtit
Židy s sebou nesl obrovské hmotné zisky
z majetku Židů, které po deportaci do koncentračních táborů po Židech zůstaly. Tyto
majetky si rozdělovali Hitlerovi stoupenci
z řad obyčejných německých občanů, „maloměšťáků“, díky nimž Hitler vyhrál volby
a na jejichž nebezpečnost a ideologickou i
náboženskou nesnášenlivost upozorňovalo
již dříve mnoho německých spisovatelů ve
svých dílech. V tehdejší německé společnosti byla nesnášenlivost a touha vyléčit si komplex méněcennosti ublížením někomu zranitelnému k vidění téměř na každém kroku.
Toto Hitlerovo běsnění, které započalo jeho
zvolením německým obyvatelstvem v demokratických volbách a následné další vyvrcholení nenávisti, tentokrát vůči Slovanům,
která měla rovněž ideologický podtitul, ale
dle mého názoru byla spíše další záminkou,
jak se dostat na východ k obrovským ropným polím a nerostnému bohatství, je typickým příkladem populismu. Stojí za zmínku,
že Hitler byl značně netolerantní nejen vůči
bohatým a vlivným, ale také k chudým a slabým, například k Romům, homosexuálům a
zdravotně znevýhodněným osobám.
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Pokusme se odpovědět na otázku, co je to
populismus, proč vzniká a jací politici jsou
populističtí? Populismus tedy hlásá „obecně prospěšné dobro“ a snaží se ho dosáhnout prostředky, které mohou být za hranicí
morálky a zákona. Populističtí vůdci mívají obvykle velkou podporu veřejnosti, neboť
oni sami jsou pouze určitým odrazem společnosti. Obyvatelstvo bývá lehce zmanipulovatelné, právě když se spojí proti uměle
vytvořenému společnému nepříteli. Společný nepřítel nemusí mít nutně pouze kladné
vlastnosti, ale v každém případě není oblíbený a je považován za všeobecně zápornou
postavu, bývá označován za příčinu všech
problémů.
Existuje ale populismus hitlerovského typu i
v dnešní postmoderní a globalizované společnosti 21. století? A jestliže ano, může znovu spojit celé národy k vyvražďování a ničení? Na zastávce s jízdními řády autobusů
jsem jednou četl krásný citát Benjamina
Franklina, vynálezce bleskosvodu: „Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře
ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ Můžeme
si proto položit otázku: máme dnes opravdu zaručenou osobní svobodu nebo stačí,
aby někdo vyhrál volby a naprosto ovládl
naše životy? Najdou se lidé, a nejsou to pouze monarchisté či anarchisté, kteří říkají, že
nejnebezpečnějším a nejméně konzervativnějším typem státního zřízení je demokracie. Tito lidé prohlašují a ze zkušenosti jim
možná můžeme přitakávat, že demokracie
je pouze výměna oligarchií, které nám vládnou. Je důležité si uvědomit, že slovo oligarchie neznamená přímo vláda bohatých,
ale spíše vláda nemnoha zasvěcených, kteří mají na základě svobodných voleb možnost vytvářet si cestu k osobnímu obohacování a tvorbě vlivů. Jakou máme tedy jistotu,
že na základě našeho nesprávného úsudku

nezvolíme ziskuchtivého a nezdravě ctižádostivého člověka? Někdo možná řekne,
že nejsme manipulovatelné ovce, ale jestliže jsme ovce, jsme dostatečně „ozbrojeni“,
nestaly se z nás již ovce naklonované minulými oligarchiemi nebo populisty? Další namítnou, že máme pro svoje problémy
ustanoven Ústavní soud nebo další instituce,
ale můžeme se vždy spolehnout na vítězství
spravedlnosti? V současné přeinformované,
navzájem propojené společnosti slýcháváme nespočet různých názorů, některé jsou
propagované více, a tedy je slyšíme i nevědomky více, některé slyšíme méně, protože
nejsou tolik propagované lidmi, kteří na to
mají prostředky, například vlastníky soukromých médií a některé snad ani nechceme slyšet. Mnohé z těchto mediálních zvuků
nebezpečně zavánějí populismem, nesplněnými sliby ve jménu lepších zítřků a našich o
trochu plnějších peněženek, které nakynou
na úkor strádání druhých, zvláště když majitelé médií mají velmi vřelý vztah s mnohými
politiky a nebo přímo politiky jsou.
Jak je možné, že některé politické subjekty,
které mají bohužel mnoho příznivců, mívají svoji kampaň založenou pouze na očerňování jiných a podporování stereotypů typu:
„Církve jsou bohaté a my jim závidíme, a tak
jim finanční náhrady za ukradené majetky
zdaníme.“ nebo: „Lepší jsou peníze vydané
na válku nežli se postarat o děti v Klokánku.“, a tak podobně. Tyto příklady jsou samozřejmě zveličené a přál bych si na nich
ukázat obrovské zjednodušování velmi složitých politicko-právních problémů, na které není jednoduchá odpověď. Bez žádných
dalších vysvětlení poskytují zdánlivě jednoduchou odpověď na ožehavé a složité problémy současného dění právě populisté.
Abychom se vyhnuli populistům, měli bychom si říci, co vlastně chceme, zda zbudovat svoji kariéru na neštěstí jiných nebo
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se řídit vlastním rozumem, chodit s hlavou
vztyčenou, bránit si svůj majetek, respektovat demokratické volby, přestože s jejich
výsledkem nemusíme být právě vždy spokojeni, závidět si jen decentně, to aby závist

nemohla přerůst v nenávist a své komplexy
řešit v mezích zákona.
A nekrást. A občas si přečíst Ústavu České republiky a Desatero Božích přikázání.

Podpora lidem s rakovinou

Týká se onkologické onemocnění vás nebo
někoho z vašich blízkých? Hledáte radu, informace, podporu či společnost lidí s obdobnou zkušeností? Pak je dobře, že se dozvídáte o centru Amelie.
Možná potřebujete probrat svou situaci
s psychologem. Možná se potřebujete poradit se sociální pracovnicí, jak řešit finance či
zaměstnání, jaké jsou vaše možnosti a na co
máte nárok, či o čemkoli jiném. Naši profesionální pracovníci vám poskytnou bezplatnou individuální konzultaci. Cítíte-li, že je
to váš případ, můžete si domluvit schůzku
s odborníkem na tel. 739 005 123. V případě, že nemůžete či nechcete přijít osobně, je
každý všední den od 9 do 15 hodin k dispozici Linka Amelie na tel. 739 004 333 nebo
poradenství přes e-mail poradna@ameliezs.cz.
Amelie organizuje i skupinové aktivity, kterých se účastní lidé, jejichž života se dotkla

rakovina. Na každý týden je naplánovaná nějaká akce – přednášky na rozličná témata, výtvarné dílny, výlety či návštěvy výstav, arteterapie, cvičení pro tělo i mozek
aj. Program na celý měsíc najdete na stránkách www.amelie-zs.cz v rubrice Olomoucko – Akce v Olomouci. Na většinu akcí není
nutné se předem hlásit. Stačí přijít do našeho centra v 1. patře Edelmannova paláce na
Horním náměstí 367/5 v Olomouci. Všechny aktivity jsou zdarma.
A nakonec nesmíme zapomenout na dobrovolnický program Amelie. Chcete-li obohatit svůj život o prvek pomoci onkologicky
nemocným a přidat se k našim dobrovolníkům ve Fakultní nemocnici v Olomouci,
abyste klientům zpříjemňovali pobyt společnou činností nebo povídáním, jste velmi
vítáni. V tom případě se nám ozvěte na tel.
734 409 757.
Rádi vás uvidíme.
Amelie, z. s.

Sekat či nesekat

Několik suchých let přispělo k tomu, že se
začalo řešit téma, zda sekat či nesekat trávníky. Řeší se především četnost a načasování seče trávníků ve veřejném prostoru. Většinou se seče podle předem určeného plánu
údržby. Tyto zavedené postupy se ostatně ukazují jako chybné v posledních letech
s omezeným množstvím vláhy. Tráva posekaná na krátko v suchém a teplém počasí
bez zavlažování brzy zaschne a neplní svojí
funkci. Každý, kdo by chtěl měnit zavedené
postupy, to nebude mít jednoduché. Jedna
skupina obyvatel by to přivítala, druhá ne,
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erozí, je přirozeným zdrojem živočichů a lahodí oku rozmanitostí rostlin, které se na ní
nacházejí.
Asi je to o nalezení zlaté střední cesty. Budou místa, kde je třeba sekat častěji než 2x
za rok, ale naopak zbude mnoho míst, kde
stačí sekat tzv. na seno a otavu, jak to bylo
v našich podmínkách zvykem. Tam se zvýší druhová diverzita, bude tam více dvouděložných rostlin jako jsou sedmikrásky,
zvonky, kopretiny, štírovníky, chrpy a mnoho dalších. Bude to mít nemalý vliv na výskyt hmyzu a také ptáků, kteří jsou v úzkém
potravním vztahu s hmyzem.
David Kofránek

protože se bojí alergií a klíšťat. Vysoká nebo
dokonce kvetoucí tráva působí problémy
alergikům a umožňuje nástup klíšťatům na
lidi a psy. I nízce sečený trávník sice umožňuje život klíšťatům, ale ztěžuje jejich přichycení na člověka nebo psa.
To, co by nejvíce pomohlo přírodě v suchých letech, je květnatá louka. V těchto
letech se množí v mnoha městech pokusy
omezit sekání parkových prostorů a vysít
v těchto místech směsi květin. Květnaté louky jsou protikladem parterového trávníku.
Louka je nenáročná na péči, seče se pouze
2x ročně, zadrží více vláhy, chrání zem před

Lesy Loštice

Lesy Loštic nejsou výjimkou. V posledních
letech je hospodaření v těchto lesích stále
citelněji ovlivněno klimatickými změnami.
V důsledku této kalamitní situace se v lesích mnohem více kácí a musí se také více
investovat do jejich obnovy. Problémem je
extrémní průběh počasí v letních měsících,
tedy velké horko a sucho. Průměrná roční
teplota je cca. o 1 až 2,5 °C vyšší a roční úhrny srážek jsou nižší až skoro o 25 procent.
To způsobuje chřadnutí lesních porostů, zejména smrkových, kde oslabené stromy následně napadá přemnožený kůrovec. Bohužel díky nedostatku vody si smrk nedokáže
vytvořit dostatek obranného prostředku,
smůly, kterou kůrovce při nalétnutí zaplaví.
O loštické lesy se stará od roku 2004 „Loštická lesní s.r.o.“. Obhospodařování lesů je jedna z priorit vlastní organizace Města Loštice. Při pohledu do minulosti Město Loštice
od roku 1992 začalo hospodařit na svém
historickém majetku na základě navrácení
lesů dle zákona 172/92 Sb. Do konce ledna 2004 zajišťovala hospodaření firma CEWOOD a.s. jako nástupnická organizace
Lesů Krnov a.s., která hospodařila na majetku od předání lesů Městu Loštice.

Městské lesy zaujímají plochu asi 650 ha. Jsou
tvořeny dvěma souvislými komplexy lesa, které leží mezi Lošticemi a obcemi Vlčice, Jeřman, Podolí, Obectov. Dále do majetků města
patří několik menších izolovaných lesíků.
Při pohledu na klimatické změny má velký vliv na hospodaření i druhová struktura,
kde v dřevinné skladbě jednoznačně převažuje SM (kolem 65 %) a druhou nejvíce zastoupenou dřevinou je BO (15 %). Bohužel
v době sucha chřadne i borovice.
Podrobnější informace budeme mít z obnovovaného LHP (lesního hospodářského plánu), který se vypracovává obvykle na časový
horizont deseti let a je to nástroj vlastníka
jako pomůcka k hospodaření. Poslední LHP
končí ke konci letošního roku. Novým LHP
platícím od 1.1.2020 bude dána maximální
výše těžeb, minimální podíl melioračních
dřevin a minimální plošný rozsah výchovných zásahů.
V důsledku vyššího podílů kůrovcových
těžeb vzniká více holin. Při obnově vykácených porostů se výrazně mění druhová
skladba ve prospěch listnatých dřevin. Celkové náklady na obnovu zvyšuje vyšší podíl
listnaté obalované sadby a navýšený podíl
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S jakým poklesem cen jehličnatého dříví
oproti předkalamitnímu stavu se aktuálně
Loštická lesní s.r.o potýká?
Celkově lze říci, že pokles činí cca 500600kč/m3 dle jednotlivých sortimentů.
Obchodujete pouze vlastní dříví či i od jiných firem?
V současné době vlivem přebytku dříví na
trhu jsme výkup dříví omezili, ale v jiných
letech jsme vykupovali cca 4-5tis.m3 dříví
od jiných vlastníků.
Vzhledem k vyššímu zastoupení listnaté
sadby se nabízí otázka problému škod zvěří. Jak proti škodám zvěří bojujete?
Provádíme důsledný odlov zvěře zaměřený
na snížení početních stavů, a provádíme důslednou ochranu nezajištěných jehličnatých
kultur repelenty, listnaté kultury chráníme
oplocením, a to dřevěnými oplocenkami
nebo drátěnými.
Kolik máte zaměstnanců a jak se vám daří
stíhat všechny činnosti za tohoto nepříznivého stavu v lesích?
Jako v jiných odvětvích se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. V současnosti máme 11 stálých pracovníků a vedle
toho zaměstnáváme při zpracování kalamity
řadu jiných firem a živnostníků, bez kterých
by nebylo možno nutné úkoly zajistit.
Za odpovědi pro Hlas Loštic moc děkuji.
David Kofránek

objemu oplocení. Do hospodaření „Loštické lesní s.r.o.“ se promítl fakt, že i přes zvýšenou těžbu nelze prodat dřevo za ceny
v době, kdy není kalamita. Přetlak dříví na
trhu způsobuje výrazné snížení cen.
V závěru drobného představení městských
lesů Loštice bych rád položil pár otázek
panu Ing.Josefu Nevěčnému, který v technických záležitostech zastupuje „Loštickou
lesní s.r.o“
Které jiné činnosti kromě obhospodařování loštických lesů provozuje Loštická lesní
s.r.o.?
Služby pro jiné vlastníky lesů, zajišťuje pro
Město Loštice svoz bioodpadu a provoz
kompostárny, kde se zpracovává bioodpad
od obyvatel, vyrábíme a prodáváme štípané
palivové dříví.
Jaké dopady má kůrovcová kalamita na
hospodaření Loštické lesní s.r.o?
Při zpracování větrné a kůrovcové kalamity, zejména v posledních 3 letech, narostl objem těžby 2-3x oproti minulosti, což
sebou přináší nárůst holin a s tím spojený
nárůst objemu nákladné pěstební činnosti.
Kůrovcové dříví je u odběratelů zařazováno
do nižší kvality, což v závěru přináší výrazný pokles zpeněžení oproti minulosti. Vedle uvedeného dochází vlivem těchto těžeb
k narušení stability porostů a s tím je spojena možnost vzniku větrné kalamity, která
se pohybuje v posledních dvou letech kolem
4-5tis.m3 ročně.
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17. listopad 1989
Pravda a láska
musí zvítězit
nad lží a nenávistí.

Václav Havel

Události 17. listopadu 1989 změnily československé dějiny. Připomínka 50. výročí nacistických represí proti českým studentům v roce 1939 přerostla v Praze v demonstraci několika
tisíc studentů a občanů proti komunistickému režimu. Začala sametová revoluce. Ke studentům se přidali herci, postupně všechny vrstvy společnosti. Na konci byly svobodné volby a před námi dlouhá cesta …
Naše spoluobčanka Marie Kašparová patřila mezi čelní představitele Občanského fóra
v Lošticích. Z uschovaných zápisů, dokumentů a poznámek sestavila stručný přehled listopadových událostí roku 1989 v našem městě a přiblížila činnost Občanského fóra v Lošticích až do jeho rozpadu.
Odraz 17. listopadu 1989 v Lošticích
 zmínky o událostech z televize  po
městě jsou vylepovány plakáty, zaměstnanci MěNV je strhávají  mladí lidé se
scházejí na Růžku, hovoří o dění v Praze
a velkých městech, o následných demonstracích  v neděli 26. 11. 1989 (den před
generální stávkou) založeno Občanské fórum (OF) mládeží na Růžku, mluvčím se
stal Ing. Petr Vintrocha  v pondělí 27.
listopadu 1989 – generální stávka, mnozí občané odjeli stávkovat do Prahy nebo
do Olomouce, popř. jinam  stávka proběhla i v Lošticích před radnicí, zapojili se
do ní jen někteří odvážlivci-zaměstnanci dřevařských závodů a strojíren u hřbitova, LŠU (hudebka) a někteří soukromí
občané. Slova se ujala M. Kašparová, zapojili se i někteří ostatní. Přišli také zástupci MěNV, ne však, aby se přidali, ale
aby zjistili, co se děje. Došlo i k názorovému střetu. Zástupci obou táborů se potom
sešli na radnici, kde bylo sepsáno prohlá-

šení ke generální stávce (podpora stávce a
současnému dění)  v úterý 28. listopadu
1989 se v LŠU uskutečnilo první občanské fórum za účasti asi 80 lidí. Projednávala se celková situace, dění v celém státě,
také v Lošticích. Vytýčily se důležité body
k řešení. Domluvily se pravidelné schůzky
v budově LŠU (předseda MěNV to povolil). Vznikl koordinační výbor OF (aktivní občané a mládež z Růžku - Ing. Vintrocha Petr, Ing. Kalous Jiří, Vařeka Miroslav,
Štěpán Pavel, Kašparová Marie, Kašparová Jana, Urbanová Hana, Schad Ivo, Ing.
Špička Jiří, Hoffman Dušan, Šmeral Miroslav, Novotný Adolf) a postupně se přidávali další aktivní občané (Večerka Jaroslav,
Heidenreichová Hana, Geppertová Věra,
Čížková Věra, Harbichová Alena, Kožoušek Radomír, Bartoň Jiří, Šimek Jiří, Šimková Svatava, Taťoun Pavel a další).
Lídři OF projevili navenek odvahu, ujali se řízení a organizování Občanského fóra
v Lošticích.
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Činnost Občanského fóra v Lošticích
Občanská fóra v Čechách a na Moravě byla
opozicí Národní frontě tehdejších politických
stran. Společným cílem občanů bylo poražení komunistického režimu a dovézt zemi ke
svobodným volbám. Zástupci OF v Lošticích
zejména řešili: politické otázky (byly konzultovány se členy OF ze Šumperka, Zábřehu,
Olomouce atd.)  nedůvěra MěNV (složení
rady) - nahradit nestraníky za OF  nedůvěra MěV Národní fronty - žádat její zrušení  zrušení některých komisí NV – branná,
ideová atd.  přejmenování některých ulic –
např. Sídliště 5. pětiletky, Gottwaldova ulice 
odstraňování komunistických hesel a znaků
na závodech, JZD a ve školách  zrušení ZO
KSČ na závodech a ve školách  rehabilitace nespravedlivě postižených občanů z roku
1948, 1968  ekologické otázky – kamenolom, papírna atd.  kulturní otázky – 21. výročí upálení Jana Palacha, 140. výročí narození T. G. Masaryka,  obnovení Památníku
Adolfa Kašpara, slavnostní výsadba lípy svobody (park u lihovaru), setkání  s reportérem Lidových novin Jurajem Pucim, přednášky, besedy, koncerty, finanční sbírky.
1. máj (Hanácká veselice), vánoční koledování na náměstí spojené s vánočním jarmarkem atd.
V březnu 1990 vyšlo první vydání Hlasu
Loštic (vedoucí redaktor J. Večerka).
V listopadu 1990 vydává OF předvolební informační listy Lidé pod hodinami
zdravotní otázky – Československý červený kříž.

Lídři OF se zúčastnili celé řady jednání u
kulatých stolů.
Přehled veřejných fór konaných v kulturním domě
5. 12. 1989 – účast asi 500 lidí, přítomni také
studenti a herci, uváděl J. Večerka
9. 1. 1990 – účast asi 300 lidí, přítomni studenti a členi OF Šumperk, uváděl Pavel
Hrazdil (student lékařské fakulty Olomouc)
6. 2. 1990 – téma Kašparův památník a rok
1948, 1968, účast asi 200 lidí, uváděla M.
Kašparová
23. 5. 1990 - předvolební fórum, uváděla M.
Kašparová
28. 9. 1990 – veřejné fórum, schválení kandidátů OF do komunálních voleb, vystoupení národopisného souboru z Jugoslávie,
uváděla M. Kašparová
19. 11. 1990 – předvolební fórum spojené
se vzpomínkou na 17. 11. 1989, uváděla M.
Kašparová
První svobodné volby v Československu po
skončení komunistické totality
8 a 9. 6. 1990 – parlamentní volby, do Sněmovny lidu FS zvítězilo OF s 49 %, komunisté získali 13%
24. 11. 1990 – komunální volby v Lošticích,
zvítězilo OF s 28 %, komunisté získali 23%
10. 12. 1990 – veřejné zasedání zastupitelstva města s volbou starosty a rady
Prvním starostou byl zvolen Stanislav Hekele, zástupcem starosty Ing. Petr Vintrocha. Pan Hekele z osobních důvodů z funkce odešel, v nových volbách – v únoru 1991
byl zvolen starostou Ing. Petr Vintrocha, zástupcem starosty Jaroslav Řezníček.

Občanské fórum vydalo prohlášení:
 při generální stávce 27. 11. 1989
 na OF Praha 14. 12. 1989
 nedůvěra MěNV 18. 12. 1989
 Kašparův památník 6. 2. 1990
 k situaci na ZŠ
 k situaci v loštickém lomu
 programové prohlášení.

Občanské fórum se rozpadlo na jaře 1991 na
dvě uskupení – občanské hnutí (OH) a občanskou demokratickou stranu (ODS). OF
v Lošticích se proměnilo v občanskou demokratickou stranu, jejíž ustavující sněm se
uskutečnil 26. 6. 1991.
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Město Loštice, pamětníci listopadových událostí v Lošticích
a KDU–ČSL připravují

VZPOMÍNKOVÉ AKCE V LOŠTICÍCH
K 30. VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989
Neděle 17. 11. 2019
9.30 hodin

chrám svatého Prokopa
„mše za svobodu a demokracii“
15.00 hodin
kulturní dům – velký sál
„hlavní vzpomínková akce“
Program:
vystoupení pěveckého sboru ZŠ Větrník / proslovy, vystoupení hostů  
promítání dobových událostí  /  diskuze
výstavka – dokumenty z listopadových události v Lošticích
výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ na téma „svoboda a demokracie“
16.30 -17.00 hodin park náměstí u Nejsvětější Trojice
položení kytice / proslov starostky města
hymna / zapalování svíček                                                       Zvou pořadatelé  

respekt a tolerance: +420 775 264 206, +420 607 867 372; repektatolerance@seznam.cz
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Svoboda není dar

ky. Po roce 1989 byl v Lošticích obnoven
skaut. Všichni vedoucí v jeho historii si zaslouží pomyslnou medaili za pomoc rodičům s přípravou dětí s pevným charakterem do života. Václav Havel pronesl v 90.
letech: „Svoboda není dar. Může ji získat či
ubránit jen ten, kdo sám pro její získání či
obranu něco dělá.“ Havlovy myšlenky znovu ožívají a vyzývají vrátit se zpět k ideálům
listopadu 1989. Masaryk definoval demokracii jako navazování vztahů s lidmi, protože je máš rád. Až se budeme skoro všichni
zdravit, mluvit spolu, nezávidět si, obětujeme kousek volného času pro své město, pro
zdravé životní prostředí, bude to znamení,
že jsme odvedli spoustu práce pro obranu
demokracie.
Pietní místo sametové revoluce vzniklo
spontánně na náměstí u sousoší Nejsvětější Trojice. Za tři desítky let odešla z našeho
světa řada odvážných lidí sametové revoluce, z Občanského fóra, jsou mezi nimi také
naši spoluobčané. 18. prosince roku 2011
odešel prezident Václav Havel. Čest jejich
památce.
Vážení spoluobčané, uctěme 17. listopadu
na náměstí u Nejsvětější Trojice zapálením
svíčky jejich osobní odvahu a statečnost.
				 Věra Čížková

V letošním roce 17. listopadu budou na
stovkách míst po celé republice probíhat
oslavy 30. výročí sametové revoluce. Je skoro neuvěřitelné, že bez ztráty lidského života
se uskutečnil před třiceti lety demokratický
převrat, pád komunistického režimu v Československu. Tehdy v listopadové večery nás
tisíce občanů seděly u televize, mnozí s dojetím jsme sledovali průběh demonstrací na
Václaváku, odvahu studentů, skoro milionový dav slušných lidí v Praze na Letné. Vzniklo politické hnutí Občanské fórum. Bez odvahy a touhy milionů lidí po svobodě by
nebylo koncem prosince 1989 politicky dobojováno. Prezidentem republiky byl zvolen
Václav Havel. Končilo čtyřicetileté období,
ve kterém jsme se chovali v očích dnešních
mladých lidí trochu divně. Například u nás
doma maminka každý rok 7. března vytáhla
ze sekretáře fotografii T. G. Masaryka, připomněla nám narození pana prezidenta a
jeho odkaz pro budoucí generace. Co bylo
všechno zakázané, jaké knihy se nesměly
číst, kam se nesmělo jezdit, co se nesmělo
říkat a naopak, co se muselo říkat. Sametová
revoluce přinesla první svobodné volby od
roku 1948, svobodu slova i cestování. Rovněž v Lošticích na počátku demokratických
změn bylo Občanské fórum. Kdybych měla
vybrat jediné jméno ze skupiny občanů, kteří jsme se tehdy ve fóru aktivně angažovali,
je to Marie Kašparová.
A léta běžela a přemýšlím, jak se za třicet let
naše společnost změnila. Náš život se odehrává ve velkém tempu, přestáváme si vážit
dobrého bydla, mnozí z nás působí poněkud rezignovaně, bez zájmu o veřejný život.
Na druhé straně si umíme vzájemně pomáhat v tíživých životních situacích. V celosvětově napjaté atmosféře se ukazuje, jak
velkou ztrátou je odcházení válečných generací. Chybí jejich vyprávění o hrůzách vál-

Akademický malíř Hugo
Šilberský, rodák z Loštic

Narodil se v Lošticích, v rodině stavitele Huga Šilberského a Žofie, rozené
Hacarové, 26. března 1920, v Hacarově mlýně. Prožil zde
své dětství, chodil tu
do obecné školy. Od
školních let podporován otcem a strý-
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cem rozvíjel svůj talent a znalosti o umění.
Na gymnáziu na sebe upozorňoval svým výstředním1. stylem
oblékání i tím, že ilustroval
ČTĚTE NÁVODY
a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
študentský Instalujte
Na doporučení
profesosčasopis.
průvodní dokumentací
výrobce.
ra zanechal gymnaziálních studií a v roce
OTEVŘENÝ OHEŇ
2. HLÍDEJTE
1939 začal
studovatbezna
Akademii
Nenechávejte
dozoru
otevřený plamenvýtvarsvíček, spokrbu a zvyšte opatrnost při vaření.
ných uměníráku,
v Praze.
V těžké době protektoNA CIGARETY
rátu vystřídal
několik
škol a zaměstnání. A
3. POZOR
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
stále prohluboval
své vždy
schopnosti
v celé šířce
košů nedopalky
dokonale uhaste.
výtvarných projevů a technik. Začal spolu4. KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla
na údržbu a provoz
cest.
pracovat s místními
ochotníky
přispalinových
divadelních inscenacích,
tvorbě
scén
i
s
návrhy
pla5. TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklákátů.
dejte do nehořlavé nádoby.
Malíř Hugo Šilberský byl po čas svého života
známý nejen v regionu severní Moravy, kde
se o něm vědělo, ale jeho aktivity jej zavedly a propojily s mnoha místy a osobnostmi v
Československu, i v Evropě. Největší pozornost si ve společnosti vysloužil už v mladosti ilustrátorskou tvorbou a o něco později
také tvorbou grafiky – svým exlibris. Například ve svých 24 letech se podílel na ilustracích ke knize „Báje a pověsti“ spisovatele
Martina Strouhala, která vyšla k Vánocům v
roce 1944. Společným dílem s Fr. Hekelem
je sborník Severní Morava, Kulturní měsíčník Mohelnice a dnes vzácná knížka o Historii Mohelnice. V roce 2020 by malíř, grafik
a ilustrátor oslavil 100 let od svého narození. Mikroregion Mohelnicko ve spolupráci s
jeho synem, panem Alešem Šilberským, připravuje vydání výběru z děl malíře formou
né spotřebiče v souladu
ce.
nástěnného kalendáře na rok 2020. Vydání
kalendáře bude jednou z činností, jak bude
řený plamen svíček, spomalířova památka uctěna, dále se plánují výpři vaření.
stavy jeho děl v Lošticích, Zábřehu a dalších
městech. V Lošticích bude odhalena pamětpalků do odpadkových
uhaste.
ní deska. Připravuje se vydání knihy o životě a díle malíře, kdy tato kniha by měla být
provoz spalinových cest.
první ucelenou
na tutozapozaMěli bystevzpomínkou
si uvědomit, že odpovědnost
své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
pomenutou
osobnost
našeho
regionu.
požáru
nesete
pouze
vy
sami!
Aby
k
těmto
požárům
hořlavé látky, popel uklánedocházelo
a nedocházelo
k úmrtím
a zraněním,
Zdroj:
Informační
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v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.
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ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

TOPTE, JAK SE MÁ

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

domov

B

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Měli byste s
vání a za tec
požáru nese
nedocháze
dodržujt
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Výroční koncert „Ve 2 doma“

V bohaté hudební nabídce v našem městě
si našel své místo i výroční koncert žesťového kvarteta „Ve 2 doma“. Svůj první koncert měli v minulém roce v Synagoze, kam
na ně zavítala zhruba šedesátka lidí. Letos
jejich výroční koncert hostil Kostel svatého
Prokopa v Lošticích. Dalo by se napsat, že
byl plný dům. Na jejich koncert si našlo cestu v opravdu parném létě v neděli 30. června
2019 od 17 hodin takřka 150 lidí.
Návštěva koncertu byla spojena s dobrovolným příspěvkem na dětský domov v Olomouci, který již dvacátým rokem provozuje hudební kapelu „Popová škola“ složená
z dětí z domova. Zároveň také na podporu
dětí, které navštěvují ZUŠ a chtějí se dále
hudebně rozvíjet. Kapela „Ve 2 doma“ chtěla
přispět na dobrou věc.
V rámci 2. výročního koncertu vystoupili
jejich hosté, kteří stejně jako kapela přines-

la posluchačům nezapomenutelný zážitek.
Celý program tvořilo 30 skladeb různého
repertoáru. Kapela Ve 2 doma se střídala se
svými hosty.
Dvakrát z hostů vystoupila se svou sérií písní nadějná zpěvačka Eliška Hrochová za klavírního doprovodu. Dále uchu lahodící sborový zpěv si připravil sbor Schola Jiřinky z
Moravičan, kdy jejich zpěv doprovázela kytara, klavír a housle. Třetím hostem kapely
Ve 2 doma byl smíšený soubor ZUŠ Loštice
vedený Pavlem Braunem.
Koncert byl zakončen společným vystoupením kapely spolu s hosty.
Žesťové kvarteto, které celý hudební zážitek,
připravilo, hraje ve složení Andrea Krbcová
(lesní roh), Michal Veselý (1.trumpeta), Pavel Braun (2.trumpeta), Lukáš Linhart (pozoun).
David Kofránek
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Verše života Hany Jílkové

Chtěl bych říci jen pár vět, chtěl bych vám
vyprávět, o ženě, co skládá slova, do veršů
znova a znova, do veršů vkládá své prožitky
a cit, a tak to má u tvorby být, celým životem
jí provázely květiny, v zahradnictví i z prodejny. Miluje přírodu, ráda fotí. S manželem
vychovala tři děti. Pěšky, na kole brázdí svůj

kraj. Zdejší kraj je pro ni ráj. Tou ženou je
Hana Jílková. Níže odcituji její slova.
Jsou lidé s krásnou duší, rozdávají živou
vodu, aniž to tuší.
Za čtenáře jsem paní Haně položil pár otázek, i přesto, že za básníka mluví verše, za
malíře obrázek.

Básně píšete od dětství či schopnost sdílet své pocity prostřednictvím veršů přišla později?
Psát jsem začala až, co jsem přišla, co by důchodkyně do Loštic za tátou, který byl rodilý
Loštičák.
Z vašich veršů sálá láska k zdejšímu kraji, jak je váš život spojen s Lošticemi?
Já v Lošticích žila asi do 10 roků a většinu života prožila v Prostějově. Znovu jsem se sem
vrátila před 15 lety vlastně za tátou, který už potřeboval pomoc. Loštice a okolí mě natolik
okouzlilo, že svoje dojmy a zážitky jsem se snažila zachytit psaním, čímž jsem překvapila
sama sebe, do té doby jsem nepsala, a také focením, které mi přináší radost.
Kde se mohou čtenáři setkati s vaší tvorbou?
Něco málo vyšlo i v Hlasu Loštic, měsíčníku Mohelnicko, a měsíčníku Polahodaw.
Na závěr uvedu jednu z mnoha jejích básní, ať se čtenář zamyslí a zasní.
Popřál bych paní Haně hodně zdraví, štěstí a pohody a spousty inspirace z naší přírody.
Za Hlas Loštic David Kofránek

Klíč ke štěstí
Samozřejmostí je pro nás dar života,
je krásný, i když hlavu zamotá.
Je radostný, těžký i složitý,
Stářím se měníme i naše hodnoty.

Když nadzvedne tě zlo,
Klidem a rozvahou usaď ho.
Možná se zastaví, možná zastydí,
Snad navždy odejde od lidí.

Dítě je bílý květ nevinnosti,
Dospívání – barevných květů i svěží zeleně dosti.
Zrání – teplo barev, zralé stálosti.
Stáří – šediny, vrásky a radosti z maličkostí.

Raduj se z každého narození,
Raduj se, i když se život změní.
Radost přijde až bolest odezní,
s radostí dveře ke štěstí odemkni.

Slzičky štěstí, ať vždy posílí,
Síla zdravíčka, překážky rozptýlí.
Ptáčkové po obloze noty štěstí roznesou,
Kapky živé vody do pohárů upustí s noblesou.

Krůpěje rosy v barvách slunce mrkají,
v zimě ti na tváři sněhové vločky roztají.
Dětství, dospívání, zrání či staří,
Štěstím přece všechny oči září.
Znáš radosti i smutků pocity,
Přece klíč ke štěstí máš i ty!
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