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Jakub Lolek (10 let) - Graffiti

Adéla Tilcerová
(13 let) - jaro

Klára
Sedlačíková
(14 let)
Doba karantény
– pocity
Štěpánka Sedláčková (7 let) - Příroda

Alena
2 Krylová (13 let) – Doba karantény – pocity
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ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo starostky

všude tam, kde vás bylo třeba. Všem dobrovolníkům s velkou pokorou děkuji. Bez vás
by naše republika nyní pravděpodobně prožívala mnohem těžší chvíle.
Pandemie šířící se celým světem a vyhlášený nouzový stav však vrhl zemi vstříc
nové ekonomické krizi. V současnou chvíli je velmi těžké odhadnout, jak hluboká
tato krize bude. Co však lze s jistotou říci,
že stejně jako nákaza COVID-19 ovlivnila
naše životy, tak i nastupující ekonomická
krize se dotkne každého z nás. Buďte prosím v těchto dnech obezřetní, myslete na
zadní vrátka, aby se vás případný ekonomický útlum dotkl co nejméně. Zapojte se
vlastní prací do procesu obnovy a nastartování ekonomiky.
Globální pandemie, zřetelněji než kdy jindy, odkryla negativní dopady vlivu lidské
civilizace na celkový stav naší planety. Neustále si zakrýváme oči nad skutečností, že
ekonomický růst, založený na stále se zvyšující spotřebě, nevratně vyčerpává veškeré zdroje naší planety…, vzdušný prostor je
přehlcen a denně zatěžován vypouštěním
obrovského množství emisí ze spalovacích
motorů…, z důvodu znečištění oceánů nenávratně vymírají tisíce živočichů…, neustále se zvyšující dopravní ruch zhoršuje životní klima nejen ve městech přehlcených
osobními automobily…, nezdravý životní
styl spojený s blahobytem a potřebou vysoké životní úrovně populace v průmyslově
vyspělých zemích s sebou nese i řadu civilizačních chorob, které zvyšují riziko úmrtí
při virových onemocněních jako je například koronavirus.... To vše jsou fakta, před
kterými bychom měli přestat zavírat oči.
Nyní je vhodný čas k zamyšlení, jestli jde
svět správným směrem, jestli smyslem bytí
každého z nás je skutečně prosté materiální

Vážení občané,
všichni máme za sebou těžké období. Česká republika a všichni
její občané byli stejně
jako celý svět postaveni před nečekaný boj
s nákazou COVID-19. Jednotlivé státy přistoupily k boji s nákazou odlišnými způsoby. Představitelé naší republiky zasáhli proti šíření pandemie naší zemí velmi razantně.
Došlo k vyhlášení nouzového stavu, uzavření škol, zákazu shromažďování, nucenému
uzavření řady provozoven převážně v oblasti služeb. Vláda nařídila povinné nošení roušek zakrývajících ústa a nos a neprodyšně uzavřela naši republiku před okolním
světem. Život v naší zemi se zpomalil. Země
byla vržena do neklidného spánku narušovaného neustálým přívalem informací, které bylo velmi obtížné sledovat. Zažívali jsme
období strachu, který naše republika již nezažila desítky let. Báli jsme se o své zdraví,
o zdraví svých dětí, rodičů i prarodičů. Báli
jsme se a tento strach v některých z nás stále přetrvává. Vláda naší země zasáhla včas
a šíření nákazy se podařilo zpomalit tak, že
ztráty na životech jsou ve srovnání s okolními státy nízké. Vyhlášení nouzového stavu
vyvolaného virovou nákazou v lidech opět
zažehlo pocit sounáležitosti a touhy pomoci
nejzranitelnějším z nás.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem,
kteří propůjčili své dovednosti a svůj volný
čas k pomoci druhým, a to jakoukoli formou. Řada z vás šila nedostatkové roušky,
někteří jste tiskli ochranné štíty, jiní zajišťovali nákupy pro spoluobčany, které jsme
chtěli před nákazou ochránit. Pomáhali jste
3
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uspokojování našich potřeb bez ohledu na
to, jaké dopady to bude na svět mít.
Možná přitom stačí přispět jen jednou kapkou denně k tomu, aby svět byl lepší. Je potřeba začít každý u sebe a zkusit něco málo
změnit. Třeba jen stačí nepodporovat kácení deštných pralesů nakupováním potravin s palmovým tukem…, nejezdit do práce
osobním vozem, ale více využívat alternativních způsobů dopravy…, kupovat méně
jídla, tak aby jídlo nekončilo v komunálním odpadu…, dávat přednost nákupu potravin bez obalu…, intenzivně třídit odpad

tak, aby minimum odpadu končilo na skládce…, zasadit strom, keř nebo jen květinu…,
zadržet vodu v krajině…. Možností je nekonečně mnoho. A co je k tomu třeba? Pouze chtít. Chtít změnu. Chtít zdravou krajinu pro sebe a pro své děti. Chtít, aby naše
planeta byla opět modrozelená. Možná nás
všechny nakonec překvapí, jak nám při realizaci těchto malých kapiček soukromých
životních změn může být dobře, jak velký
oceán z dílčích kapiček změn může vzniknout a jak velký pozitivní vliv to může mít
na naši rodnou planetu Zemi.

Zprávy SUOT za období březen – květen 2020
Výročí zlaté svatby oslavili manželé:
Manželé Seidlovi z Loštic
Manželé Pospíšilovi z Loštic
Manželé Pyšní z Loštic
Manželé Koneční z Loštic.
Vítání občánků bude podle situace na podzim tohoto roku.
Zemřeli naši spoluobčané :
Brožovič Jan (nedož. 77 let), Ďurček Josef (61 let), Zdráhal Lubomír (87 let), Letocha Jiří
(nedož. 83 let), Hoplíček Jan (nedož. 76 let), Hochová Michaela (52 let), Ellner Karel (nedož.
73 let), Škodová Božena (97 let). Komárková Anna (76 let).

Městská knihovna Loštice oznamuje:

půjčovní doba o letních prázdninách bude do 17. 00 hodin
Přejeme všem krásné a pohodové letní dny. 				

HŠ

Upozornění od starostky města
Vážení občané, vzhledem k opakujícímu se
rozdělávání otevřeného ohně na lesních pozemcích u skautské chaty, který zde pachatelé zapálí a nechají bez dozoru, byly tyto
přestupky proti veřejnému pořádku nahlášeny na Policii ČR. Osoba, která manipuluje s otevřeným ohněm na lesních pozemcích mimo místa k tomu vyhrazených
se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku. V případě, že by došlo k zapálení lesa
a k zapálení skautské chaty, pak již nepůjde
o pouhý přestupek, ale o trestný čin s náhradou vzniklé škody, která může být odhadnu-

ta v řádech stovek tisíc ne-li milionů korun.
V dnešní době, kdy celou republiku sužuje
velké sucho je rozdělávání ohně mimo míst
k tomu vyhrazených zvláště nebezpečné.
Stačí pouhá jiskra a můžou shořet hektary lesního porostu. Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, aby v případě, že budou svědky tohoto opakujícího se přestupku
ihned přivolali Policii ČR, aby mohli být pachatelé dopadeni a to nejlépe v této chvíli,
kdy s nimi bude celá záležitost řešena jako
přestupek nikoli jako trestný čin, kterého se
dopustí ve chvíli kdy les nebo junáckou cha4
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tu zapálí. Tímto Vás všechny prosím o spolupráci v této věci. Skautská chata má pro
město nejen spolkový význam, ale je i důležitou součástí historie města Loštice. Městské lesy v současné době velmi těžce sužované kůrovcem jsou přírodní dominantou
našeho katastru a jejich zničení požárem by
mělo nedozírné následky, proto Vás všechny

prosíme o pomoc. Nenechávejte prosím oči
zavřené a nahlaste rozdělávání ohně v lese
na Policii ČR, jinak se nám může stát, že les,
skautská chata i naučná stezka pro děti budou zcela zničeny.
Za Vaši pomoc všem jménem města Loštice
předem děkuji starostka města

Otázky redakce HL na pandemii Coronaviru

Období omezení způsobené pandemií koronaviru přineslo mnoho změn. Rádi bychom se
prostřednictvím Hlasu Loštic zeptali, jaké změny to byly, jak se vás dotkla situace a opatření související s COVID-19?

Život přináší nové zkušenosti

a odpovídat na otázky zákonných zástupců žáků. Zápis žáků do 1. třídy proběhl letos pouze v elektronické podobě. Na budoucí prvňáčky se těšíme a připravíme pro ně
od září dvě třídy. V dubnu proběhlo ve škole šetření školní inspekce, zaměřené na dálkové vzdělávání žáků. Koncem března jsme
ve škole instalovali vysoušeče zdiva Atmosan, které mají odstranit vlhkost ze základů budovy staré školy. Ředitel školy zajistil pokračování průběhu projektu Odborné
učebny ZŠ Loštice, protože termíny harmonogramu projektu se pandemií nezměnily.

Redakce Hlasu Loštic mi položila otázku,
jaké změny mi přineslo období pandemie?
Myslím si, že nikdo z nás nepředpokládal,
že v životě zažije něco podobného. Každý
ze začátku pocítil obavy o zdraví svých blízkých a následně plnil nařízená opatření, aby
zmírnil případné nebezpečí. Člověk si postupně na vše zvykne, otupí a přestane sledovat všechny stresující informace přinášené z medií. Vedení školy muselo zpracovat
spoustu dokumentů, dotazníků, zprovoznit
online školu pro dálkové vzdělávání žáků
5
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V průběhu školního roku jsem připravil dokumentaci k projektu a proběhla výběrová
řízení na stavební práce a vybavení učeben.
Stavební práce byly v květnu zahájeny, takže
příští školní rok bude mít škola novou učebnu cizích jazyků, učebnu F/CH a žákovskou
kuchyňku. V dílnách bude zajištěn přívod
vody a odpady k zajištění hygienických podmínek k výuce. Budova staré školy bude mít
bezbariérový vstup a dvě bezbariérová patra. Ve spolupráci s paní starostkou se podařilo zajistit dezinfekční prostředky a ochranné pomůcky na zahájení provozu školy pro
žáky 9. ročníku a pro žáky 1. stupně. Pan
Ing. Zdeněk Fischer vyrobil ochranné štíty
k výuce pro pedagogické pracovníky. Velice děkujeme. Chtěl bych poděkovat také ve-

dení města, rodičům a všem zaměstnancům
školy, protože každý se musel nějakým způsobem zapojit, aby v daném období mohla
škola zajistit vzdělávání žáků. Od pondělí
25. května navštěvuje školu za přísných hygienických opatření celkem 136 žáků. Všichni zaměstnanci školy budou mít více práce
nad rámec úvazků, aby škola dodržela podmínky nařízené státem k bezpečnému průběhu vzdělávání. Rodiče bych rád požádal
o trpělivost a pochopení, protože daná opatření nám byla nařízena a mohou se postupně upravovat. Věřím, že zdravý rozum a optimismus, nám pomůže překonat překážky,
které nám doba přináší. Všem přeji hodně
zdraví, energie do života a krásné letní dny.
Mgr. Lubomír Faltus, ředitel školy

ZŠ Loštice

Informace o činnosti základní školy v souvislosti se situací Covid - 19
Všechny čtenáře Hlasu Loštic zdraví tým ci tematických plánů, žáci plní zadané úkoly
pedagogů základní školy, tentokrát z domo- podle stanovených termínů. Mohou s učiteva a od svých počítačů.
li komunikovat prostřednictvím internetové
V souladu s nařízením vlády, která 11. břez- žákovské knížky nebo emailů. Chválíme
na uzavřela provoz základních škol, realizu- všechny žáky 1. a 2. stupně, kteří k distančjeme distanční vzdělávání žáků. Učivo je v nímu vzdělávání přistupují zodpovědně,
jednotlivých předmětech probíráno v rám- pečlivě a snaží se zvládnout výuku v tomto
6
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krizovém režimu. Velký dík patří i všem rodičům, jež dětem s danou formou výuky pomáhají. Víme, že ani pro ně to není jednoduchá situace.
V pondělí 11. května nastoupilo v souladu
se všemi bezpečnostními a hygienickými
opatřeními do školy 25 žáků 9. ročníku. Výuka je primárně zaměřena na přípravu žáků
k přijímacím zkouškám.
Od 25. května y se za stejných podmínek
měli vrátit do svých tříd žáci prvního stupně. K 24. květnu je přihlášeno 111 žáků. Ve-

dení školy vytvořilo 10 vzdělávacích skupin.
Po celou dobu nouzového stavu vařila školní jídelna obědy pro cizí strávníky a charitu,
aby tito lidé měli zajištěno ve stávající nelehké době stravování.
Popřejme všem žákům, pedagogům, provozním pracovníkům, zaměstnancům školní jídelny a všem dalším, kteří nám budou
pomáhat, ať tuto složitou situaci zvládnou
co nejlépe.
Za všechny zaměstnance Základní školy
Loštice Mgr. Martina Špičková

Domov u Třebůvky

Období omezení způsobené pandemií koronaviru přineslo mnoho změn. Rádi bychom
se prostřednictvím Hlasu Loštic zeptali, jaké
změny to byly, jak se vás dotkla situace a
opatření související s COVID-19?
V těchto dnech procházíme obdobím postupných rozvolňování přijatých opatření
vyvolaných COVID-19. Vracíme se ke stabilizaci každodenního života obohaceni o
nové zkušenosti. Krizová situace přinesla
prostor pomyslně zastavit čas a zamyslet se
nad hodnotami, které jsme při ekonomickém růstu společnosti v uplynulých letech
vytěsňovali – nezbytnost rodinných pout,
nutnost chránit a sdílet hodnoty, které jsou
hodnotami v pravém slova smyslu nebo sílu
občanské společnosti.
Změna probíhá v reálném čase a je výzvou
k dynamice. V sociální dynamice redukované vládními nařízeními byla zapomenuta pobytová sociální služba „chráněné bydlení“, kterou v Domově u Třebůvky Loštice
poskytujeme. Ptáte se čím? Uživatelům pobytových sociálních služeb bylo zakázáno vycházet, ale zákaz se nevztahoval na
námi poskytovanou sociální službu; uživatelé a pracovníci pobytových sociálních
služeb jsou pravidelně testováni na výskyt
COVID-19 a nepřekvapí, že my testováním

neprocházíme. Ze strany rodinných příslušníků nepřišla pozitivní odezva na pracovní
nasazení pracovníků nebo dotaz, zda svým
nejbližším mají zabezpečit roušky a na mnohé další otázky organizace zůstala sama.
Podstatnou změnou, kterou jsem zakoušel hned od prvních dnů po vyhlášení mimořádných opatření, byl zájem občanské
společnosti: telefonáty a konkrétní nabídky; dar textilních roušek ušitých obyvateli města, koordinoval S. Veselý; dar jednorázových roušek od společnosti EMPORIO
BEAUTY E. Kolářové nebo výzva MUDr.
L. Korotvičky ke studentkám oboru dentální hygienistka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické E.
Pöttinga v Olomouci, které nám zasílaly roušky pro uživatele. U jednoho balíčku
byl přiložen vzkaz: „Posílám roušky za dentální hygienistky. Přeji hodně zdraví a hodně optimismu. Moc si Vás vážíme, za práci
a obětavost. Pozdravujte všechny babičky a
dědečky a předejte jim za mě i lásku. Mějte
se krásně a ať Vás roušky chrání“. Pozitivní
ohlas od uživatelů vyvolalo vystoupení hu7
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dební formace „Šlapetečko“ a nutno ocenit,
že pod lodžiemi zahrálo dvakrát v jeden den
z každé strany objektu. Nechci opomenout
pomoc a chci poděkovat dalším subjektům,
především Olomouckému kraji; společnostem ARAK; J&T Banka; Nadace Charty 77; Sev3Do-cz; Veolia Energie ČR; Kavárna a galerie U Lišky Bystroušky Loštice;
Sbor dobrovolných hasičů a Jednotka požární ochrany Loštice; Tvarůžková cukrárna
Loštice a mnoha dalším.
Podstatné pro zvládnutí každé změny je dynamika lidského kapitálu. Oceňuji nasazení
pracovníků, jejich rozdělení na dvě samostatně pracující směny, kdy nikdo nevyužil
ošetřovné nebo únik do pracovní neschopnosti; provádění zvýšené dezinfekce společných prostor organizace a schopnost dlouhodobě pracovat pod zvýšeným tlakem.
Organizace zajistila „finanční prázdniny“ za

některé základní činnosti, které uživatelům
poskytuje za úplatu. K zajištění základních
činností přispělo pracovní zapojení studentek sociálních oborů (E. Faltýnkové, M. Reichlové a J. Valouchové), které z běžných 6
nákupů zajistily až 32 denních nákupů a donášky obědů pro uživatele ze školní jídelny.
Pracovnicím školní jídelny rovněž patří mé
poděkování.
Po deseti letech ve funkci ředitele (materiálně technický rozvoj organizace dosáhl výše
42 mil. Kč) je změnou uplynulých týdnů,
která mne obohatila o vědomí síly, ochoty a nasazení místní občanské společnosti,
žen a mužů, které potkáváme v ulicích našeho města a kteří přes sílící hysterii strachu
z pandemie byli otevřeni pro potřeby druhých. Každému zvlášť a všem dohromady
děkuji za schopnost věřit v sílu dobra.
Ondřej Jurečka, jurecka@utrebuvky.cz

Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko v našem městě
žilo do 11. března 2020 plnoprovozním životem, od 1. ledna jsme měli za sebou na 20
kulturních akcí, plesů, přednášek a plně jely
i zájmové skupiny pracující v našem kulturním domě. Ještě těsně před nařízením vlády o uzavření všech provozních prostor, kde
se shromažďuje více osob, jsme měli v sobotu 7. března krásnou akci ke svátku žen, kdy
jsme naplnili celý velký sál příznivci country, v pondělí 9. března jsme naplnili prostory besedou s Mgr. Jiří Haldou a opět sál
cestopisnou přednáškou s Jiřím Kolbabou.
Jako by ten náš kulturní stánek vycítil, že
nastanou časy ticha a klidu. A tak se i stalo
a od 13. března už byly dveře pro veškerou
zájmovou a kulturní činnost uzavřeny. Vše
špatné je k něčemu dobré a my jsme využili tento čas klidu a mrtva k údržbě a opravě vybavení a prostor, ke kterým jsme se od
ledna roku 2010 po celkové rekonstrukci

celého kulturního domu nedostali. Když se
podíváme na činnost a programové naplnění v celém roce, kdy návštěvnost se pohybuje kolem 15 tisíc osob, pracuje zde 251 členů
v 16 zájmových skupinách a počet akcí pro
veřejnost za rok překračuje stovku, je někdy
velký problém provádět údržbu za chodu.
Takže jsme v docela pohodovém stavu provedli generální opravu stolů, vyčištění lus8
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ší. Hlavní úsilí jsme směřovali do šití roušek a dodání tam, kde bylo potřeba, hlavně
našim seniorům a do penzionů v okolí, do
prodejen, nemocnic a podobných zařízení.
Roušky se v tomto období snad šily všude,
ale já bych rád poděkoval všem těm našim
švadlenkám, kterých se sešlo na 15, za jejich
obětavost a píli, s kterou ve svých volných
časech šily a šily a šily. Celkem prošlo přes
náš kulturáček od těchto švadlenek něco
přes 1 300 roušek. Dokonce jsme měli i svého opraváře a údržbáře šicích strojů, který,
když bylo potřeba, okamžitě vyrážel do terénu a opravoval a prováděl údržbu. Pepo,
moc děkujeme. A také děkujeme těm, kteří
dali finance na zakoupení látek a galanterie
na šití roušek – MKS Loštice, Jiří Štika a hudební skupina Pohodáři a Písklata.
Pomalu se vracíme do normálního života a
tím se i začínají organizovat kulturní aktivity a akce, ale za dodržení přísných hygienických pravidel a nařízení. Letošní Slavnosti
hudby a tvarůžků se překládají na příští rok
a i větší akce v celém okolí mají pro letošní
rok červenou a můžeme jen doufat, že jarní situace nebude mít pokračování a život se
vrátí do normálu.
I náš kulturní stánek začíná pomalu ožívat,
ale pravděpodobně do plného kulturního
žití se dostaneme asi až po 1. září.
Stanislav Veselý za MKS

trů, zářivkových koryt, vybroušení a napastování podlah, výstavbu místnosti pro
úklidové prostředky, opravu a nátěr plakátových ploch a další potřebné opravy. Ušily se nové záclony, umyly okna, práce bylo
dostatek a snad se i zlepšil vzhled prostor v
našem MKS.
Začátek nouzového režimu jsme věnovali
potřebným věcem a službám, kterými jsme
pomáhali tam, kde to bylo nejpotřebněj-

Základní umělecká škola – Loštice

Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice
Základní umělecká škola byla uzavřena dne
11. 3. 2020 z důvodu šíření se viru
Covid-19. Od tohoto dne se mnohým lidem
převrátil život naruby. Děti přestaly chodit
do školy a někteří dospělí zase nemohli plnit své pracovní povinnosti. Zavřely se obchody, restaurace a také jsme museli omezit styky s rodinou, příbuznými, kamarády
a začít dodržovat mnohem přísnější hygie-

nická pravidla, než na které jsme byli doposud zvyklí. Naše tváře zakryly roušky a čekali jsme na to, co se bude dít. Někteří lidé
museli řešit finanční záležitosti, jiní zase nevěděli, co mají dělat dříve. Především největší zásah byl v rodinách s malými dětmi.
Rodiče chodili do práce, na nákupy a poté
co přišli domů, místo toho aby si na chvíli odpočinuli, bylo zapotřebí uvařit, uklidit
a především zastoupit roli učitele.
9
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Mezi tím, co v některých rodinách probíhal chaos, snažili se vypořádat s danou situací a vytvořit si nový režim, tak naše škola
zněla prázdnotou v období, kdy je to zcela
nepřirozené. Rušili jsme veškeré připravované koncerty. Národní soutěže vyhlášeny
MŠMT byly z počátku přerušeny, poté odloženy na dobu neurčitou a za nedlouho zcela zrušeny. V prvním okamžiku, kdy došlo
k uzavření školy a informování žáků a rodičů, že do odvolání bude škola uzavřena,
jsme nevěřili tomu, co se vlastně děje. Když
jsem zveřejňovala informace, myslela jsem
si, že nejpozději za čtrnáct dní se s žáky uvidíme a vše bude jako dříve.
Po uplynutí prvního týdne bylo zřejmé, že
návrat do škol nebude tak brzký. Začali jsme
přemýšlet, jakým způsobem žákům nabídneme výuku formou distančního studia. Pedagogové hledali možnosti, jak budou na
dálku vyučovat. Každý zvolil jiný způsob
výuky, někteří volili
on-line výuku za pomocí různých aplikací
jako je Skype, WhatsApp, Messenger a jiní
vyučovali za pomocí nahrávek. Žáci doma
nahráli skladbu a tu zaslali svému pedagogovi, který jim poskytnul zpětnou vazbu
přes e-mail. I když se mohlo zdát, že vyučující měli „volno“, tak opak byl pravdou.
Příprava na výuku i po výuce byla mnohem náročnější. Všichni z pedagogů dělali
vše, co bylo v jejich osobních možnostech,
aby žákům nejvíce pomohli při přípravě do
další hodiny. Zde jsme pocítili velkou slabinu v tom, že žáky nemáme vedle sebe. Naše
vzdělávání vyžaduje mnoho osobního kontaktu, který najednou chyběl.
Naše škola nabízí výuku v hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém a taneč-

ním oboru. Ve všech oborech jsme nabídli
formu distančního studia. Měli jsme radost,
že více než 75% žáků nadále pokračovala ve
studiu, i když jinak, než byli doposud zvyklí.
Je pravdou, že někteří žáci se účastnili výuky pravidelně a jiní to měli o něco volnější.
Ale z mého pohledu bylo důležité, abychom
udrželi jakýkoliv kontakt. I pro děti to byl
najednou šok a vnímali jsme to tak, že jim
můžeme v této době zajistit rozptýlení.
Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice byla otevřena dne 11. 5. 2020 pouze pro
individuální výuku hudebního oboru. Od
25. 5. 2020 byly zprovozněny další obory,
jako je výtvarný, literárně-dramatický, taneční a výuka hudební nauky. I když návrat
do škol byl dobrovolný, tak v naší škole jsme
se téměř s 90 % žáků znovu osobně setkali. U zbylých žáků nadále probíhá distanční
forma studia.
Ti žáci, kteří navštěvují výuku v naší škole,
musí dodržovat přísná hygienická pravidla.
Již společně s žáky se těšíme, až přijde období, kdy si nebudeme muset „maskovat“
úsměv. Do konce školního roku 2019/2020
jsou veškeré akce zrušeny. Ale již nyní plánujeme jejich přeložení na podzim následujícího školního roku 2020/2021.
Tímto způsobem bych chtěla poděkovat
všem rodičům, kteří s námi spolupracovali a sami toho měli na starosti více než dost.
Díky jejich pomoci mohla probíhat komunikace mezi dětmi a vyučujícími.
Veškeré uvedené výtvarné práce vznikly za
období distančního studia.
Již se nemůže dočkat, až se s Vámi setkáme!
Přejeme Vám hezké dny a pevné zdraví!
Bc. Hana Miko, BA, ředitelka školy

Informace z MŠ. Mateřská škola Loštice bude v době letních prázdnin
uzavřena pouze 2 týdny v době od 3. 8. 2020 do 16. 8.2020.
Veškeré informace k provozu poskytuje ředitelka mateřské školy.
10
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Komise pro životní prostředí:

Jak v době sucha hospodařit s vodou
Komise životního prostředí vypracovala na žádost městské rady několik doporučení pro občany Loštic, jak nakládat v době sucha s vodou. Prosíme, abychom se všichni snažili chovat
k vodě co možno nejšetrněji.
Zde jsou některé tipy, které můžeme dle svých možností využívat:
Zachytávat dešťovou vodu z okapů
Zahrady i pokojové květiny zalévat dešťovou vodu
Zalévat v brzkých ranních či večerních hodinách
Zalévat dvakrát týdně dostatečně než každý den po troškách
Ke splachování WC využívat tzv. šedou vodu – např. po koupání)
Staré typy toalet, které dokážou na jedno spláchnutí spotřebovat až 10 litrů vody, nahradit moderními systémy, které snižují spotřebu vody až o polovinu.
 U starších typů lze do nádržky vložit naplněné pet lahve, při každém spláchnutí se tak
ušetří množství vody odpovídající objemu naplněných lahví.
 Upřednostnit krátké sprchování místo napouštění vany.
 V průběhu čištění zubů nenechávat téct vodu
 Pokud není k dispozici myčka na nádobí, je mnohem lepší umývat nádobí v naplněném
dřezu než pod tekoucí vodou
 Instalovat tzv. perlátory na kohoutky v koupelně či kuchyni. Perlátory dokážou ušetřit až
40 % pitné vody.
 Pořídit si termostatické baterie
 Zajistit opravu kapajících kohoutků a protékajících WC
 Zvolit správný způsob péče o trávníky na zahrádkách: Intenzitu sečení je třeba snížit, v
dobách extrémního sucha i úplně omezit. Co nejnižší trávník nedokáže zadržet vláhu a
půda rychleji vysychá. Vyšší trávník si lépe drží vlastní mikroklima, delší stébla lépe zadržují vlhkost, to ušetří vodu i na zalévání
 Zvážit návštěvu místního koupaliště či řadu jiných koupališť v našem okolí před napuštěním vlastního bazénu pitnou vodou.
 Do šetření s vodou zapojovat i děti
I zdánlivé maličkosti mohou ušetřit stovky litrů drahocenné vody v každé domácnosti.
Komise pro životní prostředí při RM Loštice







S vodou se musí počítat

Stejně jako domácnosti, tak i města a obce musí přistupovat k nakládání s vodou hospodárně, a to jak v zastavěném území, tak na svých pozemcích ve volné krajině a v městských
lesích. Města si dnes musí zvykat na zcela jiný charakter průběhu srážek. S dlouhými obdobími sucha je třeba z ojedinělých srážek zadržet co nejvíce vody a tu následně využít k
ochlazení místního klimatu či jako zásobu pro údržbu městské zeleně. mStejně důležité je to
málo vody, co za poslední léta naprší, zadržet i v naší krajině – na polích, loukách a lesích.
Je dobrou zprávou, že město Loštice se problému se suchem věnuje a řadu opatření také již
realizovalo samo, ve spolupráci s místními firmami, případně s okolními obcemi, a v neposlední řadě s přispěním veřejnosti.
11
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Namátkou lze vybrat revitalizaci městské zeleně, výsadby alejí, výsadbu linie stromů a keřů
v zemědělské krajině za Husovým sborem apod. Další projekty jsou v běhu. Je to například
zadržení dešťových vod ze střech základní a mateřské školy ve velkoobjemových nádržích,
kdy tato voda bude využívána k údržbě městské zeleně, či na podzim plánované vysázení
osmdesátky keřů a řady stromů za odpočívkou na cyklostezce Loštice - Mohelnice.
Za zmínku stojí také spoluúčast města Loštice na projektu zpřírodnění části toku řeky Třebůvky u Vranové Lhoty, který v daném místě přispěje k zadržení vody v krajině, zvýšení biodiverzity a zároveň bude toto opatření součástí protipovodňových opatření města Loštice.
Existuje však další řada možností, jak by město mohlo ještě lépe bojovat proti suchu, zadržet
co nejvíce vody a zlepšit klima ve městě. Zde jsou některé tipy do budoucna:
Realizace povrchů s vegetací, které jsou uzpůsobeny tak, aby mohly jímat dešťovou vodu z
okolních zpevněných ploch
 Při výstavbách zpevněných ploch využívat technologie propustných dlažeb a povrchů
 Tam, kde je to možné, svést vodu ze zpevněné plochy do zeleně či záměrně vytvořeného
tzv. průlehu.
 Ve vhodných lokalitách zakládání květnatých luk, které zadrží více vláhy, jsou méně náročné na údržbu, chrání zem před erozí a v neposlední řadě jsou útočištěm hmyzu, především opylovačů.
 Sečení travnatých ploch ve městě maximálně dvakrát ročně, brát ohled na aktuální počasí
 Sečení trávníků na nejvyšší stupeň délky.
 Ve spolupráci s místními společnostmi PALOMO, Loštická lesní a místními spolky vytvořit projekty nabudování tůní ve vhodných lokalitách
 Zakládání mokřadů v katastru města
 Pokračování výsadby linií stromů a keřů v krajině (s ohledem na následnou údržbu a
možnostmi technické správy města)
 Pravidelná údržba a péče o vzrostlé a staré (i částečně poškozené) stromy a keře
 Systém inventarizace stromů (poloha, druh, stav, plán údržby)
https://www.stromypodkontrolou.cz
Komise pro životní prostředí při RM Loštice

Voda ze zpevněné plochy parkoviště svedena do zeleně. Dillingen Německo.
Zdroj-CBArchitektura.jpg
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Z kroniky:

Dnes kronikáři píší o COVIDU-19, před sto lety psali o španělské chřipce
Španělská chřipka je označení celosvětové svět. Nejvíce byli nemocí postiženi lidé
pandemie v letech 1918 - 1920. Počet obětí mladí, zdraví a také děti. Těhotné ženy dove světě se udává 20 - 50 - 100 milionů lidí konce umíraly v 90%. Tehdejší medicína
(pro zajímavost: v první světové válce jich je nedokázala zachránit. První pražskou
zahynulo 17 milionů). Nakažených bylo až obětí byl muž ve věku 25 let, který zemřel
500 milionů. Je nejpravděpodobnější, že v září 1918. Ironií osudu bylo, že 28. října
původ nemoci byl v Číně, ale vzhledem k 1918 se konaly všude veliké oslavy vzniku
poměrům ve válčícím světě vědci připouš- československého státu, ačkoliv v Praze už
tějí i USA nebo západ Francie. Název špa- bylo asi 1000 zemřelých. Týden poté začal
nělská chřipka vznikl proto, že neutrální počet nemocných rychle vzrůstat. Vojáci
Španělsko zprávy o nemoci necenzurovalo, museli kopat hroby, chyběly rakve a velmi
zatímco válčící země mlčely. Tak vznikl vázlo pohřbívání. V českých zemích zedojem, že Španělsko bylo nejvíce zasaženo mřelo 44–75 000 civilistů a 2– 000 vojáků.
a bylo zdrojem nemoci. Chřipka se Počet obyvatel byl 9,8 milionů. Proběhly tři
šířila obrovskou rychlostí a byla prudce vlny chřipky a v roce 1920 ještě čtvrtá.
nakažlivá. Onemocnění zasáhlo úplně celý
Zdroj: Wikipedie.

Co se píše v kronice Loštic:

cích zemřelo tou nemocí přes dvacet osob.
Nejvíce postižené jsou dítky a mladší osoby. Nemoc tato jest velice nakažlivá. Po smrti tělo mrtvého zmodrá do tmava. Při pitvě
shledáno, že plíce nebožtíka jsou celé podlité krví.“ I v dalších letech se v Lošticích umíralo na chřipku, ale již nikdy to nebyla epidemie jako v roce 1918, šlo jen o jednotlivé
případy. V roce 1921 žilo v Lošticích 2719
obyvatel.		
Věra Večerková

„Počátkem roku 1918 časopisy psaly, že ve
Španělsku nová nemoc se objevila. Chřipka postihla celou Evropu. V Lošticích zuřila
nejvíce od počátku do poloviny října. Onemocnělo asi 700 osob. Předně počnou u někoho silné bolesti hlavy a zimnice, u jiného
bolení v krku, že sotva lze otočit hlavou, u
jiného krvácení z nosu, uší a úst. Tito lidé
se obyčejně uzdraví, ale ti, kteří jsou zachváceni zápalem plic, těch zemře polovic. Kdo
trpí srdeční vadou, zemře každý. V Lošti-

Dobrovolníci v akci

Rád bych se zmínil o jedné skupince lidí
z Hrabí nedaleko Loštic. Ta se postupně vytvořila kolem Hanky Flašárové. Postupně
přibývali dobrovolníci (i z Loštic a jiných
obcí), kteří po směnách ve svých zaměstnáních den co den do pozdních večerních hodin pomáhali tvořit roušky toliko potřebné.
V počátku nouzového stavu vznikla povinnost si zakrývat ústa. Na mnohých místech

Období mezi vydáními čtvrtletníku Hlasu
Loštic mělo být období společensky a sportovně pestré, ale koronavirus řekl ne. Změnilo se mnohé. Tahle situace ukázala, že se
lidé, když je hůře a nepřijde pomoc odjinud,
dokážou semknout a vzájemně si pomoci.
Takové aktivity bylo vidět na mnohých místech v Lošticích, Mohelnici i v okolních obcích.
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roušky prostě nebyly. A díky neskutečnému
zápalu, nejen této skupinky, se podařilo ušít
roušky pro všechny potřebné.
Bylo úžasné sledovat tu energii a zaujetí ve
skupině. Bylo mnoho lidí, kteří podpořili skupinu materiálně (látkami, gumičkami
i něčím k snědku), ale i finančně.
Další takovou aktivitou, kdy se spojila skupina lidí, nejen za účelem kolem šití roušek,
byla aktivita „Tady si prostě pomáháme“.
Na facebooku byla založena skupina „Tady
si prostě pomáháme“. Byla založena za účelem pomoci lidem, kteří to potřebují. Na
začátku byl formulář, přes který se mohli
dobrovolníci zaregistrovat. Během pár dnů
se přihlásilo až třicet lidí na různé činnosti

jako bylo šití roušek, nákup potravin, vyřízení věcí na úřadě, venčení psů atd. A aby se
tato aktivita dostala k těm nejpotřebnějším,
kteří povětšinou nejsou na sociálních sítích,
tak bylo třeba oslovit schopného koordinátora. Vytvořit leták a roznést. Zakladatelé
a správci skupiny „Tady si prostě pomáháme“ oslovili Standu Veselého, který už si pomoc organizoval.
Období omezení kvůli koronaviru ukázalo, že existuje spousta těch, kteří mají hodně pochopení, odvahy a chuti pomáhat.
A všichni, kteří se do těchto aktivit zapojili,
si zaslouží veliké poděkování.
David Kofránek

75 let od vítězství nad fašismem

Narodila jsem se 12 let po druhé světové
válce. Patřím tedy ke generaci, která osobně neprožila nejstrašnější válečný konflikt
v dějinách lidstva. Začal 1. září 1939, kdy
Německo zaútočilo na Polsko a skončil 2.
září 1945, kdy Japonsko kapitulovalo. Do
války bylo postupně vtaženo 70 států s více
než 80 % obyvatelstva světa. Na celém světě
zahynulo na 60 milionů lidí, plánovitě nacisté zavraždili okolo 6 milionů Židů. Po válce
zůstalo na světě na 35 milionů invalidů a 20
milionů sirotků.
Při osvobozování Československa zahynulo cca 144 tisíc sovětských, 22 tisíc rumunských, několik stovek amerických vojáků.
Došlo by k nejstrašnější pohromě, kdyby
v roce 1938 byl premiérem Velké Británie
Winston Churchill? Ostře vystupoval proti Hitlerovi, nesouhlasil s ústupky britské a
francouzské vlády, požadoval společné vydání nóty na obranu Československa, kterou
podepíšou Londýn, Paříž, Moskva. Britský
kabinet to odmítl, předseda vlády Chamberlain považoval Hitlera za nejlepší hráz
proti pronikání bolševismu do střední Evro-

py. Nakonec se skutečně po válce ukázalo, že
vítězství nad fašismem a hitlerovským Německem v roce 1945 bylo dobytím střední
Evropy bolševickou diktaturou.
Patřím ke generaci, která osobně neprožila
začátek 50. let, kdy v komunistických žalářích byli likvidováni odbojáři, vojáci a členi
jiných politických stran. Tisíce vzdělaných
lidí musely opustit řídící pozice, naše hospodářství začali řídit nekvalifikovaní lidé
převážně jen se základním školním vzděláním.
Patřím ke generaci, která ještě v dětství prožila rok 1968, okupaci Československa sovětskými vojsky, emigraci elit národa na
západ, stovky tisíc lidí, kteří byli vyhozeni
z práce nebo nesměli studovat.
Patřím ke generaci, která už jako dospělí
lidé prožila listopad 1989, odsun sovětských
vojsk z Československa v roce 1991.
Žijeme ve svobodném státě. Politika jsou
kompromisy, naši politici i po 30 letech mají
však potřebu poklonkovat, chybí nám sebevědomí státníci, kteří razantně hájí naši suverenitu. „Myslíme víc na to, jak život pro17
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dloužit než na to, jak ho opravdu naplnit“,
varoval nás už T. G. Masaryk.
Na prezidenta s takovým nadhledem a politickým talentem marně čekáme už 85 let.
Druhá světová válka byla smršť hrůzy a strachu. Strach z pandemie koronaviru, který
nás mnohé v těchto dnech opanoval, je nesrovnatelný se strachem z fašismu a z hitle-

rovského Německa, který prožívali po šest
let lidé po celém světě. Uchovejme si památku na hrdiny druhé světové války, kteří položili životy za mír pro generace, mezi něž
patříme i my. Čest památce také válečným
generacím, které už nejsou mezi námi. Připomínejme si jejich strastiplné životní zkušenosti, chraňme si život v míru.
Helena Vaculová

REVOLUTION TRAIN - Protidrogový vlak

Dne 5. března 2020 byl na vlakové nádraží v Mohelnici představen protidrogový vlak s inovativním projektem v oblasti primární prevence. Projekt nám představil sám autor a přítomné provedl celým zážitkovým programem, který je určen v dopoledních hodinách pro žáky
a studenty od 12 do 17 let, v odpoledních pak i pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. Vlak
navštívili žáci 7., 8., 9. tříd ze ZŠ Loštice, ZŠ Mlýnské, Mohelnice a ZŠ Úsov.
Protidrogový vlak je 165 m dlouhý (skládá se ze 6 - ti vagónů, 4 kinosálů a 8 interaktivních
sálů), váží 300 tun, denně je možné, aby program navštívilo 450 osob. Nejezdí jen po naší
republice, ale má velký úspěch i za hranicemi České republiky. Kapacita pro jednu prohlídku je skupina 17 žáků a učitel, program trvá 90 minut.
Preventivní program začíná společnou svačinou, následně každý žák či student obdrží dotazník, který v průběhu projekce anonymně vyplňuje. Dotazníkové šetření slouží k analýze
skupiny, školy, oblasti. Každá škola dostane data, s kterými může dále pracovat v oblasti prevence. V posledním vagónu je příležitost nechat vzkaz pro autora projektu a provozovatele.
Preventivní program Revolution Train je atraktivní forma, která moderními metodami
může dát dětem a dospívajícím odpověď na otázku, zda začínat s alkoholovými nebo jinými
drogami, jestli je to cesta, kterou se chtějí dát. Domníváme se, že interaktivní projekt - zážitek a vidění toho, co by se mohlo stát v případě požívání drog, je tou nejlepší cestou k odrazení mladých lidí s drogami vůbec začínat.
Akce byla podpořena projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126), který realizuje MAS Mohelnicko,
z.s., současně děkujeme za finanční dar městu Mohelnici, Lošticím a Úsovu.
Více informací o vlaku naleznete na webových stránkách: http://www.revolutiontrain.cz/
v2/ či můžete shlédnout video na mohelnické televizi http://mohelnickatelevize.cz/zpravy/1341-revolution-train-_-protidrogovy-vlak-v-mohelnici.
Mgr. Kateřina Fialová
Koordinátor klíčových aktivit MAP Mohelnicko II
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Dvanáct ptačích zastavení…

popisem vybraných druhů ptáků. Délka ptačí stezky bude kolem 3 kilometrů a je navržena tak, aby byla dobře dostupná pro děti,
rodiče s kočárky či cykloturisty. Začátek
stezky bude proti Tvarůžkové cukrárně, kde
vedle budky bude i informační tabule s mapou trasy a informacemi o ptačí stezce. Dalším zastavením bude areál mateřské školky,
kde bude budka vybavena kamerou. Děti
tak budou mít možnost sledovat hnízdění

Na dvanáctku ptačích zastavení budeme
v našem městě moci narazit od letošního
podzimu. Spolek STURM ve spolupráci s
městem Loštice přichází s projektem Ptačí naučné stezky. Ptačí stezka se bude skládat z jedenácti ptačích budek pro různé druhy ptáků žijících v okolí a jednoho ptačího
hostince. Součástí každé ptačí budky bude
informační tabule s fotografiemi a krátkým
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ptáků a ptačí život v přímém přenosu. Další ptačí zastávky budou podél řeky na trase
– Trávník-Nábřeží-Pod Luštěm-Pod Střelnicí-Pod Lesem-Ke Koupališti a zpět po druhém břehu řeky k ulici Pivovarská. Stezka
bude ukončena u penzionu, kde zároveň
bude umístěn ptačí hostinec, což je takové
větší krmítko pro ptáky.
Další zajímavostí je možnost adopce jednotlivých ptačích budek. Zájemci, kteří by rádi
tento projekt podpořili, budou mít možnost
si ptačí budku adoptovat. Za částku 500 Kč
obdržíte certifikát o adopci ptačí budky, děkovný dopis a přímo u budky bude umístěna cedulka se jménem dárce, případně se

jménem či textem, který si dárce sám zvolí. Dárce bude mít také možnost aktivně se
zúčastnit instalace ptačího obydlí. Finanční
prostředky budou využity na realizaci projektu ptačí stezky. Všem případným zájemcům o adopci už nyní předem děkujeme.
Slavnostní otevření ptačí stezky se bude konat na náměstí v Lošticích na podzim, napřelomu září a října. O podrobnějších informacích o projektu, termínu otevření ptačí
stezky a možnosti adopce se budete moci
postupně dozvědět na webu Města Loštice,
Spolku STURM- www.spoleksturm.wixsite.
com případně na FB stránkách spolku.
Michal Trlica, předseda Spolku STURM

Rodilý mluvčí do škol v regionu Mohelnicko
Dovolte nám představit navazující projekt
realizovaný MAS Mohelnicko, z.s. pod názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Mohelnice II (re.č.: CZ.02
.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126), ve zkratce
MAP Mohelnicko II. Jedná se o projekt prioritně zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Je důležitý pro plánování a jasné cílení dotačních výzev.
V rámci tohoto projektu jsme začali realizovat aktivitu „rodilý mluvčí do škol“.
Tato aktivita běží již 3. rokem na Zábřežsku, kde jsme se také inspirovali. V pondělí 14.10. 2019 proběhlo setkání ředitelů škol
a zástupců MAS Mohelnicko, z.s. v Základní škole a Mateřské škole Rovensko. Cílem
tohoto setkání bylo sdílení dobrých zkušeností v oblasti působení rodilého mluvčího
v zábřežských školách. Pan Ramsey, který
ve školách MAS Zábřeh působí jako asis-

tent pedagoga, nám předvedl praktické výukové aktivity se žáky 3. a 5. ročníku. Pomocí her, říkanek, dramatizace písní a tanečků
oživil část běžné vyučovací hodiny (tématy
v ukázce byly např. číslovky, barvy, tvoření
otázek, atd.)
Systém práce (dle zkušenosti zábřežských
škol) funguje tak, že ve škole probíhá standartní výuka dle rozvrhu. Po dohodě pedagoga s cizojazyčným asistentem (rodilým
mluvčím) proběhne v každé vyučovací hodině cca 15-20 min praktických aktivit na
předem připravené téma v angličtině. Téma
a obsah učiva je zcela na výběru vyučujícího dle situace, co je třeba s dětmi procvičit
a poté má za úkol cizojazyčný asistent dané
téma s dětmi procvičovat. Doporučená doba
působení rodilého mluvčího na škole je minimálně 1 týden, optimálně pak alespoň 2
týdny. Pozitivním přínosem této aktivity
je motivace dětí k výuce angličtiny, seznamování se s cizími kulturami, ale především
překonání ostychu mluvit anglicky během
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jakékoliv situace i mimo samotnou výuku.
Pro region Mohelnicko se nám podařilo
zajistit rodilého mluvčího jménem Navot
Laufer, který pracuje na pozici lektora anglického jazyka v Medové školce v Moravičanech. Jeho ukázkovou hodinu v soukromém
předškolním zařízení měli možnost ředitelé
shlédnout ve čtvrtek 17.10. 2019. Také práce
pana Navota s dětmi byla velmi inspirativní.
Aktivita „rodilý mluvčí do škol“ je financo-

vaná v kombinaci z projektu MAP Mohelnicko II a z financí zapojených škol, případně pak příspěvky od zřizovatelů škol. Tuto
aktivitu na školách zahájila od listopadu ZŠ
a MŠ Maletín, následovala ZŠ a MŠ Úsov,
ZŠ Moravičany a v březnu 2020 pak rodilý
mluvčí působil na ZŠ Loštice.
Mgr. Kateřina Fialová
Koordinátor klíčových aktivit
MAP Mohelnicko II

SVAZ MĚST A OBCÍ ČR vyhlašuje stávkovou pohotovost starostů
V minulých dnech Svaz měst a obcí ČR vyhlásil Černý den pro obce a kraje s nadějí, že
se podaří přesvědčit poslance, aby zamezili nespravedlivým dopadům kompenzačního bonusu na samosprávy, pokud by schválili klíčový návrh Senátu. Bohužel poslanci
se rozhodli setrvat na sněmovní verzi, která
znamená pro obce ztrátu 12,5 mld. Kč a pro
kraje dalších 4,5 mld. Kč. V pondělí 25. 5.
2020 Vláda ČR předložila v rámci legislativního stavu nouze další návrh s dopadem na
rozpočty samospráv, tzv. zpětnou kompenzaci daňových ztrát, která přináší pro samosprávy propad nejméně 7 mld. Kč pro
obce a přes 2,5 mld. Kč pro kraje. Návrh byl
schválen již v pátek 29. 5. 2020 a putuje nyní
do Senátu. SMS ČR bude jednat se senátory,
aby návrh zákona vrátili poslancům s návrhem, který nahradí samosprávám jejich ztrátu, a to formou zákonného nároku.
Celkové kumulativní dopady těchto
vládních opatření tak už přesahují 20
mld. Kč jen pro obce a města (dalších 7
mld. Kč pro kraje) a mohou dosáhnout
i 25 mld. Kč. K danému je nutné připočíst předpokládaný propad ve sdílených
daních cca -40 mld. Kč oproti vládní predikci na r. 2020. Takto výrazné propady
nemohou samosprávy samy zvládnout a je

nutné požádat stát o podporu. Vláda ČR
přitom postupuje opačně než vlády okolních států (např. Rakousko chce podpořit
své obce částkou 26 mld. Kč navíc, Německo
schválilo podporující balíček pro své samosprávy v rozsahu dokonce 1,5 bilionu Kč).
Oproti tomu česká vláda dosud schválila
jen prohloubení očekávaného poklesu sdílených daní o další neočekávané dopady na
rozpočty samospráv. Bohužel vláda tak porušila příslib předsedy vlády, že příjmy samospráv nebudou kráceny.
Při takto výrazných dopadech na rozpočty
samospráv je jednoznačně nutné, aby samosprávy požadovaly zákonný jednorázový
příspěvek od státu do svých rozpočtů,
o němž bude SMS ČR jednat se zákonodárci.
Návrh kompenzace propadu daňových příjmů formou dotací je neakceptovatelný. Již
dnes administrativou přetížené obce budou
z rozmaru Vlády ČR opět vyplňovat další nesmyslné dotační žádosti, které budou
zpracovávat stovky úředníků, které bude
Vláda ČR platit z daní, které by mohla obcím jednoduchým klíčem přímou podporou
rozdělit. Jaký je důvod? Budou dotační tituly vypisovány pro vyvolené? Budou žádosti
o dotace schvalovány podle toho jakou politickou příslušnost obec ve vedení má?

TÍMTO SE ZA MĚSTO LOŠTICE PŘIPOJUJI
KE STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI STAROSTŮ!
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Zprávy z Větrníku

nit společnou zkoušku. Tento třicetičlenný
sbor zpíval nádherně a zkouška nás všechny
opravdu bavila, prozatím však zůstalo pouze
u jediného setkání.
Také školní sborové děti se nemohly od
března scházet a kvůli pravidlům nastaveným pro docházku do školy to tak zůstane
až do konce školního roku.
Výroční koncert, který se měl uskutečnit 12.
června, jsme tak posunuli o celý rok.
A konečně musíme s lítostí oželet i zpívání na rozloučení s deváťáky. V tomto školním roce končí své členství ve sboru tito
žáci 9. ročníku: Verča Bílková, Kája Filipiová, Anička Gerlichová, Adélka Knápková,
Eliška Sedláčková, Anetka Šilberská a Vojta
Pur, kterým za jejich účinkování ve Větrníku srdečně děkujeme.
Neuskuteční se ani závěrečné mlsání ledové tříště a zmrzliny s Větrníčky a větrníková párty se sborem starších dětí. Všem přejeme alespoň touto cestou pěkné prázdniny.
Věříme, že se Větrník začne o to více točit
s příchodem nového školního roku. Těšíme se na setkávání s dětmi a se všemi přáteli
sborového zpěvu.
Svatava Šimkova a Hana Vyjídáčková

placená reklama

Zpráva o (ne)činnosti Větrníku
V době mimořádných opatření platných
v naší zemi od března tohoto roku byla zcela
zastavena také činnost našich dětských sborů Větrník a Větrníček. Od začátku školního roku jsme se připravovali na několik významných akcí, se kterými jsme se museli
postupně rozloučit.
Po několika letech měl Větrník zabojovat na
krajské soutěži dětských pěveckých sborů
v Uničově, odkud jsme si mnohokrát přinesli umístění ve zlatém pásmu a čtyři postupy
do národního kola. Soutěž byla pro tento rok
zrušena, stejně jako tradiční festival Zlatá
lyra v Šumperku. Museli jsme oželet i sbírku
v rámci Českého dne proti rakovině, kterou
se snad podaří zrealizovat v září.
Odpadl také dojednaný zájezd na rozhlasový sborový festival v Plzni.
Velice slibně se rozvíjela příprava na koncert
u příležitosti dvacátého výročí založení Větrníku. Tato událost měla být vyvrcholením
letošní sborové sezóny. Kromě pravidelné a
poctivé přípravy obou školních sborů se podařilo dát dohromady partu nadšených bývalých členek (a jednoho člena) a uskuteč-
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Loštická stopa na Taiwanu

(Rozhovor s Ondrou Geppertem o Taiwanu, Číně a koronaviru)
Taiwan je stát na stejnojmenném ostrově Tchaj-wan u jihovýchodního pobřeží Číny. Žije
tam přibližně 23,5 milionu obyvatel. Je to demokratický stát, o kterém Čína prohlašuje, že je
její součástí. V době koronavirové Taiwan na epidemii zareagoval na rozdíl od Česka okamžitě. Uvedl v činnost celou řadu preventivních opatření, včetně vyhledávání zdrojů nákazy
a zabezpečení společnosti ochrannými pomůckami. Díky tomu nemusel následně zavádět
zásadní restrikce, jako je plošná karanténa, uzavření škol či zákaz vycestování.
Dovol, abych položil několik otázek pro Hlas Loštic.
Co Tě přivedlo na Taiwan?
Jednoznačně zaměstnání. Na jaře 2014
jsem se přihlásil do konkurzu na místo lektora češtiny v zahraničí a volba na Taiwan
padla proto, že jsem chtěl získat novou pracovní zkušenost ve světě. Navíc jsme se s
manželkou rozhodli po svatbě strávit nějaký čas v cizině, takže jsme od té doby hodně
cestovali, třeba i mezi krajany a kamarády v
Austrálii.

Co Ti přinesl život na Taiwanu?
To by byl po šesti letech už hodně dlouhý seznam. Popravdě ale hlavně ze začátku
jsem to celé vnímal trochu jako dobrodružství, až teprve časem se ukázalo, že Taiwan
může být docela dobré místo k životu. Profese učitele je tu velmi vážená, zodpovědná a to s sebou přináší respekt, ale i různá
očekávání. Uctivé chování je naprostý standard, takže během krátkého rozhovoru tře-
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ba s prodavačkou si několikrát poděkujeme,
usmějeme se na sebe a odcházím s dobrým
pocitem, že jsem se všemi zadobře. Taiwan
je taky čistá a bezpečná země, která se skvěle
hodí pro rodinný život. Našim dvěma blonďatým dětem tu všichni věnují hodně pozornosti. Syn už chodí do univerzitní školky,
kde je moc spokojený. Manželka vedle péče
o děti stihla vystudovat další obor (MBA).
Stálé učení a hodně nového poznání je to tak
pro celou rodinu.
Život v Asii je asi hodně rozdílný od života v Česku. Co Ti chybí, když zavzpomínáš na domov?
Hodně postrádáme naše rodiny, hlavně v
Lošticích jsme byli vždycky zvyklí se pravidelně vídat v širším rodinném kruhu. Nemáš kolem sebe tu bandu dobrých kamarádů a jejich smysl pro humor, i když se tady
taky občas potkáváme v české hospodě na
plzeňském a štamprli. Chybí mi i naše příroda: střídání ročních období, bouzovské
kopce a lesy, chalupa a vůně dřeva v Rychlebkách. Ale třeba i takové banality jako
kostelní vyzvánění, které jde v Lošticích slyšet všude a tady nikde. Na jídlo si taky nejde
hned a docela zvyknout.
Jak často máš možnost se podívat domů?
Asi jednou až dvakrát do roka. Na letní
prázdniny, kdy s sebou na část pobytu přivážíme i skupinu Taiwanců na letní školu do
Olomouce, a potom v zimním volnu po prvním semestru. Bohužel to není na Vánoce,
ale na Čínský nový rok, který vychází tak na
leden nebo únor. Cesta je dlouhá a jen let do
Vídně trvá min. 13 hodin.
Kdyby chtěl někdo navštívit Taiwan, co
bys mu doporučil?
Portugalci ostrov kdysi pojmenovali
Formosa - “překrásný”. Je tady hodně přírodních krás. Na poměrně malém prostoru
najdeš skoro čtyřtisícové pohoří i bílé pláže. My máme nejradši horké prameny. Lá-

zeňskou kulturu tady rozvinuli Japonci a výběr míst, kde se dá koupat nebo bahnit je
opravdu široký. V metropoli určitě stojí za
to zajít na Taipei 101, která je nejvyšší “zelenou” (eko) budovou na světě a má tvar stonku bambusu. Někde na úrovni 90 poschodí je k vidění 600 - tunové pohyblivé těleso
(kyvadlo), které udržuje stabilitu při tajfunu
nebo zemětřesení. Poblíž domu máme obrovský areál Taipei ZOO umístěný v přirozeném prostředí pralesa (vstupné je 45 Kč).
Také náš univerzitní kampus je situovaný
pod kopci u řeky s cyklostezkou a různými
sportovišti. Kousek odsud vyjíždí čtyřkilometrová lanovka k čajovnám s výhledem na
město. Určitě stojí za to vyzkoušet taiwanský
vysokohorský “oolong” (čaj) a tradiční “xiao
long bao”, knedlíčky plněné mletým masem,
zelným salátem, krevetami aj.
Máš možnost sledovat boj s epidemií přímo na Taiwanu. Máš možnost alespoň
přes media sledovat boj s koronavirem u
nás. Dokázal by si porovnat situaci na Taiwanu a u nás v Česku?
To je široká otázka. Taiwan může těžit z
toho, že je ostrovem, který si navíc už v roce
2003 prošel epidemii SARS. Země tehdy v
tom boji zůstala úplně osamocená, protože
Světová zdravotnická organizace (WHO) jí
na nátlak Číny neuznává. Taiwanci jsou také
velmi disciplinovaní a zvyklí nosit roušky. I
přes všechna omezení, život probíhá celou
dobu relativně normálně: jsou otevřené školy, restaurace, společenské akce do 100 osob.
Taiwan od začátku nic nepodcenil, vláda
jednala rychle, věcně, s týmem odborníků s
přesnými instrukcemi. Lidé dostávají pravidelně relevantní informace, žádná zavádějící, protichůdná či falešná tvrzení. Základem
úspěchu je právě informovanost a transparentnost, důvěra občanů ve vlastní demokratický stát, který dokáže v krizi úspěšně
jednat.
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Na Češích obdivuji, že nečekali, až se o ně
stát postará, a vzali iniciativu vzájemné pomoci a šití roušek do vlastních rukou. Vládní politici situaci nejdříve podceňovali, aby
pak každý den vydávali a znovu měnili různé zákazy a nařízení. Nakonec se chlubí tím,
co lidi zajistili svépomocí. Důvěru to ve mně
nevzbuzuje, ale snad se tak aspoň podařilo
zabránit nejhoršímu.
Taiwan poskytnul ochranné zdravotní pomůcky mimo jiné darem i naší republice.
Jak se podařilo zajistit Taiwanu dostatek
ochranných zdravotních pomůcek?
Dobrou organizací včetně chytrých technologií, např. díky aplikaci na dostupnost roušek v lékárnách a objednávkám online. Každý obyvatel ostrova včetně dětí měl hned
po propuknutí epidemie zajištěný jejich příděl, minimálně tři na týden. Byla sjednocena cena za kus (5 Kč), s rouškami je přísný
zákaz obchodovat pod vysokými pokutami.

Do konce března se rozjelo 60 nových výrobních linek, takže nyní už je roušek dostatek i v běžných obchodech. Téměř všechny
tyto ochranné pomůcky jsou pochopitelně
“made in Taiwan”.
Jak je vnímána Čína a její přístup k Taiwanu v době počátku a průběhu epidemie koronaviru?
Taiwan přijal hned od ledna, kdy se o nemoci ještě moc nevědělo, velmi přísná opatření. Zavedl systém důsledných kontrol a
tzv. chytré karantény: nejdříve pro lety z
Wuhanu, později z celé Číny a nakonec i z
dalších zemí. Jejich výhodou bylo, že k neznámé chorobě hned od počátku přistupovali ostražitě, jako k extrémně nakažlivému
onemocnění. Po předchozích zkušenostech
příliš nevěřili prohlášením čínských aparátčíků, ani WHO. Přitom desetitisíce Taiwanců žijí a pracují v pevninské Číně, obě
země jsou ekonomicky silně provázané.
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Čínské orgány evakuaci těchto osob zpět na
Taiwan různě komplikovaly. Nejvíce příkoří
ale způsobuje ČLR Taiwanu na mezinárodní scéně, kde mu zamezuje v přístupu a sdílení informací o takto závažných tématech.

Přitom Taiwan může pomoct a Taiwan skutečně pomáhá, jen nesmíme moc dbát na
cenzurované zprávy a příběh o koronaviru
takový, jak se ho snaží upravovat čínská propaganda.

P. S. Velmi přehledně a čtivě shrnula informace o “zázraku na Taiwanu” ve svém blogu, odkud jsem také čerpal, spisovatelka Radka Denemarková: https://denemarkova.eu/cs/blog/.
Závěrem Ti děkuji moc za vstřícnost a ochotu. Pro Hlas Loštic vedl rozhovor.
David Kofránek

Legionáři z Loštic

– povolání sladovník, člen Sokola, v legiích
15. května roku 1938 byla slavnostně odhale- byl od 2.10.1917 do 5.4.1918. Účastník bitvy
na pamětní deska legionářům. Tuto událost u Zborova. Zahynul u Kurska při srážce vlapřipomíná odznak, který se podařilo Jarosla- ků ve stanici Kyrzanov.
vu Eliášovi zachovat pro budoucí generace. Richard Škůrek
V kronice města se píše, že se slavnost konala *26. 10. 1897 Loštice / †6. 9. 1918 Rusko
za nádherného počasí a za velké účasti legi- – povoláním obchodní příručí. V legiích byl
onářů, hasičstva, sokolů, orlů, Národní gar- od 20. 6.1 916 do 6. 9.1 918. Padl v boji u
dy a všech loštických spolků. Slavnost zahájil Utky, pohřben v Jekatěrinburku.
plukovník J. Koukal, za loštické rodáky pro- Karel Špička
nesl pozdrav JUDr. Richard Fischer. Závěrem *23. 2. 1894 Loštice / †14. 7. 1918 Rusko
– povolání uzenář, v legiích od 7. 7. 1918
všem poděkoval starosta František Nesvadbík. Slavnosti byli přítomni významní činite- – 14. 7. 1918, zemřel u Tomsku, zřejmě ne
v boji, pohřben je na hřbitově ve stanici Talé z Olomouce a Šumperku.
Deska nesla nápis: „Hrdinně padli, aby ná- jga na Sibiři.
Vilém Švec
rod svobodně žil.“
Na pamětní desce odhalené na budově rad- *23. 4. 1897 Loštice / †31. 12. 1920 Itálie
– rolník, v legiích od 26. 4. 1918 do 17. 6.
nice byla napsána 4 jména legionářů (loštic1918, byl raněn v boji na Piavě, nezvěstný,
kých rodáků), kteří padli.
13. 3. 1923 byl prohlášen za mrtvého ke dni
Josef Grygar
31. 12. 1920.
*8. 3. 1893 Loštice / †5. 4. 1918 Rusko
Údaje jsou čerpány s pomocí loštické kronikářky Věry Večerkové z knihy „Bojovali v legiích (Legionáři okresu Šumperk 1914-1920)“ od Hany Jarmarové. Kniha je v městské
knihovně.
Seznam legionářů, loštických občanů, sesta- ští v přehledu nesprávnosti. Deska legionávil také JUDr. Richard Fischer, loštický ro- řům byla odstraněna po příchodu Němců
dák, později starosta Olomouce. Padlo 74 v roce 1939.
David Kofránek
vojáků rakousko-uherské armády +4 legionáři. Nezvěstných bylo 14. Válečných invalidů-poškozenců bylo 54, někteří zemřeli na
následky zranění po návratu, jiní se dožili
vysokého věku. Richard Fischer píše, že seznamy sestavil s velikými potížemi, připou28
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Nápady pro školkové děti

Rád bych upozornil na zajímavou a přínosnou aktivitu Katky Malíčkové. Ta v době
omezení kvůli koronaviru založila na Facebooku skupinu Nápady pro školkové děti.
Založila ji na popud některých loštických
maminek. Vkládá do skupiny spoustu nápadů na práci se školkovými dětmi. Lze tam
nalézt množství úkolů na rozvoj grafomotoriky, jemnou motoriku, koordinaci ruky a
oka, na rozvoj myšlení, pozornosti.
Nápady pro školkové děti: https://www.facebook.com/groups/704770630265052/
Poprosil jsem Katku, zda by pro čtenáře Hlasu Loštic svojí přínosnou činnost přiblížila.
Někteří čtenáři si mě možná pamatují jako
učitelku MŠ Loštice. Jiní mě znají jako maminku dvou malých dětí. Když se kvůli koronaviru zavřely školy a školky a maminky
v celé republice se staly ze dne na den učitelkami svých dětí. Já jsem měla tu výhodu, že učitelkou skutečně jsem. Věděla jsem, kde hledat
nápady na zabavení svého tříletého syna, kde
čerpat inspiraci, kde najít spoustu pracovních
listů. Dovedla jsem si představit, co by Filípek
tou dobou dělal s učitelkami ve školce. Měla
jsem představu, co by měl vzhledem ke svému věku zvládat a v čem je potřeba jej podporovat. Napadlo mě, že některé maminky podobně starých dětí by možná uvítaly tipy, jak
se svými školkovými dětmi doma pracovat,
a vložila jsem nějaké nápady na facebookové stránky loštických maminek. Ohlasy byly

větší, než jsem čekala. Maminky mě prosily
o další inspiraci a tak se zrodila facebooková
skupina „Nápady pro školkové děti“. Skupina
je určena především pro maminky z Loštic,
Mohelnice a okolí, které mají děti ve věku od
dvou do sedmi let a rády s nimi malují, tvoří
a zkoušejí nové věci. Pravidelně do ní vkládám pracovní a gramotorické listy, inspiraci k
tvoření, pohádky a další. Do budoucna bych
chtěla, aby skupina sloužila i jako inspirace
na akce a výlety v okolí, aby se do ní vkládaly odkazy na zajímavé události okolo nás.
Již jsem navázala spolupráci s akční skupinou
MAP Mohelnicko, která ve skupině sdílí odkazy na jejich zajímavé akce. Některé z maminek se ve skupině dělí o své nápady nebo
zajímavé inspirace z internetu.
Jestli patříte mezi maminky, tatínky, prarodiče, tetičky či strýčky, kteří s dětmi rádi tráví
svůj čas, rádi se jim věnují a rádi se nechají
inspirovat, ráda vás ve skupině přivítám.
Moc děkuji za odpověď a přeji, co nejvíce
spokojených dětí a rodičů.
David Kofránek
-- foto Nápady pro školkové děti 1.JPG –
-- foto Nápady pro školkové děti 2.jpg --
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Vendula Hopjaková

Skončila závodní sezóna ve snowboardcrossu a tak jsem znovu oslovila Vendulu
Hopjákovou a zeptala se, jak se jí dařilo v
reprezentačním družstvu České republiky.
„V dubnu roku 2019 jsem podstoupila operaci ramena, po níž následovala dlouhá rehabilitace. První soustředění se uskutečnilo v září ve Švýcarsku. Rameno mě nebolelo
a tak jsem hodně natrénovala. Trénink pokračoval v Itálii, Rakousku a Finsku. Všechny tréninky byly intenzivní a měla jsem radost, že mi sloužilo zdraví. Závodní sezóna
Světového poháru začala v prosinci 2019 v
Rakousku, kde jsem obsadila 14. místo. Pak
jsme odjeli do Itálie, kde nám počasí vůbec nepřálo, hlavně foukalo a opět jsem
byla čtrnáctá. V půlce ledna jsme odletěli do Kanady, kde se všichni snažili vypořádat se špatnými povětrnostními podmínka-

30

HLAS LOŠTIC

LÉTO 2020

ní: V roce 2014 jsem byla 42., v roce 2016
- 36,., v roce 2017 - 29., v roce 2018 - 39.
= předčasně ukončená sezóna kvůli operaci
ramena. V roce 2019 jsem byla 18. a v roce
2020 14. Momentálně jsem doma a můj tréninkový plán se teď skládá z několika aktivit
jako je běh, posilování, brusle, kolo, trampolínka, balanc, atletika, tenis, protahování.
Pravděpodobně v srpnu, podle epidemiologické situace, bychom měli odletět za sněhem do Austrálie. V roce 2021 se uskuteční Světový pohár v České republice na Dolní
Moravě.»
Děkuji za zajímavé vyprávění a přeji Ti do
další sezóny hodně zdraví a úspěchů.
Věra Večerková.

mi. Mrholilo, byla hustá mlha, ale navzdory
tomu jsem obsadila 15. místo. Protože nebyl sníh, pořadatelé další závody zrušili. V
té době jsme trénovali ve Švýcarsku. Další závod Světového poháru se konal v březnu ve Španělsku. Bylo krásné počasí, náročná trať a mě potěšilo, že jsem byla čtrnáctá.
Poslední závod byl ve Švýcarsku. Bylo nominováno šestnáct žen a třicet dva mužů. Dostala jsem se mezi těchto šestnáct nejlepších,
což nebylo jednoduché. Všechno ale zkomplikoval COVID-19. Někteří závodníci odletěli domů, zůstalo pouze deset žen a dvacet
mužů. Závod byl posunutý o dva dny dříve.
V celkovém pořadí Světového poháru jsem
skončila čtrnáctá. Přehled mých umístě-

Loštěcká vézva

Za zmínku určitě stojí aktivita dvou kamarádů z Loštic, Ctirada a Ládi. V době omezení setkávání byla sepsána v jazyku hanáckého kraje tzv. Loštěcká vézva. Byl tam i překlad pro
ostatní občany z ČR a okolí Moravy. Vézva obsahovala rozhodnutí o vehlášeni 19. hodine,
každé deň „Chvilkó slavnostního slivovicového potkávání na dálko“.
Po umístění do prostoru virtuálního se začala lavinovitě šířit i mimo území našeho kraje.
Pro mnohé nešlo nesdílet. Loštická výzva byla braná jako recese. Dle vyjádření tvůrců výzvy měl dokument pobavit, povzbudit na duchu a utužit kamarádské vztahy. Jak bylo psáno
v jednom článku, tak dlouholetí přátelé sestavili Loštickou výzvu na základě rituálu, který
sami praktikovali.						
David Kofránek
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Dovolte abych tyto výmluvné fotografie doplnil krátkým textem
Ve čtvrtek 28. května 2020 v noci, neznámý
,,ekolog a ochránce přírody“ vyvezl do zámeckého parku v Žádlovicích dvě tuny stavební suti. Jedná se o čerstvě vybourané bílé
cihly, PZ desky, betony a teracové dlaždice.
Možná tato suť pochází z tzv. Antoníčku,
krbu či zídky?

Vyzývám tímto autora této černé skládky,
aby se přihlásil na Městském úřadě v Lošticích, kde bych mu rád osobně poděkoval
jménem města, pana Vinklera a jeho lidí,
kteří odstranění skládky věnovali půl dne
práce, a jménem všech občanů, z jejichž peněz, vybraných na odpadové hospodářství,
byla skládka uklizena.
S pozdravem Jan Konečný- místostarosta

Přehrady opět na pořadu dne?

sil a nově založeného spolku Údolí Třebůvky proti stejnému seznamu, ve kterém bylo
v té době přibližně 200 lokalit, z toho také
několik přehrad nad Lošticemi. Možná si
říkáte, jak je možné, že přehrad bylo plánováno několik. Bylo to proto, že některé
si tehdejší plánovači přáli jako součást kanálu DOL, jiné zase měly sloužit jako pro-

Před několika týdny se v našich médiích
objevil seznam rozšířený o dalších 31 lokalit hájených pro případnou stavbu přehrad.
Celkový počet takto blokovaných území by
se tak zvýšil na 96. Tyto nápady předkládá
ministr zemědělství a jako důvod, na který lidé slyší, uvádí období sucha. Před více
než deseti lety jsme bojovali v rámci našich
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tipovodňová opatření. Nyní je pro změnu
důvodem sucho.
Na rozšíření seznamu možných přehrad se
poněkud paradoxně shodly ministerstva zemědělství i životního prostředí. Lošticím
už snad život pod přehradní hrází nehrozí, nicméně jsou ohroženy jiné krásné přírodní lokality v Olomouckém kraji, jako je
například přirozený úsek Bečvy nad Hranicemi, kde by měla vzniknout přehrada Skalička, která by zničila poslední štěrkonosnou řeku na Moravě. Další lokalitou je údolí
říčky Březné, kam jezdí loštičtí skauti a děti
ze všech koutů naší vlasti na letní tábory a kde by se měla rozlévat nádrž Hoštejn.
Nově jsou to pak přehrady Smilov a Podhoří
v dalších zbytcích divoké přírody Olomouckého kraje.
Možná si, vážení čtenáři, říkáte, že je přece
dobré budovat přehrady, protože je to logické – zadrží přece obrovské množství vody
pro lidi i průmysl a příroda bude muset
ustoupit. Stojí za to seznámit se i s některými argumenty vědeckých a ekologických kapacit z řad těch, kteří přehrady nepreferují:
Tři poslední zbytky lužních lesů a luk na
Moravě při záplavách v roce 1997 zadržely
podle odborníků třikrát víc vody než všechny přehrady v povodí Moravy a Odry dohromady
Česká krajina zadrží o tři miwwliardy (3 000
miliónů) kubíků vody méně, než by mohla,
pokud by se hospodařilo zdravě. Všechny
nově plánované přehrady DOHROMADY
zadrží při maximálním stavu 200 mil.
kubíků.
Volná vodní hladina má nemalý odpar.
Plocha 10x10 metrů odpaří průměrně
ročně 700 kubíků vody. Nové přehrady mají mít dohromady plochu 30 km2
(3000 hektarů). Obyčejná kalkulačka
říká, že roční odpar z této plochy je 210
mil. kubíků (v reálu je odpar nejspíše o

dost nižší, berte prosím výše uvedený výpočet s rezervou).
Smysl dávají zejména malé, lokální vodní plošky a další vodní díla (retence přívalových srážek, malý vodní cyklus, vsaky
do podzemních vod). Vodu nejlépe zadrží
zdravá půda na polích, loukách a lesích, ne
přehrady.
Vodu také zadrží v krajině přírodě blízké
toky, kterými voda neodtéká takovou rychlostí, jako zkanalizovanými koryty (příkladem říčních kanálů jsou třeba Třebůvka a
Jevíčka nad Vranovou Lhotou). Korytům
vodních toků je třeba vracet jejich přirozenou podobu. Rozlévání povodňových vod
v říčních nivách není žádná katastrofa, je to
přirozené a pro spodní vodu a zdravou krajinu blahodárné.
Važme si stromů, zejména těch vzrostlých
a starých, svými mohutnými korunami vytvářejí blahodárné mikroklima, ochlazují
ovzduší a zabraňují rychlému odparu vody
z půdy. Važme si také keřů, které rovněž
brání odpařování vody a jsou také domovem řady druhů zpěvného ptactva a úkrytem dalších živočichů.
Samostatnou kapitolou je hospodaření v ČR
na polích a v lesích, zejména odvodňování
krajiny pomocí stále fungujících meliorací, rozorávání zbytků mokřadů, vytváření
mrtvé půdy pomocí nadměrné chemizace
a těžké mechanizace, půdní eroze mj. vlivem špatného obdělávání (ne po vrstevnici),
takže ročně z Česka mizí 21 milionů kubíků
kvalitní půdy.
Věřme tedy, že nám všem co nejrychleji dojde, co se děje s českou krajinou, a že se budeme snažit udělat co nejvíce pro obnovení jedné z jejích nejdůležitějších funkcí – a
tou je zadržení vody tak, aby opět hučela po
lučinách, v sadech skvěl se jara květ a naše
vlast byla znovu zemským rájem.
Svatava Šimková Údolí Třebůvky, z. s.
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Jaroslav Beneš po sedmnácté

I letos se loštický řezbář Jaroslav Beneš
pustil do tvorby křížů z lipového dřeva.
Je tomu už sedmnáct
let, co tyto kříže tvoří.
Mají pro něj duchovní význam. Letos bylo
na Květnou neděli požehnáno pět křížů.
Vždy používá lipové
dřevo. A to proto, že
lípa patří k národním
symbolům. Symbolika je s jeho kříži spjata.
Součástí křížů je vždy vyobrazení ukřižovaného Ježíše Krista, růže a srdce.
V čem tvorba byla pro Tebe letos jiná?
Letos jsem výrobou křížů přišel do ojedinělé doby, kterou jsem doposud nezažil. Tradičně vysvěcuji kříže při mši svaté v našem
kostele sv. Prokopa, ale letos to poprvé bylo
jiné. Kříže byly vysvěceny v komorní atmosféře jen za účasti místního faráře Kristiána
Libanta. Věřím, že splní kříže své duchovní poslání, která já plním již mnoho let přes
vyšší moc.
Kdy jsi začal pracovat na tvorbě křížů a
jako dlouho Ti trvá je vytvořit?
Každý kříž dělám dle své
úvahy. Jak vycítím, že dílo
je na konci, tak odložím
dláto. Myšlenka a nákresy
vznikají po Vánocích a jejich tvorba začíná po Novém roce.
Co za text obsahuje
schránka s pergamenem?
Obsahuje citát z Bible-Jan
-17:33 „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já

jsem přemohl svět“. Letos obsahuje na rubu
napsanou prosbu „Bože ochraňuj nás, Sv.
Václave nedej nám zahynouti.“
Co symbolizuje růže a srdce na kříži?
Růže symbolizuje vykupitele umučeného
v nejlepším rozkvětu jeho života. Tento pohled na jeho utrpení je mým vyjádřením,
které jsem vytvořil jako výraz jednoty víry
a umění. Srdce na kříži jsem vyobrazil tak,
že do něj vedou tři tepny, které symbolizují
Svatou Trojici.
Moc děkuji za drobný rozhovor a přeji i
nadále spoustu tvůrčí energie.
Za Hlas Loštic David Kofránek
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Vlčické traktůrky

dovácké, až do motorů š 1203 byly stejného typu, výroba byla shodná, tak se dal jakýkoliv škodovácký tehdejší motor použít.
Brzdový systém byl kapalinový, časem se
změnil na vzduch, brzdí i vlečky. Pan Bloudek používal i pluh na prohrnování sněhu, který praktikoval i pro obec. Rozvážel
pro Lesy Litovel, po lese sazenice stromků, sloužil osadnímu výboru, oralo se skoro
všem lidem políčka, převoz dřeva, písku atd.
Bylo vyrobeno celkem deset traktůrků,
většina je ve Vlčicích, nejdál je ve Vranové
Lhotě a v Radnici. V dílně pana Bloudka se
také vyrobilo nesčetné množství kompresorů, cirkulárek, šrotovníků a dalších pomůcek. Poslední traktor byl vyrobený v roce
1989, má diferenciál z Tatry 805 a dodnes
slouží pro přepravu materiálu. Pokud se nemůže nastartovat auto, přes motor Karlova
traktůrku je auto okamžitě vzkříšeno.
Text Pavel A.Taťoun

Vše počalo někdy kolem roku 1970, kdy
pan Karel Bloudek začal trvale bydlet ve
Vlčicích. Vznikla potřeba občas něco dopravit, přepravit, přemístit. První byla
dvoukolová fréza s motorem skútr Manet
čz 125. Ta se však neosvědčila, chyběla patřičná síla, byla vratká, tím i dosti nebezpečná. Začal se budovat čtyřkolový traktor,
motor byl z automobilu Adler dovezený z
Kadeřína u Bouzova. Adler byla německá firma vyrábějící kola, motocykly, psací stroje, automobily, vznikla v roce 1900
a výrobu ukončila v roku 1957. ADLER je
česky OREL. Motor byl sice perfektní, tichý, nízká spotřeba, horší, ale byly náhradní díly, brzdový systém a některé drobné
nedostatky, o kterých nejlépe ví autor traktůrku.
Výroba přešla na motory Škoda, začalo
se s Tudorem. Převodovky a motory ško-
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Šachy Loštice

vyzkoušet si soutěžní partie ve vážném tempu. Jeho výhry a výkon po celou sezónu je
také příslibem do budoucna. Skvělé výkony,
jak už se stalo zvykem, předvádí naše loštická jednička Pavel Klička. Spousta silnějších
soupeřů na prvních šachovnicích si na Pavlovi vylámala zuby. Své soupeře trápil i „nestárnoucí“ Jiří Vařeka, který letos oslavil 86.
narozeniny. Základy šachové hry vštěpoval
mnohým hráčům, kteří úspěšně hájí barvy
loštického klubu, jako je například zmiňovaný Pavel Klička, Roman Oliverius, Jiří Šipka a
další. Závěrem bych chtěl všem svým spoluhráčům poděkovat za přístup ke hře po celou
sezónu a popřát jim hodně zdraví, štěstí a pohody do nového ročníku Oblastního přeboru. Příznivcům loštického klubu chci poděkovat za podporu.
Více informací o šachovém klubu ŠK Loštice naleznete na domovské stránce klubu:
http://sachovyklublostice.blogspot.com/
Za ŠK Loštice David Kofránek

Vážení přátelé 64 polí, máme za sebou v Oblastním přeboru další celou sezónu, zakončenou trochu netradičně. Zbývaly dva zápasy, kde byla šance se posunout v tabulce
nahoru. Díky zásahu koronaviru poslední dvě kola byla nejdříve odložena. V květnu vedení šachového svazu olomouckého kraje přijalo usnesení, že soutěže ŠSOK
2019/2020 nebudou dohrány a pořadí po
9.kole v Oblastním přeboru je konečné.
Naše družstvo ŠK Loštice v silné konkurenci obsadilo 7. místo z 11 družstev. Příslibem
do budoucna jsou výkony benjamínka týmu
jedenáctiletého Samuela Laufera, kterému se
dařilo potrápit elově silnější a starší soupeře.
I pro tým získat nějaké body. Na jeho výkonnostním vzestupu se podílí, jak jeho píle, tak
i hodiny a hodiny tréninku s Romanem Oliveriusem. Dalším nováčkem v týmu je Jirka
Janda, který projevil zájem hrát za Loštice a
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Báseň od paní Hany J.
KYTIČKA K ŽENÁM PATŘÍ

Květinové symboly – něha, křehkost, krása,
jsou si oporou, jako u lidí má láska.
Otevírají se poklady barev, harmonie a vůně,
vše láskou rozkvétá, září, nikdo nestůně.
Kytička k ženám patří jako láska,
tak jako k dětem líbezná pohádka.
Také přání a květina k sobě patří,
jsou plné něhy i bez pompézních mašlí.
Žasneš - jak rodí se z poupěte květ,
to krásno objímá i celý svět.
Ctíš potřebu lásky-plného vztahu,
květinou řekneš vše, jestli jsi, či nejsi na tahu.
Je tu bezedná studánka pocitů krásných,
co vcházejí do románů, mají místo v básních.
Darovaná láska je kouzelný květ,
nikdy neuvadá a vrací se zpět.
K oslavám odjakživa květina patří,
romantika a dojetí, život okoření a zkrášlí.

Jaro v zámeckém parku. Foto Hana Jílková
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V době
karantény,
26. dubna,
zahrálo
„Šlapetečko“
obyvatelům
penzionu
k povzbuzení
mysli

LÉTO 2020

HLAS LOŠTIC

Z archivu

tentokrát z doby ne tak vzdálené.

Snímky Jana Hledíka jsou použity z krátkého filmu o Lošticích.

40
Cestou ke startu Pochodu za loštickým tvarůžkem v roce 1979

