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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
náročné
podzimní
období, kdy jsme dokončovali řadu investičních projektů za
současného konání
voleb do zastupitelstev obcí, je za námi.
Dovolte mi poděkovat
vám za projevenou důvěru v podzimních
komunálních volbách. Nesmírně si jí vážím. Jedno období se říjnem 2018 uzavřelo
a nové období se nám otevírá. Chtěla bych
vám všem v tomto vánočním čase, který už
na nás začíná dýchat ze všech stran, popřát
krásné a klidné prožití svátků vánočních,
hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody.
Rok 2018 byl rokem velkých investičních
akcí, a to nejen v našem městě, ale v celé
republice. Velký rozmach investic zaznamenal nejen veřejný sektor, ale významně
zasáhl i do podnikatelské sféry. Stav, kdy
nebylo možné zajistit zhotovitele na zpracované projekty a následně stavební materiál na úspěšné dokončení staveb, jsme po
mnoho let nezažili. Ekonomika země se
nachází na svém vrcholu. Na druhou stranu byl rok 2018 také rokem nesoucím s
sebou mnoho životních zkoušek v oblasti
zdraví a velmi smutných příběhů, v některých případech s tragickým koncem. Rok
2018 je také rokem velkých klimatických
změn, rokem sucha, které bude mít dopady ještě do mnoha dalších let. Sucho s sebou přináší obrovské škody na lesních porostech v celé ČR v důsledku přemnožení
kůrovce a následné kalamitní těžby smrkových lesů.
Přeji nám všem, aby rok 2019 byl lepší, a to zejména v oblasti zdraví, mezilid-

ských vztahů a také životního prostředí, jehož důležitost si mnozí ještě neuvědomují.
Aby naše republika a všichni její obyvatelé dále mohli žít v míru a prosperitě, abychom mohli své děti vychovávat ve svobodné a demokratické zemi, která klade důraz
na hodnoty jako je etika, solidarita, péče o
bezmocné. Aby se rok 2019 nesl v duchu
vzájemné pomoci a lásky.
STAVEBNÍ PARCELY NA PEŠTI
V průběhu roku 2018 byla dokončena první etapa přípravy stavebních parcel pro 23
rodinných domů v lokalitě Na Pešti. K rodinným domům byly vybudovány přípojky
splaškové kanalizace, vodovodu, elektřiny,
plynu a optického kabelu pro internet. Dále
byla v lokalitě vybudována nová místní komunikace, která je v současné době rozpracována tak, že je na ni položena první tzv.
obrusná vrstva asfaltu. Takto zůstane komunikace v předčasném užívání po dobu
příštího roku, kdy většina stavebníků zahájí své stavby RD a na komunikaci bude
kladen velký nápor těžkých vozidel. Jestliže většina staveb v roce 2019 dojde do podoby hrubých staveb, v následujícím roce
by město dokončilo pokládku asfaltu tak,
aby komunikace mohla být zkolaudována a
řádně užívána. Současně s tím bude dokončen i chodník v intravilánu obce od lípy po
restauraci Na Pešti. Součástí projektu bylo
i propojení města Loštice a obce Žádlovice smíšenou stezkou pro chodce a cyklisty. Tato stezka je již také řádně dokončena
a pevně věříme, že bude sloužit nejen obyvatelům nově vybudované lokality Na Pešti,
obyvatelům obce Žádlovice, ale všem, kteří
využívají již v minulosti vybudovanou cyklostezku mezi Mohelnicí a Žádlovicemi.
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Poslední investicí, která se dokončuje, je
veřejné osvětlení, a to jak v lokalitě bydlení, tak kolem vybudované smíšené stezky
pro chodce a cyklisty. K nasvětlení smíšené stezky jsme přikročili z důvodu bezpečnosti, zejména dětí, které budou v budoucnu stezku využívat na cestě do školy či ze
školy. Z 23 stavebních parcel je 22 stavebních parcel úspěšně rezervováno pro nové
vlastníky, z toho někteří stavebníci již zahájili stavby svých rodinných domů. Většina
stavebníků jsou lidé, kteří teprve budou zakládat své rodiny nebo mají školou povinné
děti, což by mohlo mít do budoucna pozitivní dopad pro město.

mu stylu. Ten pak bude mít pozitivní dopady na životní prostředí v regionu. Z výše
uvedených důvodů se i v roce 2019 plánuje nová soutěž projektu „Mikroregionem
na kole“, pro děti i dospělé. Budou vybrána
nová místa, na kterých se můžete zastavit,
takže soutěž s sebou ponese další poznávání našeho regionu. Všechny vás srdečně
zveme k zapojení do soutěže.
REKONSTRUKCE SILNICE
A CHODNÍKŮ V ŽÁDLOVICÍCH
Jednou z investičních akcí, která byla dokončena v roce 2018 je rekonstrukce silnice
od ulice Jevíčská kolem Valchy, přes Žádlovice až na konec Žádlovic směr Pavlov. Prováděla ji Správa silnic Olomouckého kraje
v zastoupení vlastníka silnice, kterým je
Olomoucký kraj. Současně s rekonstrukcí
komunikace proběhla i rekonstrukce chodníků, a to převážně od křižovatky u zámku směrem ke kapličce. Celkové náklady na
rekonstrukci komunikace hrazené vlastníkem komunikace jsou 10,5 mil Kč, celkové náklady na rekonstrukci chodníků hrazené městem představují částku 2,5 mil. Kč.
Při rekonstrukci mne oslovilo několik občanů Žádlovic s otázkou, zda bude chodník
řešen i v úseku od křižovatky směrem do
Loštic. Bohužel prostor kolem komunikace
je zde v některých úsecích příliš úzký pro
umístění chodníku, proto nebylo rozšíření
v daném úseku realizováno. Součástí projektu je i umístění radaru pro měření rychlosti na vjezdu od obce Pavlov. Ten musí
být umístěn v souladu s projektovou dokumentací schválenou dopravním inspektorátem v Šumperku. Proto jsme museli nejprve provést přívod elektrické energie na
stanovené místo, radar je již objednán, ale
vzhledem k velkému vytížení realizační firmy bude umístěn na nový sloup VO nejdříve v lednu roku 2019.

MIKROREGIONEM NA KOLE
Dne 8. 9. 2018 proběhla na letním koupališti v Lošticích závěrečná akce projektu „Mikroregionem na kole“, který v tomto roce
získal novou podobu. Byl rozšířen o letní soutěž pro cyklisty, k níž byly vytvořeny
herní kupony. Úkolem každého soutěžícího bylo projet všech 14 obcí mikroregionu
Mohelnicko. V každé obci byla umístěna
schránka s razítkem a písmenem do tajenky. Kdo získal všechna razítka a vyplnil tajenku, mohl se dne 8. 9. 2018 zapojit do losování o hodnotné ceny. Soutěž se vydařila,
ke slosování se probojovalo přes 200 účastníků - dospělých i dětí. Akce byla doprovázena turnajem v plážovém volejbale mezi
obcemi mikroregionu, který vyhrálo město
Mohelnice, dále řadou soutěží pro děti přímo na místě, včetně akrobatické show závodníků na kolech a hrané pohádky pod širým nebem v prostoru borové chaty. Všem
pořadatelům tímto děkuji.
Vzhledem k tomu, že bezmotorová doprava je jednou z priorit strategického rozvoje
mikroregionu, budou jeho města a obce nadále spolupracovat a rozvíjet aktivity, které
obyvatele nasměrují ke zdravému životní-
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SOCIÁLNÍ BYTY MORAVIČANSKÁ
ULICE
Přestavba objeku č. p. 454 na ulici Moravičanská se postupně dokončuje. Vzniknou
zde v přízemí nebytové prostory, ve kterých
bude mít sídlo Loštická lesní, s.r.o. a v prvním a druhém nadzemním patře pak 4 sociální byty pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Město Loštice získalo na rekonstrukci
objektu dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů na projekt, kdy uznatelnými náklady na projekt jsou náklady na vybudování
4 sociálních bytů. Část týkající se rekonstrukce nebytových prostor je pak hrazena výhradně z rozpočtu města. Celkové náklady stavby jsou 8,6 mil. Kč včetně DPH.
Součástí rekonstrukce objektu je i vybudování 4 parkovacích míst. Nájemné je v souladu s poskytnutou dotací stanoveno na
částku 57,50 Kč za 1m2 podlahové plochy
bytu. Podmínky bydlení ve vybudovaných
sociálních bytech jsou přesně stanoveny
poskytnutou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, který stanovuje cílové skupiny, pro které jsou byty určeny, jakož i příjem osob, které mohou být
v sociálních bytech ubytovány a další specifické podmínky vážící se k dotaci. Současně město musí plnit indikátor obsazenosti sociálních bytů v kalendářním roce,
na jehož základě vedení města rozhodlo,
že vzhledem k podlahové ploše sociálních
bytů, která je cca 60 m2, nebudou byty pronajímány samostatně žijícím osobám v domácnosti, ale pouze osobám se dvěma a
více členy. Do počtu osob se započítávají i
děti, tedy např. matka nebo otec s dítětem,
dva dospělí, příp. celá rodina s dětmi apod..
Podmínky dotace pro přidělení bytu:
Město je oprávněno uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny,
kdy minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produk-

tivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let. Nájemce musí současně splňovat podmínky
osoby v bytové nouzi.
Cílovými skupinami projektu jsou osoby
v bytové nouzi, a to:
- muži a ženy v seniorském věku, pouze pokud žijí v domácnosti, alespoň s 1
osobou v ekonomicky produktivním
věku, byt nelze pronajmout pouze osobám v seniorském věku
- osoby přechodně bydlící u příbuzných
nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
- osoby žijící v nevhodném objektu –
obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání
(dříve mohlo být obyvatelné),
- osoby ve veřejné komerční ubytovně
(nemají jinou možnost bydlení),
- matky nebo otcové s dětmi v azylovém
domě, úplné rodiny v azylovém domě
Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba v
ekonomicky produktivním věku tj. ve věku
15 až 64 let, která nemá uzavřenou jinou
nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům,
byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací
účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy.
Pokud budou užívat sociální nájemní byt
další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr
součtu čistých příjmů a sociálních dávek
všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:
a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy,
jedná-li se o domácnost se 2 členy;
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b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy,
jedná-li se o domácnost se 3 členy;
c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy,
jedná-li se o domácnost se 4 členy;
d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy,
jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.
Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou, minimálně na jeden kalendářní rok a
nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Nájemní smlouva může být
prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení. Při obnovení nájemní
smlouvy není přihlíženo k minimálnímu
počtu ekonomicky produktivních obyvatel
ve společné domácnosti.
Město Loštice se bude při přidělování bytů
držet specifických podmínek dotace, dále
bude zohledňovat indikátor obsazenosti
sociálních bytů. Žadatelé o bydlení, kteří
nesplní specifické podmínky dotace nebudou do vlastního přidělování bytů zařazeni.
U žadatelů, kteří splní specifické podmínky dotace, bude provedeno v souladu s pravidly pro přidělování bytů, platnými od 1.
1. 2019, bodové ohodnocení jejich žádostí.
Žádosti budou seřazeny podle přidělených
bodů a takto předloženy Radě města k rozhodnutí o přidělení bytu.
Všem zájemcům o sociální byt na ulici
Moravičanská doporučujeme, aby v průběhu ledna aktivně sledovali webovou příp. kamennou úřední desku, na které bude záměr
pronájmu bytů po dobu 30 dnů zveřejněn.
V této době budou moci žadatelé o byt předkládat na městský úřad své žádosti. Předpoklad zahájení pronájmu je 1. 3. 2019.

vání sběrného dvora v Lošticích“. Projekt
stál celkem 4,5 mil. Kč, z toho 3,2 mil. Kč
činila dotace z operačního programu pro
životní prostředí SFŽP ČR. V rámci projektu došlo k vybudování dešťové kanalizace, osvětlení sběrného dvora včetně instalace kamerového systému chránícího
majetek města, celý areál byl nově oplocen.
Sběrný dvůr byl betonovým plotem oddělen od bytové zástavby, ke které bezprostředně přiléhá. V prostoru sběrného dvora
byl vybudován nový přístřešek na ukládání
odpadu a celá plocha sběrného dvora byla
nově zpevněna zámkovou dlažbou, do které byla zabudována pojezdová váha k vážení dovezeného odpadu. Součástí dotace
bylo dále základní vybavení sběrného dvora pro řádné třídění odpadu včetně softwarového vybavení pro evidenci odpadového
hospodářství. Nad rámec projektu pak byla
ke sběrnému dvoru vybudována nová automatická pojezdová brána.
Sběrný dvůr Města Loštice se nachází na
ulici Moravičanská (garáže města Loštice). Do provozu byl uveden v říjnu 2018.
Pracovníci sběrného dvora převezmou od
občanů Loštic po předložení občanského
průkazu všechny druhy odpadu uvedené
v provozním řádu sběrného dvora. Množství stavební suti je omezeno na 300 kg na
čtvrtletí za nemovitost (č. p.), u bytových
domů za 1 bytovou jednotku.
Kontakt: Bc. Jaroslav Erlec - vedoucí úseku
technické správy a údržby majetku města –
mobilní telefon: 737 962 245
Otevírací doba sběrného dvora:
Pondělí
10.00 - 12.00 13.00 – 17.00
(mimo státní svátky)
Středa 13.00 – 17.00 (mimo státní svátky)
První sobota v měsíci
8.00 – 12.00
Poslední příjem odpadů do sběrného dvora
bude maximálně 15 minut před ukončením
otevírací doby.

SBĚRNÝ DVŮR
V průběhu roku došlo za podpory dotace
ze SFŽP ČR k realizaci projektu „Vybudo-
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PROJEKT „LOŠTICE - ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI NA PRŮJEZDNÍM ÚSEKU SILNICE II/635“
Projekt byl přes veškeré nesnáze spojené
s realizací této velké stavby úspěšně dokončen. Vzhledem k tomu, že v minulém Hlasu
Loštic byla předmětem kritiky sanace podloží na Olomoucké ulici cca za 2 mil. Kč,
ráda bych Vás informovala, že poskytovatel dotace uznal oprávněnost těchto nákladů, které byly nezbytné pro řádné a kvalitní
dokončení díla, a na tyto vícenáklady jsme
získali 90% finančních prostředků z poskytnuté dotace. Stejně tak jsme získali 90%
finančních prostředků na výměnu zeminy
v zelených pásech, kde po odtěžení materiálu bylo zjištěno, že se na Olomoucké ulici
žádná zemina nenachází, pouze zbytky starých stavebních materiálů.
Celkové náklady na rekonstrukci Olomoucké ulice včetně nového veřejného osvětlení
a nové lávky pro pěší a cyklisty jsou 33,3
mil. Kč. Dotace poskytnutá z Integrovaného regionálního operačního programu
prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace dosáhla částky 26,9 mil. Kč a v současné době
již má město finanční prostředky připsány na svém účtu. Vlastní podíl města tvoří
6,4 mil. Kč. Bez finančních prostředků získaných z Evropské unie a ze státních zdrojů bychom nikdy projekt takového rozsahu
nebyli schopni v jednom roce realizovat,
příp. bychom zadlužili město na řadu let.
Proto bych chtěla jménem města na tomto místě poděkovat poskytovatelům dotace
za jejich podporu našemu projektu. Již samotný název projektu v sobě nese poselství
poskytnuté podpory. Byl podpořen zejména z důvodu, že jím dochází ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů kolem silnice
II/635 v intravilánu města. Projekt v sobě
skrývá bezbariérové řešení komunikací

pro pěší a celou řadu bezpečnostních prvků, které zvyšují bezpečnost chodců a cyklistů v dopravním provozu, proto součástí
projektové dokumentace byl i bezpečnostní
audit, který podrobil projekt přezkoumání
a ze kterého vzešly další požadavky na řešení bezpečnosti uličního prostoru. Také
z tohoto důvodu nebylo možné některým
Vašim připomínkám při realizaci projektu
vyhovět, protože bychom tím narušili celkový koncept bezpečnosti.
Na tomto místě bych ráda poděkovala
všem, kteří se na projektu aktivně podíleli, a to zejména zhotoviteli díla společnosti STRABAG, a.s. a ZAHRADĚ Olomouc,
technickému dozoru stavby, projektantovi
a současně autorskému dozoru stavby, našemu úseku technické správy, který také
přispěl k úspěšnému dokončení díla, Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. za dobrou spolupráci při řešení
problémů spojených s vodohospodářskou
infrastrukturou a všem ostatním, kteří každodenně řešili problémy na stavbě a snažili
se jí dokončit. Děkuji také všem občanům,
kteří museli tuto velkou stavbu před svými
domy strpět.
Nad rámec projektu jsme s firmou ZLKL,
s.r.o. vyjednali, že jakmile jim to situace dovolí, tedy až dokončí stavbu nové haly a otevřou s touto halou spojený vjezd do areálu,
vybudují v hlavním vjezdu do firmy příčný
žlab, kterým budou dešťové vody natékající z areálu odváděny do dešťové kanalizace.
Tak dojde k výraznému omezení natékání
dešťových vod z pozemků v jejich vlastnictví a správě na silnici II/635. Touto cestou
firmě ZLKL, s.r.o. jménem města a jejich
občanů děkuji za jejich ochotu pomoci nám
řešit problematiku nadměrné akumulace
dešťových vod na Olomoucké ulici. Pevně věříme, že tímto opatřením dojde k výraznému snížení akumulace vody na silnici
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II/635 při bleskových srážkách, které ohrožují nemovitosti ve spodních částech Olomoucké ulice.

lové obrubníky. Přes veškeré snahy zhotovitele, kterému jsme se i my snažili v této
věci pomoci, je však nebylo možno zajistit.
V úvahu již připadala i možnost, že budou
obloukové žulové obrubníky nahrazeny
rovnými, které budou do oblouku nařezány. Změnu materiálu nám však nedoporučoval ani projektant stavby, ani správce
komunikace, ke které obrubníky přiléhají. Proto jsme stále na trhu hledali výrobce
těchto atypických kusů materiálu, který by
nám obloukové žulové obrubníky do konce
roku vyrobil. Nakonec se zhotoviteli stavby podařilo materiál zajistit s termínem dodání do konce listopadu a nám nezbývalo
než termín realizace prodloužit. V současné době je již dílo dokončeno.

PŘECHOD PRO CHODCE
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Není možné si nevšimnout, že již několik
měsíců chybí dokončení budovaného přechodu pro chodce u základní školy, který
nahradil dopravně a technicky nevyhovující přechod, který jsme museli v souladu
s rozhodnutím Městského úřadu v Mohelnici odstranit. V tomto roce však probíhá
v celé republice obrovské množství investičních projektů, což klade velké nároky na
dodávky materiálu. Pro realizaci přechodu
byly projektantem navrženy obloukové žu-

INFORMACE . . .
Městská knihovna Loštice upozorňuje, že bude
od 19. prosince 2018 do 1. ledna 2019 uzavřena

Přeji krásné, pohodové a ničím nerušené vánoční svátky a do nového roku
všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a klidu.
Čtenářům loštické knihovny děkuji za jejich přízeň a všechny ostatní
zvu k její návštěvě.
Hana Štenclová

Krásné a pokojné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti
v nadcházejícím roce 2019
přeje redakce Hlasu Loštic
7
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Zpráva SUOT - za období září – listopad 2018

Dne 3. listopadu byli slavnostně přivítáni nejmladší občánci města:
Mikešová Rozálie, Knýřová Natálie, Löwová Anna Rozálie, Šťastná Lilien, Skaláková Eliška, Vaníček Jakub, Prokop Tobiáš, Jeglíková Emma, Kozmanová Anna, Vychodilová Hana.
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V tomto období uzavřeli manželství:
Frencl Jan a Navrátilová Miroslava; Laštůvka Petr a Hejná Lenka;
V říjnu oslavili své výročí zlaté svatby manželé Ludmila a Vítězslav Čechovi
V listopadu oslavili své výročí diamantové svatby manželé Alena a Jiří Eliášovi
Zemřeli naši spoluobčané :
Budina Ctirad (nedož. 81 let); Kroupová Božena (85 let); Lexmaulová Anna (nedož. 87
let); Příborská Věra (nedož. 90 let); Červinka František (40 let).

S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí

Johna (Jana) Kopeckého,
vnuka někdejšího ředitele loštické školy,
pana Františka Sitty.
Zemřel po krátké, těžké nemoci 1. 8. 2018
ve věku 70 let v Londýně, kde mnoho let žil.
Truchlící rodina
Olga Kopecká (Valeská), sestra,
Arnošt Kopecký, bratr, s manželkou Gillian,
synovci Edward a Alex s rodinami.

ZE ŽIVOTA MĚSTA
Novinky v loštickém betlému 2018
– vypráví řezbář Jaroslav Beneš

K letošní expozici jsem zachytil jednoho potomka z rodu lišky Bystroušky, mladou lišku běžící z loštického muzea Adolfa Kašpara směrem k betlému. V tlapkách
nese vzácný loštický pohár, který v muzeu
odcizila, a nese ho jako dárek Ježíškovi.
Lišku doprovází motýl, vznášející se před
liškou a ukazující cestu k jesličkám. Je to
zhmotnění mé vize, kterou jsem zachytil ve
dřevěné sošce.
Druhou figurkou je loštický občan, režisér
zdejších divadelních ochotníků, pan František Pelcl, který obnovil a zachoval zdejší
mnohaletou divadelní tradici.

Třetím dřevěným občanem krajiny betlémské se stává jako symbol Moravy světoznámý hudební skladatel pan Leoš Janáček, který též příběh o lišce Bystroušce
zhudebnil. Letos uplynulo 90 let od jeho
úmrtí. Figurka nese v rukou srdce ze kterého vychází houslový klíč jako vyjádření skladatelovy lásky k hudbě. Toto srdce
je vyřezáno ze dřeva jabloně, kterou mistr sám zasadil na své zahradě v Hukvaldech, kde se nalézá jeho dům a nyní i památník Leoše Janáčka. Strom, který kdysi
zasadil, se nyní symbolicky vrací do jeho
rukou.
9
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Výstava bude otevřena:
od 1. prosince 2018 do 6. ledna 2019
denně od 14 do 18 hodin včetně nedělí a svátků na adrese : Jaroslav Beneš,
Moravičanská 439, Loštice.

Poslední zajímavostí je další klíč od radnice, který drží nově zvolená starostka paní
Bc.Šárka Havelková-Seifertová.
I letos se na vás – poutníky a návštěvníky
betléma – těší betlémští občánkové. Možná
se vám poštěstí a zahlédnete, jak se na vás
některá figurka pousměje či mrkne dřevěným očkem.

I letošní 22. ročník bude doplněn o díla
místních výtvarníků.

Realizace a příprava projektů Základní školy Loštice ve školním
roce 2018/2019

863 448,00 Kč. Dotační titul je bez spoluúčasti.
Od 1. 9. 2019 bude škola realizovat Výzvu OP VVV Výzva 02_18_063 Šablony
II OPVV a vzdělávání v celkové částce 1
274 500,00 Kč. Částka je určena na rozvoj
školy a školní družiny na základě vybraných druhů šablon dle potřeb školy. Projekt je celý hrazen z EU.
V říjnu 2018 škola podala projektovou žádost pro realizaci projektu ZŠ Loštice – re-

Základní škola Loštice se aktivně zapojuje
do projektů podporujících školství. Aktuálně bude končit 31. 12. 2018 Výzva OP VVV
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ
I“. Projekt je zaměřen na personální zajištění školního speciálního pedagoga, školního
asistenta, nákup pomůcek a vybavení potřebného k realizaci inkluzního vzdělávání.
Rozpočet projektu realizovala škola ve výši
10
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konstrukce odborných učeben, na ITI Olomoucké aglomerace Výzva 33. V rámci
projektu se bude realizovat bezbariérový
přístup do hlavní budovy ZŠ, učebna F/CH,
učebna cizích jazyků, žákovská kuchyně a
částečná úprava školních dílen. Celková
částka projektu se spoluúčastí 10% je stanovena na 3 700 000,00 Kč. Na daném projektu škola spolupracuje s městem Loštice
na zajištění předfinancování projektu. Informaci o schválení projektu obdrží škola
v lednu 2019 a realizace projektu se připravuje na rok 2020.

Vedení ZŠ předalo projektovou dokumentaci pro rekonstrukci zdroje tepla areálu
školy (ZŠ, MŠ, ZUŠ). Město Loštice na základě dobré spolupráce se ZŠ Loštice bude
připravovat realizaci nové kotelny. Stávající zařízení je zastaralé a velmi často poruchové. Na začátku školního roku 2018/2019
došlo k havarijnímu stavu na teplovodním
potrubí do MŠ. Vedení školy děkuje městu Loštice (místostarostovi p. Konečnému a
starostce Bc. Havelkové Seifertové) za okamžité realizování opravy teplovodu a zajištění financování akce.
Mgr. Lubomír Faltus, ředitel školy

Podzimní zprávy ze základní školy
Letošní velmi teplý podzim nenávratně
končí a nastupují zimní měsíce. Žáci absolvovali 1. čtvrtletí školního roku 2018/2019,
které jim přineslo kromě klasického vzdělávání tradičně mnoho akcí a soutěží.
Jelikož si v letošním roce připomínáme

100. výročí vzniku Československa, připravili žáci naší školy výstavu prací k tomuto výročí, již bylo možno od 11. října
zhlédnout v MKS Loštice. Některé třídy
pojaly výstavu tematicky a zpracovaly nejen události samotného vyhlášení státu, ale
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i to, co vyhlášení předcházelo. Všimly si například úlohy československých legií. Dále
zpracovaly téma hranic, obyvatelstva, běžného života v nově vzniklém státu a samozřejmě i osobnost 1. československého prezidenta T. G. Masaryka.
Děti z prvního stupně se každoročně účastní akcí vedoucích k posilování čtenářských dovedností. Pro žáky 1. ročníku to
bylo Karkulkování a slavnostní předávání
slabikářů v prostorách Městské knihovny
v Lošticích. Všechny děti z 1. stupně absolvovaly Putování s knihou po loštických památkách .
Velmi zdařilou akcí, která proběhla na začátku října, bylo scénické čtení s názvem
Listování. Herec Lukáš Hejlík se svou kolegyní Petrou Bučkovou představil dětským posluchačům nižšího stupně knihu
Ivy Procházkové Eliáš a babička z vajíčka a
starším žákům Dračí polévku od Aleny Ježkové.
Z akcí každoročně probíhajících na 2. stupni připomeňme Planetu Země 3000, které se zúčastnili žáci 9. ročníku v MKS Mohelnice. Letošní projekce MYANMMAR
– divoká cesta do barmské říše, jim opět
přinesla mnoho zajímavých informací
z neobvyklých destinací.
V listopadu se v rámci projektu Příběhy
bezpráví uskutečnil Měsíc filmu na školách, zaměřený na problematiku Února
1948. Žáci 9. ročníku nejprve zhlédli film
Případ Dr. Horáková a pak se zúčastnili besedy v mohelnickém muzeu. Mgr. Zbyňka
Žouželka, Ph. D. jim poskytl informace
o událostech, jež vedly ke komunistickému
převratu v roce 1948 a odpověděl na všechny jejich otázky týkající se života v totalitní
společnosti.
Žáci 6. ročníku absolvovali vzdělávací program Egyptské umění v Galerii Lautner a
přednášku v Duhové čajovně v Mohelnici

Na začátku října se žáci 8. ročníku vypravili do Šumperka na Burzu práce a vzdělání 2018 –
8. a 9. ročník. Pořádá ji Okresní hospodářská komora v Šumperku. Jedná se o
prezentační výstavu nejvýznamnějších
zaměstnavatelů Olomouckého kraje a spolupracujících středních a vysokých škol.
Žáci 9. ročníku v listopadu absolvovali
přehlídku středních škol Scholaris v Olomouci. Pomocí při výběru vhodné střední školy může být žákům 9. ročníku i vyšetření profesní orientace pracovníky PPP
Mohelnice, které proběhlo na naší škole
13. listopadu.
Žáci 9. ročníku se podíleli na realizaci
akce Halloween na druhém stupni, který
která se uskutečnila 31. 10. 2018. Připravili pro žáky nižších ročníků několik stanovišť (halloweenský taneček a písničku,
prezentaci o tomto svátku, chemické pokusy, slalom s koštětem, pavoučí průlezku
aj.).
Na podzim také proběhla školní kola soutěží, např. Přírodovědný klokan, Dějepisná olympiáda, Olympiáda z českého jazyka.
Úspěšně si vedlo naše školní piškvorkové
družstvo na oblastním kole v Zábřehu, kde
v konkurenci středních škol obsadili krásné
4. místo.
Mezi žáky je také mnoho zapálených sportovců. V měsíci listopadu naše škola organizovala okrsková kola ve florbalu III. kategorie hoši (6. a 7. třída) a IV. kategorie hoši
(8. a 9. třída). V obou kategoriích obsadila
družstva loštických žáků 2. místo.
Závěrem mi dovolte jednu každoroční pozvánku. Ve čtvrtek 13. prosince 2018 proběhnou od 16.00 do 18.00 Vánoce ve škole,
tentokrát v budově staré školy. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Mgr. Martina Špičková
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Pochod k Hubertovi

placená reklama

Krásná sobota 20. 11. 2o18, počasí vskutku
ve znaku babího léta. Povedl se i výšlap, již
DVACÁTÝ. Na uspořádání se podílelo několik občanů Vlčic a co se týká darů do závěrečné tomboly, tak dárců a sponzorů bylo i dosti kteří jsou pozitivně nakloněni k této akci.
Tím bych chtěl všem, kteří přispěli, moc poděkovat. Paní Čudová napekla vynikající koláče, které se v lese u Huberta se šípkovým
čajem podávaly. Na závěr byl zvěřinový guláš
a toužebně očekávaná tombola. Každá akce
na Vlčicích se zaznamenává do kroniky, kde
se zakládají pozvánky, fotky atd. Je to dobře,
protože mnozí již nejsou mezi námi a tak informace o datech, událostech, lidech, jsou do
budoucna užitečnou formou dokumentace.
Pavel A.Tatˇoun
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ADOPTUJ SI STROM, DÁREK PRO PŘÍRODU
moci technických poradců. Na závěr si každý u stromu připevnil cedulku s textem,
který si sám zvolil. Až na drobné zádrhele, kterým se asi nejde nikdy zcela vyhnout,
proběhla celá výsadba ve skvělé atmosféře
a v 16 hodin bylo všech 127 stromů vysazeno.
Velké poděkování zaslouží: loštičtí skauti, kteří velmi pomohli s výsadbou, Lenka
Skybová Zítková a její firma Výroba reklamy Lovosice za grafický návrh, výrobu cedulek a dvou tabulí a to vše zdarma, Sabina Lucká Olomouce za vytvoření Darovací
listiny, Martin Haberland za přípravu materiálu na cedulky, Jana Rozsypalová, Jolana Kamiňská ze Spolku STURM za přípravu spousty dobrot pro sázeče a samozřejmě
všichni, kteří se do projektu zapojili. Celá
akce je jasným důkazem, že lidem není
okolí, ve kterém žijí lhostejné a jsou ochotni přispět nemalou částkou a i svým časem.
Komise pro životní prostředí

V sobotu 10. listopadu proběhla u cyklostezky Loštice-Palonín veřejná výsadba
ovocných stromů. Byl tak završen projekt
Adoptuj si strom, dárek pro přírodu, kde
občané měli možnost adoptovat si strom a
přispět tak k zlepšování stavu svého okolí.
Adopce stromů byla zahájena v červnu letošního roku a zájem lidí, spolků či firem
byl neuvěřitelný. Za pouhé dva měsíce od
spuštění registrace našlo všech 127 stromů své adoptivní rodiče a to nejen v Lošticích a Paloníně, ale i v Mohelnici, Moravičanech, Bouzově či Olomouci. Všem patří
velké díky.
Naprostá většina osvojitelů využila také
možnost si „svůj“ strom přijít osobně vysadit. A tak se sobotního dopoledne u registračního stánku na začátku cyklostezky sešly
desítky lidí všech generací. Zde každý osvojitel dostal základní informace o výsadbě,
cedulky, darovací listinu a mohl se vydat
k místu výsadby svého stromu. Při samotné výsadbě měli všichni možnost využít po14
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Slavnostní výsadba lípy v Žádlovicích
při příležitosti 100. výročí založení Československa
Vzpomínková akce občanů Žádlovic proběhla 27. 9. 2018. Nejstarší a nejmladší
byli osobně pozváni členy osadního výboru.
Slavnostní výsadbu lípy zahájil předseda
osadního výboru ing. Zdeněk Fischer. Přivítal všechny přítomné a hosty paní Bc.
Šárku Havelkovou Seifertovou - starostku
města, otce Kristiána, nejstaršího přítomného občana pana Vojtěcha Pospíšila a nejmladšího Františka Fischera. Potom předal slovo paní starostce, která promluvila
k událostem spojeným s tímto datem a popřála všem spokojený a šťastný život v naší
zemi.
Otec Kristián posvětil lípu a dal požehnání všem přítomným. Následovala modlitba.
Pan Hekele hovořil o významu a historii lípy. Všichni společně jsme lípu zasadily, každý přihodil lopatou hlínu ke stromu.
Zahajovali hosté včetně toho nejmladšího,
ten si malou lopatku přinesl sám.
Na závěr jsme se všichni u nově vysazené
lípy vyfotili a zazpívali hymnu.
Sešlo se nás asi 40. Pro přítomné byl připraven teplý čaj.
A.H.
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OHLÉDNUTÍ ZA LIPAMI PŘED HUSOVÝM SBOREM
o jejich dalším osudu. Dendrologický posudek nám radost neudělal. Na výběr jsme
měli dvě varianty: buď lípy ořezat až na
kmen a zkrátit s tím, že ale vzhledem k rozsáhlému napadení houbou je to tak na deset let, což byl hodně optimistický výhled,
anebo stromy pokácet a vysadit nové. Zvolili jsme variantu druhou, říkali jsme si, že
než mít holé pahýly s několika ratolestmi,
tak raději vysadíme nové stromy, které se
už na jaře zazelenají a pomalu porostou…
Kolem kácení se zvedla vlna vášní a debat. Chápu to, dívat se na padající strom,
který někde rostl desítky let, je smutné. Ale
taky je tady otázka zodpovědnosti, nemohli jsme si dovolit nechat lípy jen tak. Ono se
pak rádo ukazuje prstem, když se stane neštěstí. Navíc z hospodářského pohledu mě
moc netěší, že jsme se v Husově sboru celý
rok motali kolem stromů. I přes to, že nás
podpořilo město a spolek STURM, nás celá
akce stála hodně peněz. Dovedu si představit, že bychom je investovali jinam. Vždyť

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,
přeji Vám poklidný adventní čas plný Boží
lásky a milosti. Jak kdysi řekl Karel Čapek,
není nic staršího, než včerejší noviny. Proto Vám můj příspěvek možná bude připadat vpravdě neadventní, neboť bych se rád
ohlédl nazpět (nebojte se, nijak daleko, jen
pár měsíců), a napsal pár řádků k oněm lipám před Husovým sborem, které byly pokáceny, a na jejich místě byly vysazeny lípy
nové.
Hodně vody už proteklo Třebůvkou od
doby, kdy byly ty staré vysazeny před Husovým sborem. Za ta léta se projevily důsledky péče, která ne vždy byla po odborné
stránce správná. V jakém stavu se stromy
nachází, vyšlo najevo po loňské letní vichřici, která jeden ze stromů rozlámala a kusy
kmene a větví pak poškodily další stromy.
Za své vzal i smrk, který měl po stržení
vichřicí špičku na druhé straně cesty. Bylo
nutné zabezpečit prostor proti pádu větví či
kmenů, lípy byly prořezány a uvažovalo se

16

HLAS LOŠTIC 		

ZIMA 2018

na Husově sboru je práce doslova jako na kostele, a kromě kostela v Lošticích máme na starosti ještě
kostelík v Mohelnici a v Bílé Lhotě,
a tyto potřebují také značné opravy
a údržbu.
Udělat jsme to prostě museli a já
si myslím, že se celá věc podařila.
Nové lípy byly zasazeny během slavnosti k výročí našeho státu. Velmi si
vážím podpory města Loštice a také
iniciativy spolku STURM, jimž tímto jménem naší Náboženské obce
opravdu upřímně děkuji za pomoc a
podporu celého projektu. Také Nadaci ČEZ patří velké poděkování za
značnou finanční podporu. A rozhodně je třeba zmínit také Skauty,
kteří se vrhli do sázení tak rychle, že
po bohoslužbě už byly všechny stromy v zemi. O dobrou pohodu se postarala kapela Pohodáři a Hanácká
Muzika z Litovle a věřící z naší Náboženské obce se postarali o zázemí
a občerstvení. Všem, kdo se podíleli
na tom, aby stromořadí před Husovým sborem bylo obnoveno, opravdu moc
děkuji. Těším se, že už příští rok budou zelené koruny lip hezkou ozdobou podél cesty do Husova sboru.
No, už jsem napsal dost, takže se s Vámi,
milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, loučím. Přeji Vám pokojné dny bez zmatku a
shonu, aby se Vám podařilo prožít adventní čas s těmi, které máte rádi. A na závěr
pro Vás mám dvě pozvání. První je pozvání
na vycházku. Dostali jsme od Nadace ČEZ
krmítko, které členové spolku STURM zasadili do země. Ještě není sníh, ale na zob
toho taky moc není. Jestli chcete, vezměte své děti a choďte přes zimu sypat do krmítka ptáčkům. Určitě si tam zvyknou létat, když tam něco najdou, takže když pak

chvíli postojíte opodál, čeká vás hezká podívaná. A teď to druhé pozvání. Pokud byste si chtěli udělat procházku o kousek delší, přijďte na Štědrý den na „Půlnoční“, kdy
spolu oslavíme narození Ježíše Krista. Začínáme v deset hodin večer. Druhý den, na
Boží Hod, se sejdeme v devět ráno.
Tak, a to už je opravdu všechno. Pokud Vás zajímá aktuální dění v našem společenství, můžete sledovat naši stránku FB
(Náboženská obec Církve československé
husitské v Lošticích) nebo vývěsku před
sborem. Mějte se hezky, mějte hezké dny a
těším se v Husově sboru na viděnou.
Za Husův sbor v Lošticích
Vlastimír Haltof, farář.
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1983 | 35 LET | 2018
Domov u Třebůvky Loštice
Rekonstrukce „NEJEN“ bytových jader
Na začátku 80. let minulého
století u tehdejších představitelů města Loštice dozrálo nadčasové rozhodnutí – postavit
dům, který bude sloužit obyvatelům města seniorského věku.
Pro stavbu zahájenou v roce
1981 bylo vybráno místo, které je integrální součástí městského prostoru, zasazené do
zeleně v těsné blízkosti řeky. V
předvečer oslav 630 let povýšení Loštic na město byl 6. května 1983 otevřen Domov-penzion pro důchodce. Hodnota díla
7.940.000 Kčs představovala 69 % rozpočtovaných nákladů a občané města na stavbě odpracovali úctyhodných 67.789 brigádnických hodin…
Náš zřizovatel – Olomoucký kraj – s ohledem na nevyhovující dispoziční řešení hygienických jader v bytových jednotkách, které nesplňovaly podmínky pro bezpečné a funkční
zajištění individuálních potřeb uživatelů, uvolnil finanční prostředky na realizaci investiční akce „Rekonstrukce NEJEN bytových jader“.
Stavební činnost probíhala v období 2017/01 až 2018/08. Je nemožné, abych uvedl vše,
co se podařilo, a proto jen namátkově: likvidace azbestu; v bytových jednotkách uživatelů bezbariérová hygienická jádra a upravená dispozice kuchyňských koutů včetně nových
elektrospotřebičů; kancelář pro pracovnice sociálních služeb; ordinace praktického lékaře;
šatna pro spolupracovníky s hygienickým zázemím; motorgenerátor, který zabezpečí provoz organizace včetně plynofikované kotelny při výpadku dodávky elektrické energie ze
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sítě; instalace technologie LED osvětlení; elektronický požární systém a komunikační systém „sestra – pacient“ a mnohé další…
Veškeré náklady ve výši 27.979.902 Kč nesl Olomoucký kraj, kterému děkuji za uvolnění finančních prostředků a podporu během realizace investiční akce. Stavba probíhala
za plného provozu a děkuji uživatelům za trpělivé snášení negativních dopadů stavební
činnosti. Spolupracovníkům děkuji za udržení poskytování sociální služby ve ztížených
pracovních podmínkách.
Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk za přítomnosti Šárky Havelkové - Seifertové, starostky Města Loštice a dalších významných hostů dílo 26. listopadu 2018 slavnostně předal do užívání. Organizace po 35 letech splňuje materiálně technické požadavky
na poskytování pobytové sociální služby pro 21. století. Pro každého jsou dveře Domova u
Třebůvky Loštice otevřeny, kdykoliv se zastavte, ochotně Vás provedeme…
Ondřej Jurečka | www.utrebuvky.cz
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9. ročník šachového turnaje „O pohár krále Tvarůžka“
Jak už se stalo pro šachový klub Loštice
tradicí, tak i letos jsme se snažili připravit
co nejpohodovější a příjemný turnaj pro
všechny, kteří se rozhodli náš turnaj navštívit a strávit sobotní den kláním u šachovnice i družnými hovory se svými známými.
9. ročník šachového turnaje „O pohár krále Tvarůžka“ proběhl v sobotu 1. prosince 2018 v prostorách Kulturního domu
v Lošticích. I přesto, že je to devátý ročník a možná se budu opakovat, tak se hraje na 9 kol švýcarským systémem. Hráči
měli v každém kole na partii 2x20 minut.
Prvnímu kolu předcházelo tradiční uvítání účastníku turnaje. Za zvuku fanfár
přišel král Tvarůžek II. v doprovodu Jaroslava Beneše, místního řezbáře a paní
starostky Šárky Havelkové Seifertové.
Všichni tři pronesli ke všem krátký proslov. Pan Beneš přednesl i verše, které
složil k příležitosti našeho turnaje (uvedu na konci článku). Dále si hráčům řekli
své i nový ředitel turnaje Roman Oliverius a hlavní rozhodčí, mezi šachisty oblíbený, Karel Volek. Úvodním ceremoniálem se nabralo drobné zpoždění. Ale díky
výbornému řízení Karla Volka a disciplíně všech hráčů během turnaje se manko
dohnalo.
Na turnaj bylo nahlášeno 82 hráčů. Nakonec jich do Loštic dorazilo 76. Díky pomoci z šachových klubů z Litovle, Luké,
Mohelnice a Zábřehu nebyl problém s šachovým materiálem a hodinami. Jak to
bývá na rapidových turnajích zvykem,
tak každý lichý účastník přiveze kompletní soupravu s hodinami. Stává se občas, že
před losováním prvního kola nejsou všechny stoly obsazeny a někde šachovnice a hodiny chybí. I proto jsem rád za spolupráci
mezi kluby.

Do Loštic se sjeli hráči z blízkých obcí,
ale i z poměrně vzdálených míst jako je
Frenštát pod Radhoštěm, Kolín, Ratíškovice u Brna atd. Pohled do startovní listiny naznačoval lítý boj o vavřín nejvyšší.
V první desítce nasazených hráčů byli i
vítězové z minulých let, jako Jan Krejčí
st., Tomáš Cagašík. Vzhledem k vyrovnané špičce se vítězem mohl stát i například dobrosrdečný Vít Valenta, mladý talent Martin Nehyba, silní hráči jako
Vladimír Karlík, Roman Závůrka, Tomáš
Pokorný, Pavel Hrubeš. Celkový peleton
špičkových hráčů mohl přeskočit i někdo
ratingově nižší, který by měl svůj šťastný
den. Celý turnaj plnil roli favorita první nasazený Tomáš Cagašík z Kroměříže.
Na záda mu dýchali Martin Nehyba ze
Skaličky a prostějovský Roman Závůrka.
Nakonec všem adeptům vypálil rybník
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na pomocné hodnocení Tomáš Pokorný
z Lanškrouna. Zatím se v Lošticích nestalo, aby první čtyři hráči měli stejný
počet bodů. Na druhém místě skončil Roman Závůrka, na třetím Martin Nehyba a
na čtvrtém nepopulárním místě Vladimír
Karlík z Kroměříže. Co se týče cen, tak
nemusel být smutný nikdo. Díky štědrosti sponzorů se dostalo na každého.
O plné žaludky se staral místní bufet již tradičními chleby s tvarůžkem a plnohodnotným obědem připraveným členy místního
šachového klubu. Hrou na kytaru zpříjemnil hráčům obědovou přestávku mladý talentovaný muzikant Radomír Kolář z Mohelnice.
Chtěl bych touto formou poděkovat sponzorům, díky kterým mají hráči možnost
vyhrát hodnotné ceny. Dále chci poděkovat i spoluhráčům z klubu, díky jejich zapálení se podařilo pro všechny vytvořit
pohodové zázemí. Dovolím si vyjmenovat
sponzory. Jsou to Tvarůžkárna A.W. Loštice, Město Loštice, ZLKL Loštice, David

Kofránek, Stavebniny Prodoma Mohelnice, Metrie Loštice, Martin Dočekal, Prodejna Darka, Rybářské potřeby Mivardi
Mohelnice, MERKURIUS a.s., Jiří Bálek, PALOMO Loštice, Bohumil Till, Jiří
Vykydal-restaurace na Růžku Loštice, Jiří
Vykydal ml, Kavárna u lišky Bystroušky-Roman Činčara.
Jak jsem se zmínil v článku, odcitoval bych
verše pana Beneše: „Život je velká šachovnice, každý na ní svůj boj hraje. Dnes k bitvě šachové se schyluje, jen ten moudřejší
vyhraje. Chceš-li vyhrát loštického krále,
bojuj čestně, chytře stále. Neustupuj ani o
krok, sejdeme se zase za rok“.
Tímto vás zvu za ŠK Loštice na příští jubilejní desátý ročník, který je naplánován na
sobotu 30. listopadu 2019.
Bohatá fotogalerie a výsledky k nalezení
na stránkách šachového klubu Loštice:

https://sachovyklublostice.blogspot.cz/

placená reklama

Na viděnou zase v příštím roce.
Za ŠK Loštice David Kofránek
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KULTURNÍ INFORMACE
OHLÉDNUTÍ
sionální tanečníci TK Olymp z Olomouce
a dívčí soubor z Mohelnice.
Jak se stalo tradicí, tak každý ples provázelo plesové slosování přibližně o 90 cen.
Poslední rok hlavní cenou byl zájezd do
Bruselu pro dva.
Vzpomínky na Lidový ples ve formě fotek či videa lze nalézt na facebookových stránkách MO KDU-ČSL Loštice:
https://www.facebook.com/

Čtvrtý Lidový ples

Jsou to již skoro čtyři roky, co se po dlouhé odmlce takřka 18 let konal v Městském
kulturním středisku obnovený Lidový ples.
Tenkrát na ples hráli dvě hudební skupiny.
První byl Junior Big Band ze Zábřehu, čili
uskupení asi dvaceti mladých muzikantů, hrajících převážně na dechové nástroje.
Druhou hudební skupinou bylo NEOPETS
z Konice - čítající pět skvěle sladěných
mladých hudebníků při tamější ZUŠ, ti
hráli soudobé skladby. Na plese dále vystoupila Kristýna Coufalová, vítězka první řady StarDance. V zastoupení předvedla latinskoamerické tance a proběhlo malé
překvapení - výuka Salsy a tance Lucie, do
které se zapojila většina hostů.
V dalším roce Lidový ples provázela stejné hudební uskupení a součást plesu bylo
vystoupení profesionálních tanečníků La
Quadrilla Brno.
Na posledním letošním Lidovém plesu vystoupila tři hudební tělesa-sólová zpěvačka
Pavla Aschenbrennerová, Rebelky a Junior
Big Band. Kulturní program doplnili profe-

Místní-organizace-Kdu-Čsl-v-Lošticích-763732623683076/

Čtvrtý Lidový ples bude pro vás připraven
v sobotu 19. ledna 2019. Hudebním uskupením, které bude hrát na plese je kapela Spectrum 2 z Prostějova. Hraje hudbu
napříč hudebním spektrem. Dále vystoupí
sólová zpěvačka Pavla Aschenbrennerová.
Jak bylo zmíněno, tak součástí plesu bude
opět plesové slosování o mnoho cen.
Tímto vás zveme na čtvrtý ročník tradičního Lidového plesu. Bude připraveno chutné občerstvení a věříme i příjemná zábava.
Za MO KDU-ČSL Loštice
Pavel Procházka st. a David Kofránek
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13. AUTORSKÝ KONCERT LOŠTICKÉ VESELKY

Opět po roce se v sobotu 3. listopadu sešli příznivci dechové hudby z celé republiky, kteří přijali pozvání dechové hudby Loštické Veselky na
další seznámení s legendami dechové populární hudby. Hudebního skladatele Milana Baginského z Příbrami představila domácí dechovka
a moravského brněnského skladatele a kapelníka
zase kamarádi muzikanti z Protivanova – Holóbkova mozeka. Zaplněným sálem se nesly skladby
obou těchto skladatelů, nad koncertem dozoroval sám král Tvarůžek I. se svým dvorem a spokojenost návštěvníků jen potvrdila, že autorské koncerty v Lošticích jsou vyhledávané a
mají svou popularitu. Členům Loštické Veselky patří velké poděkování za přístup a podání
skladeb a za celou jejich činnost.
DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
V neděli 4. listopadu byl odpolední program v našem MKS věnován těm nejmenším. Kupodivu se velký sál pěkně naplnil a pohádka v podání loutkového divadla Kozlík dokázala bavit návštěvníky Vodnickou pohádkou. Poté nastaly soutěže a hry, které bravurně připravilo dua Káťa a Káťa (Veselá a Malíčková) a děti mely o zábavu postaráno. Závěr jsme
věnovali taneční diskotéce pro ty nejmenší. Oběma Katkám patří velké díky. A protože se
program líbil, můžeme se těšit na další pokračování, které připravujeme na neděli 20. ledna 2019. Všechny děti jsou srdečně zvané.

Mikulášský podvečer s rozsvícením vánočního stromu

V sobotu 1. prosince se navečer zaplnilo loštické náměstí a za účasti asi tak 200 dětí a dalších stovek dospělých se rozsvítil vánoční strom za přítomnosti Mikuláše, čertíků a andělů.
Letos přijel Mikuláš s doprovodem nezvyklým vozítkem, malou zemědělskou technikou
s nasvícenými saněmi,
sice na kolovém podvozku, ale krásně přivezl vánoční pocit a pohodu
v začátku adventního období. Čertíky a andělíčky si vzala za své hudební
skupina Písklata a celou
techniku řídil čert Ruda,
který spolehlivě dbal bezpečnosti při příjezdu. Děkujeme všem pořadatelům a přejeme krásnou
vánoční pohodu.
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POZVÁNKY
Přehled odpoledních posezení s tancem pro seniory v Lošticích, v roce 2019.
Konají se v době 14,30 – 19,00 hod. v Městském kulturním středisku.
16. ledna 2019
20. února 2019 – prodloužené odpoledne s tombolou (náhrada za ples).
20. března 2019
17. dubna 2019
22. května 2019
19. června 2019
18. září 2019
16. října 2019
20. listopadu 2019

Kulturní akce – připravujeme:
Vánoce 2018:
- neděle 16. prosince VÁNOCE U KAŠNY
- úterý 18. prosince VÁNOČNÍ KONCERT s Větrníkem
- úterý 25. prosince ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA – Orda Loštice
1. čtvrtletí 2019:
- sobota 12. ledna
- sobota 19. ledna
- neděle 20. ledna
- čtvrtek 31. ledna
- sobota 2. února
- pátek 8. února
- sobota 9. února
- sobota 16. února
- pátek 22. února
- sobota 9. března
- neděle 17. března
- neděle 24. března
- pátek 12. dubna

MĚSTSKÝ PLES
LIDOVÝ PLES
DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Výroční schůze turistů
HASIČSKÝ PLES
Výroční schůze Slavoj Loštice
RYBÁŘSKÝ PLES
TRAVESTIE&CABARET
Taneční zábava SDH Loštice
COUNTRY MDŽ
Výroční schůze rybářů
DĚTSKÝ MAŠKARÁK
NA PLNÝ COOLE – Zdeněk Izer
24
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Hledáte práci? Rádi Vám pomůžeme!
V dnešní době je čím dál tím těžší najít práci, která by člověka bavila a za kterou by byl
člověk dobře ohodnocený, Pomůžeme Vám. Jsme zapsaný spolek Hanácká aktivní společnost, který sídlí v Senici na Hané. Nabízíme Vám možnost zapojení do našeho projektu
First Job. Najdeme a zaplatíme Vám potřebnou rekvalifikaci nebo další vzdělávání v oboru,
který Vás bude bavit a který je aktuálně potřebný na trhu práce. Pak si ověříte svoji volbu
placenou měsíční praxí u ověřeného zaměstnavatele. A co bude dál? To už bude záležet
jen a jen na Vás. Projekt je zaměřený na dvě cílové skupiny: na mladé lidi do 25 let, kteří
prozatím nevstoupili na trh práce, to znamená, že dosud neuzavřeli smlouvy typu hlavní
pracovní poměr nebo dohodu o provedení činnost (na dohodu o provedení práce se omezení nevztahuje) a na lidi ve věku 50 let a víc, kteří jsou nezaměstnaní – tedy bez práce.
U této druhé skupiny nezáleží na vzdělání ani na předchozích zaměstnáních. Celý projekt probíhá ve spolupráci s Úřadem práce, který nám pomáhá s oslovováním vhodných
účastníků. Účast v projektu Vás nebude nic stát, protože je celý financovaný z prostředků
Evropská unie.
Pokud si myslíte, že Vám můžeme pomoci, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle
604 558 643, nebo na e-mailu: firstjob@aktivsenice.cz, kde Vám rádi odpovíme na všechny
dotazy. Pokud máte zájem o další informace, sledujte nás na Facebooku (www.facebook.
com/firstjob.has) nebo na webových stránkách projektu www.firstjob.aktivsenice.cz
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V metropoli tvarůžků vysadili k výročí republiky sedm lip,
pomohli i skauti
Sedm lip, které od roku 1933 zkrášlovaly
zahradu Husova sboru v Lošticích a z důvodu špatného zdravotního stavu musely
být nedávno odstraněny, nahradily mladé
lipové sazenice. Ke stému výročí vzniku Československé republiky je společně
vysadili obyvatelé Loštic, místní skauti i
členové spolku STURM, který se zabývá
ochranou životního prostředí na Mohelnicku. Obnovu lipové aleje podpořila částkou
19 tisíc korun Nadace ČEZ v rámci grantového programu Stromy.
Místní nadšence podpořili senioři, kteří
spojili svou alespoň morální podporu sázejícím s návštěvou kostela, stejně jako nejmenší skauti. Ti byli se svými lopatičkami
a konvičkami nejaktivnějšími účastníky
akce, která se nesla ve znamení pohody,
hudby i dobrého jídla. Na rautovém stole,
do kterého přispěli mnozí svými domácími výrobky, sklidily největší úspěch Masarykovy knoflíky, tradiční prvorepublikové
cukroví.
„Společné setkávání lidí je to, co nám
v současné době nejvíce chybí. Všichni jedeme na výkon a zapomínáme si popovídat,
vzájemně se poznávat, radovat se z maličkostí. Mezi lidmi převažuje lhostejnost
k věcem, které jsou mimo jejich vlastnický prostor, a právě takovéto akce to můžou
změnit. Pevně věřím, že výsadba lipová aleje bude symbolem budoucí vzájemné spolupráce mezi lidmi,“ těšila se z hojné účasti
obyvatel starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová, která se do sázení zapojila

s velkou vervou.
Každý
strom ve městě podle ní pozitivně působí
na životní prostředí. „Nacházíme se v období rozsáhlých
klimatických změn, letošní sucho se bude
pravděpodobně opakovat častěji,“ dodala
starostka.
Obnovu aleje iniciovali členové spolku
STURM, který se věnuje ochraně životního prostředí, přírody a krajiny v celém regionu. „Nápad na vysazení lip přišel na jaře,
když se ukázalo, že původní stromy musely
být vzhledem ke špatnému stavu vykáceny
a zahrada Husova sboru bez nich vypadala
opuštěně. Jsme rádi, že tato myšlenka zaujala tolik lidí z obce,“ poděkoval za hojnou
účast předseda spolku Michal Trlica.
„Zájem měst a obcí o výsadbu zeleně neustává, a nás těší, že jim v tom můžeme vycházet vstříc. Vždy máme radost, když vidíme, že obec do výsadby zapojí děti, které
tak mají od útlého věku možnost uvědomit
si, jak jsou stromy důležité,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Skupina ČEZ, Vladislav Sobol, mluvčí,
725 595 417, vladislav.sobol@cez.cz
Obec Loštice,
Šárka Havelková Seifertová, starostka,
603 560 816, starostka@mu-lostice.cz
Spolek STURM Michal Trlica, předseda,
777 707 984 skstmt@seznam.cz

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a
sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí
ke špičce nadací v České republice.
Více informací na www.nadacecez.cz
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PŘÍSPĚVKY
Přátelství, dobrodružství, zábava i zodpovědnost
pod jejich vedením scházejí jedenkrát týdně a všichni
společně pak jednou za 14
dní na oddílové schůzce.
Ve středisku jsou zaregistrováni kromě vedoucích i další dospělí členové, kteří pomáhají zajišťovat
chod střediska. Veškerá činnost a zajištění
chodu oddílů i střediska je dobrovolná a zejména vedoucí věnují práci s dětmi stovky
hodin svého volného času. Právě proto jim
Junák – český skaut nabízí řadu vzdělávacích akcí akreditovaných MŠMT, díky nimž
mohou naši vedoucí splňovat náročná kvalifikační kritéria pro práci s dětmi, ale také
například pro zdravotníky a vedoucí zotavovacích akcí. Činnost střediska řídí jeho vedoucí Hana Vyjídáčková.
Na začátku září se úspěšně rozběhl nový
skautský rok, který navázal na červencový
letní tábor na Drozdovské pile. Ústředními
motivy letošního tábora byly jednak výstup
na Mount Everest, jednak 100. výročí založení České republiky. Táboru předcháze-

Slova z titulku vyjadřují to, co zažívá ve
svých oddílech 40 milionů skautů na celém
světe. Naše národní organizace Junák – český skaut sdružuje asi 60 000 skautů a skautek od 5 do 99 let v různých výchovných kategoriích. K tomuto číslu přispívají i skauti
z loštického střediska Šíp s počtem 92 registrovaných členů. Nejmladší benjamínci
– holčičky a kluci od 5 do 7 let – se scházejí jednou týdně pod vedením Svatavy Šimkové a Zuzany Šmídové. Světlušky – dívky
mladšího školního věku – vedou Tereza Tichá a Pavla Krbcová, chlapci téhož věku se
scházejí v oddíle vlčat pod vedením Pavla
Horáka a Tomáše Havelky. Naše středisko
má také družinu mladších členů v Mohelnici, o kterou se stará Senta Čepelová.
Starší děti – skauti a skautky – se scházejí
v koedukovaném oddíle Lesní rytíři. Činnost dívčí části a celého oddílu zajišťuje Tereza Havelková, chlapecké části se pak od
letošního školního roku věnuje Filip Kolář.
Oddíl se skládá z pěti družin, které vedou
nejzkušenější skautky a skauti. Družiny se

28

HLAS LOŠTIC 		

ZIMA 2018

la velká brigáda rodičů, přátel a vedoucích,
kdy jsme spojenými silami chystali dřevo a
budovali novou táborovou kuchyň.
Skautský rok jsme zahájili tradičně shromážděním celého střediska u skautské chaty a symbolickým přestupem dětí do nových oddílů. V následujících týdnech se
rozběhla pravidelná činnost oddílů, jejichž
součástí jsou i výpravy a účast na nejrůznějších prospěšných akcích, jako například
výprava skautů a skautek do Prahy na výstavu ke 110. výročí ČR – Pošli to dál (o
skautské poště v době vzniku republiky),

sázení lip u Husova sboru za účasti benjamínků, výprava světlušek do Nových Losin,
sázení stromů na cyklostezce do Palonína,
kde organizátorům významně pomáhali
skauti, nebo naposled 17. listopadu středisková vycházka ke skautské lípě Sv. Anežky
české u příležitosti státního svátku – Dne
boje za svobodu a demokracii.
Ke skautské předvánoční tradici patří i rozdávání betlémského světla. Letos si pro ně
můžete přijít 22. prosince odpoledne ke
skautské chatě.
Svatava Šimková a Hana Vyjídáčková

Za oponou Vánoc

Když jsme se ptali žáků proč se těší na vánoce, odpovědi se různili od dárků, cukroví, až
po pokoj, že rodina bude spolu a na vánoční atmosféru. Příteli, pojďme ještě dál. Nezůstaňme u krásné neopakovatelné vánoční atmosféry, ale odhrňme závěs. Co je za atmosférou, a co je její podstatou. Dítě narozené ve smradu hnoje, v maštali mezi krávou, somárem a ovcami. Dítě chudé a bohaté zároveň. Chudé tak, že nemnělo ani postílku a bohaté
tak, že dodnes obdarovává každého z nás. Vánoce nám odhalují naši vlastní chudobu.
Kromě peněz, už častokrát nemáme nic. Chybí štěstí, pokoj, rodina i víra. Víra v dobro,
pravdu i spravedlnost. Toto dítě je knížetem pokoje a ja vám přeji to, co spívali andělé nad
Betlemem v oné noci. „Pokoj lidem dobré vůle.“ Ať nám Boží pokoj rozehřeje srdce a vleje
naději na lepší svět. A nezapomeňme ani na cestu, k tomuto pokladu, pokoji v srdci. Andělé nám ji také ukázali. „Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslý“ a „Sláva na výsostech Bohu“. Přiď se i ty poklonit tomuto největšímu daru, Božímu synu v nás.
Takzvanou „Půlnoční mši sv.“ na Štědrý den v noci budeme slavit v 21:00h v kostele sv.
Prokopa v Lošticích a Boží narození 25. prosince v 9:30h. Nověnarozený ať vám svým polibkem vlije požehnání i do každého dne v roce 2018.
Za vás se modlí a o modlitby prosí Kristián Libant, farář.

100 let první republiky

Narodil jsem se rodičům, když republice
bylo 9 let. S nostalgií vzpomínám na své
dětství. S tatínkem jsme každý rok 28. října uctívali památku jeho bratra Rudolfa.
Strýc bydlel v Lošticích, po narukování na
vojnu padl v roce 1914 v první světové válce. Jeho jméno je vyryto na pamětní desce
památníku padlých hrdinů z první a druhé světové války v parčíku před školou. Původní památník s pamětní deskou 94 padlých loštických občanů byl postaven v roce

1921, za války ho v roce 1940 Němci odstranili. Masaryk, Beneš, Štefánik, vlastenectví si spojuji s památnými dny vzniku
republiky. Vlastenectví bylo příznačné našim předkům, kteří padli v obou světových
válkách. Na jejich hrdinství nesmíme nikdy zapomenout. Parčík na Malém náměstí u kostela před školou je důstojným místem pro jejich památku. Chválím, že vedení
radnice nechalo nedávno upravit prostranství v parčíku, vysadila se nová zeleň, od29
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ně připomínejme význam první republiky,
28. říjen 1918, tatíčka Masaryka, hrdiny národního obrození, hovořme o tom s dětmi
ve školách a rodinách, předávejme své poznatky.
Přeji radním a všem spoluobčanům požehnané Vánoce, v novém roce zdraví a rodinnou pohodu.
Stanislav Geppert

stranily se staré keře, které sloužily víc dětem jako bunkr na hraní, než aby zdobily
pietní místo. Dneska skutečné vlastenectví
můžeme projevit třeba obranou svého města před vandaly, slušným chováním k sobě
a pomáháním městu.
Před 25 lety se Československo rozpadlo
na dva samostatné státy. Nadále si důstoj-

Masarykův odkaz

To bylo ještě v atmosféře doznívající euforie
z demokratických změn v naší zemi, potažmo
v našem městě. Sedm zástupců z hnutí Občané pro Loštice je při tomto srovnání mimořádným úspěchem. Večer 31. října po volbě
starosty se nad komunální politikou v Lošticích zjasnilo nebe. Budeme svědky korektních vztahů mezi zastupiteli a zůstanou zakopané příkopy mezi koalicí a opozicí po čtyři
roky volebního období? Na nose nemám růžové brýle, ve hvězdách odpověď nehledám,
počkám si na realitu.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vašim jménem popřála představitelům města hodně elánu a úspěchu ve službě městu,
klidné prožití Vánoc, v novém roce zdraví a
radost v rodinném životě.
Ing. Helena Vaculová

Komunální volby přinesly vítězství rozumné
a poctivé politice. Naplnili jsme odkaz pana
prezidenta Masaryka určený budoucím generacím, důstojně se připojili k oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého
státu. Přátelé, můžeme být se sebou spokojeni. Dali jsme se dohromady a projevili schopnost rozhodnout se ve správný čas pro správnou věc. Hnutí Občané pro Loštice výrazně
vyhrálo volby, paní starostka získala zaslouženě silný mandát, lídři hnutí vedli čestnými
prostředky předvolební kampaň. Radostným
zjištěním je, že v zastupitelstvu budou pracovat další mladí občané, kteří obětují svůj
volný čas i pro komunální politiku. Pohled
do historie prozrazuje, po sametové revoluci sedm mandátů z jedné strany měla v roce
1994 pouze Občanská demokratická strana.

Vážení spoluobčané a šachoví příznivci
Rád bych navázal na článek Romana Oliveriuse o loštickém šachu. Romanův svěřenec
Samuel Laufer se celkovým vítězstvím v
Grand prix v rapid šachu ve své věkové kategorii nominoval na mistrovství ČR. To se
konalo v termínu 8. - 9.září tohoto roku ve
Žďáru nad Sázavou. V kategorii H10 byl 18
nasazený. Nakonec se ziskem 5 bodů z 9 zápasů obsadil pěkné 15 místo. A při jeho píli
a talentu věřím, že se ve své kategorii bude
umisťovat výše v budoucnu. I letos je Sam
účastníkem Grand Prix Olomouckého kraje,
zároveň letos bude mít více prostoru si za-

hrát vážné partie v Oblastním přeboru Olomouckého kraje 2018/2019 – sever.
Po loňském předposledním místě chceme
v letošním ročníku uhrát lepší umístění. Je
pravdou, že byly doby, kdy loštičtí šachisté
hráli v Oblastním přeboru pravidelně o postup do Krajského přeboru, který i dva roky
hrálo. V té době hrála za klub řada skvělých hráčů, jako byli Martin,Jan a Jiří Odstrčilovi, Jiří Fojt, Rolf Čábelka, kteří jak
čas běžel, přestali hrát soutěžní šachy.
I letos máme možnost bojovat v Oblastním přeboru Olomouckého kraje. Máme
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Mimo soutěžního hraní se snažíme každoročně připravit, pro všechny, kteří chtějí
strávit začátek prosince v sobotu u 64 polí,
šachový turnaj v rapid šachu O pohár krále Tvarůžka. V roce 2018 už je to 9. ročník.
Výsledky, články a fotogalerie z předchozích ročníků můžete nalézt na webových
stránkách našeho oddílu: https://sacho-

za sebou tři kola a zatím plný počet bodů.
V prvním kole 14. 10. jsme zajeli změřit
síly s mužstvem Řetězárna Česká Ves B.
Tam se nám podařilo vyhrát 4,5 ku 3,5. Dne
4.11. jsme byli družstvem domácím a v Kulturním domě jsme přivítali ŠK Jeseník B.
Ač jsme čekali těsný výsledek, tak výsledné skóre 6 ku 2 pro nás neodpovídá tuhým
bojům s těžkým soupeřem. Ve třetím kole
v neděli 18.11. jsme se potkali Zábřehem C.
Z tohoto klání jsme vyšli vítězně 4,5 ku 3,5.

vyklublostice.blogspot.com/

Za ŠK Loštice David Kofránek

Vážení a milí občané Loštic,
rádi bychom Vám představili internetovou firmu, která je Vám blíž než si myslíte. Nebudeme zde vypisovat ohrané fráze o společnosti. Jen Vám firmu POPmedia s.r.o. představíme tzv v kostce a v případě Vašeho zájmu se na ní můžete podívat na webu www.
popmedia.cz nebo na facebooku facebook.com/pevnyinternet. To NEJ od firmy POPmedia pro Vás?
KOMPLEXNÍ SLUŽBY:
 Internetového připojení po celém OLOMOUCKÉM kraji (...a nejen tam)
 IT služby pro firmy i domácnosti, (pomoc s moderní technologií)
 Sledování TV přes internet (bez potřeby satelitů, set-top boxů)
PS: zakládáme si na individuálním a lokálním přístupu. Vyzkoušejte si nás například na
telefonu 604 510 621 nebo na emailu info@popmedia.cz.
Ověření dostupnosti internetu je nezávazné a zdarma.
Prožití klidných svátků 2018 a zimních večerů bez sekavého internetu přeje
Tým POPmedia
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Motorka – životní poslání

Amatérským závodům silničních motocyklů se věnuji již třetí sezónu. Závodím ve třídě supersport (600ccm).
V letošním roce jsem se už nechtěl
považovat za nováčka a měl jsem nějaká očekávání a větší cíle, i když stále je to teprve začátek cesty. Do této
sezóny jsem vyměnil čtyřválcovou
Hondu CBR 600rr za novější tříválec
Triumph Daytona 675r. Na motorce
jsem provedl jen základní úpravy nutné pro jízdu na okruhu, jinak zůstala
v sériovém stavu. Na sobě jsem taky
celou zimu a jaro pracoval, abych
byl v dobré kondici, protože opravdu
není pravda, že na těch motorkách jen
sedíme J. Sezóna čítala 5 závodů. Po
jednom závodě v Mostě a pro mě neznámém chorvatském Grobniku a tři závody na brněnském Masarykově okruhu. Zvlášť
v Brně bývají závody opravdu našlapané a počet motorek na startu je někde okolo padesáti. Sezóna to nebyla lehká, bez technických problémů se neobešla, ale i přes to se mi podařilo na nové technice zlepšovat a před posledním závodem, který se jel v Brně, jsem byl
na první pozici v celkovém pořadí Bikers cupu. Bohužel právě v Brně, při tréninku mimo
náš Bikers cup, jsem měl pád, který skončil zlomeninou zápěstí a tím pádem mě vyřadil o
možnost porvat se o celkovou první příčku v posledním závodě sezóny. Závod jsem sledoval z tribuny a pozoroval, jak si vedou moji soupeři. Nakonec z toho bylo celkové druhé
místo. Do příštího roku už chystáme nějaké změny na motorce, snad se podaří být na trati
častěji než letos a věřím, že ještě porychlím. Zatím ale motorka stojí plná štěrku v garáži a
čeká, až se uzdravím. Zima tentokrát bude delší než obvykle. I na amatérské úrovni je tento sport finančně velmi náročný, proto jsem rád, že jsou lidé, kterým není mé snažení lhostejné a chtěl bych jim tímto moc poděkovat. A to firmám PRO-DOMA stavebniny, Mapestav s.r.o., SZA-STAV s.r.o., Alfa diamantová technika s.r.o., Mapei, Motorest Studená
Loučka a samozřejmě stavební firmě Němec. Bez podpory přítelkyně v depu by to
nebylo ono, kamarádů okolo a také táty,
který je na každém brněnském závodě.
Kdo by se chtěl dozvědět víc, může na
mém instagramu patriknemec_skunk72 .
Na závody se nemusíte bát přijet podívat,
vstupné se neplatí a i když jsme amatéři,
souboje neflákáme a myslím, že je to pěkná podívaná J
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Sbírka medailí z mistrovství světa byla zkompletována.

Družstvo ČRS MILO Loštice A ( Luděk Častulík, Václav Maštera ml, Václav Maštera st.,
Ing. Jan Heidenreich, Roman Kaniščev, Ing. Martin Koukal, Martin Koukal ml.
Závodní družstvo Českého rybářského
svazu MILO Loštice A úspěšně soutěžilo
v II. Lize v závodním rybolovu. Pod vedením Ing. Jana Heidenreicha, ve složení Roman Kaniščev, Ing. Martin Koukal, Václav
Maštera a Luděk Častulík, obsadilo celkově druhé místo. Naši závodníci vybojovali řadu sektorových vítězství a dosáhli na
řadu výborných umístění i na ostatních
celostátních závodech. Naše druhé družstvo ČRS MILO Loštice B, v letošním roce
nově utvořené ve složení Luboš Zemánek,
Stanislav Kopa a Martin Koukal ml., zvítězilo v Krajském přeboru a vybojovalo si
tak postup do II. ligy pro rok 2019. Těmito úspěšnými výsledky byl vytvořen reálný
předpoklad pro další zdárnou reprezentaci ČRS Loštice v závodním rybolovu v příštích letech.

Ing. Jan Heidenreich
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Ing. Jan Heidenreich v letech 2001, 2010,
2012, 2013 obdržel v Praze čtyřikrát vyznamenání Nejlepší sportovec Českého rybářského svazu jako závodník i trenér. Je držitelem několika titulů Mistr České republiky
a mezinárodních titulů Mistr Slovenska a
Mistr Slovenie. Město Loštice je v závodním rybolovu známé díky těmto úspěchům
známé v celé Evropě.
V letošním roce se Ing. Jan Heidenreich,
jako kapitán a zároveň člen českého reprezentačního družstva zúčastnil v kategorii

MASTERS Mistrovství světa v Chorvatsku.
Společně se svým družstvem tam vybojoval
třetí místo a získal bronzovou medaili. Po
zlaté medaili, kterou získal na Mistrovství
světa v Holandsku v roce 2012 a stříbrných
medailích z Itálie v roce 2009 a další stříbrné medaili rovněž z Itálie v roce 2010 se
tak podařilo zkompletovat všechny druhy
medailí. Stal se tak jedním z nejúspěšnějších sportovců v závodním rybolovu nejen
u nás, ale i v celosvětovém měřítku.
Mgr. Tamara Heidenreichová

Družstvo ČRS
Milo Loštice B
(Marin Koukal ml.,
Luboš Zemánek,
Stanislav Kopa)

100 LET ČESKOSLOVENSKA

Zúčastnil jsem se festivalu všech podob
umění, které proběhlo v září a říjnu letošního podzimu v OPAVĚ. Sekci, do které jsem
se zapojil, vedl profesor MIROSLAV BROOŠ /nar.30.11.1952/ , řídí fakultu výtvarných
umění, Akademie umění v Bánské Bystrici.
Vede atelier plastiky, zaměřující se, na tvz.fiber art, spolupráce různých materiálů. Realizoval více než dvacet výstav v galeriích světa,

prezentoval svou tvorbu v Polsku, Bulharsku,
Dánsku, Holandsku, USA, Kanadě v Číně atd.
A dostal nápad, který mě zaujal. Oslovil výtvarníky, řadové občany o zaslání země, neboli hlíny /POSLAL JSEM 3 kg/. K tomu
popis, pojednání odkud pochází. Instalace
ve finále vypadala takto, na lištách na zdi
vyselo desítky jutových sáčků s hlínou. V
prostoru kostela Sv. Václava v Opavě, který
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roce 1421. V 15. a první polovině 16.stol.
budily výrobky loštických hrnčířů, zájem
kupců, což dokazuje loštický pohár s množstvím oušek pod hrdlem na obvodu, namalovaný v pravém křídle tryptichu „RAJSKÁ
ZAHRADA“ do změti postav, předmětů a
symbolů. Autorem obrazu je vlámský malíř,
Hieronimus Bosch 1450-1516. Obraz zdobí stěnu madridského Práda. Je jisté, pohár
připutoval k Boschovi přes Německo, není
vyloučeno, že byl majetkem umělce.
V součastné době je pohárů nevelké množství v muzeích a soukromých sbírkách. Poháry jsou velikostí i tvarem každý jiný, počtem oušek na obvodu.
Tím se řadí na vysokou sběratelskou vzácnost. Bližší informace je zmíněna v publikaci, Za tajemstvím loštických pohárů, vydáno městem Loštice v r.2003.
S úctou,
Pavel Alexander Taťoun Loštice- Vlčice

je také součástí. Domu umění v Opavě. Na
černé břidlicové dlažbě bylo vytištěno několik desítek textů, které připomněly zem
odkud pochází.
Já prezentoval zeminu z Loštic tímto textem: VÝPOVĚĎ O HRNČÍŘSKÉ HLÍNĚ
Z LOŠTIC. Místa, kde se pravděpodobně
těžila zem k výrobě loštických pohárů ve
středověku -Masnice u Loštic, Svinov, několik kilometrů západně od Loštic.
Neodvratný pokrok techniky v minulém století, loštické hrnčíře zahnal do pasti ze které
nebylo úniku. Nastal zánik, nepomohla ani
výroba hrnců, květináčů různých džbánů.
Strojové konkurenci nešlo přežíti.
A dále k slavným pohárům z Loštic. Fragment loštického poháru byl nalezen ve zříceninách hradu Dražice u Nových Benátek
v Čechách, mohl tam být používán po několik desetiletí, před rozbořením hradu v

Obezřetnost v předvánočním období se vyplatí
částky peněz, je vhodné je nosit odděleně,
nejlépe v zapínací kapse uvnitř oděvu.
Nenoste cenné věci pohromadě v jedné tašce, či peněžence (peníze, doklady, klíče, telefon apod.).
Při nakupování neodkládejte své osobní
věci do vozíku. Stačí chvilkové zaujetí zbožím a zloděj se o Vaši tašku už postará.
Ve vozidle na parkovišti nenechávejte viditelně odložené žádné věci. I bezcenná věc
může pachatele přilákat.
Je-li to technicky možné, mějte při nakládání nákupu do zavazadlového prostoru vozidla ostatní dveře do vozidla zamčené. Na
parkovištích si všímejte pohybu podezřelých
osob a případně věc oznamte na linku 158.
Nenakupujte zboží od různých prodejců, kteří vás osloví například na parkovišti před obchodním domem. Za rádoby nízkou cenu vám rádi prodají nějakou maketu
nebo věc bez hodnoty.
Policie ČR

Vánoční svátky už pomalu klepou na dveře.
Lidé se v těchto dnech vydávají na vánoční nákupy. Často mají plnou hlavu starostí,
nebo se jen nechají unést vánoční atmosférou. Takové situace však nahrávají obratným zlodějům a kapsářům.
Policisté v tomto období každoročně zvyšují hlídkovou činnost v místech nákupních
center a přilehlých parkovišť a nakupující
upozorňují na rizikové situace, kterých zloději neváhají využít.
Abyste předešli různým nepříjemnostem,
mějte na paměti následující rady policistů:
Při nakupování věnujte pozornost svému
bezprostřednímu okolí, v případě čehokoliv podezřelého ihned reagujte.
Nenoste u sebe větší obnos peněz v hotovosti. Tomu se lze snadno vyhnout například používáním platební karty. V takovém
případě ale nemějte PIN přímo u karty. Pokud však musíte, nebo chcete nosit větší
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SPŠE Mohelnice získává nové vybavení.

„Dárečky“ rozbalujeme
již nyní.
Po stavebních úpravách,
které proběhly především během prázdnin,
kdy jsme vybudovali
výtahy pro bezbariérový přístup a získali jsme
nová sociální zařízení,
přišlo na řadu vybavení
učeben.
Do odborných učeben
a do školních dílen přichází zcela nové, moderní technologie, které
využijí nejvíce studenti
třetího a čtvrtého ročníku. V současné době uvádíme do provozu například zcela nové pracoviště pro výuku elektropneumatiky, vzniká nová učebna pro výuku programování PLC automatů, máme nové
CNC frézky s podporou CAM.
V oblasti IT vzdělávání se rozšiřují naše
možnosti především pro 3D modelování. Budeme využívat 3D tiskárny a 3D
skener. Studenti si tak mohou vyzkoušet proces od návrhu v CAD programu
až po realizaci prostřednictvím 3D tisku.
To vše nám umožňuje zapojení programu IROP (Investiční regionální
operační program), který je spolufinancován z evropských sociálních a finančních fondů.
RNDr. Jana Skopalová, Zástupkyně ředitele SPŠE Mohelnice

A PLASTIC OCEAN V MOHELNICI
Spolek STURM ve spolupráci s Mohelnickým kulturním centrem a.s. a pod záštitou
Greenpeace ČR si vás dovoluje pozvat na
promítání filmu režiséra a novináře Craiga
Leesona A PLASTIC OCEAN.
Craig Leeson zde spolu s rekordmankou ve
freedivingu, ekologickou aktivistkou Tan-

jou Streeter a týmem vědců odhalují šokující úroveň znečištění a množství plastu v
našich oceánech. To, co začíná jako idylický
dokumentární film o krásách oceánů, končí
alarmujícími záběry plastového podvodního světa. Odpadky prostě jen tak nezmizí,
a ty plastové už vůbec ne. Každý rok lid36
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stvo vyprodukuje zhruba 300 milionů tun
plastového odpadu, z něhož většina končí v půdě a oceánech. Dokument se snaží
přinést odpovědi, jakým způsobem zlepšit
stav oceánů, planety a tím naši budoucnost
a zejména budoucnost příštích generací
Promítání filmu proběhne v neděli 9. prosince 2018 od 18. hod v sále mohelnického
kina. Film bude promítán v anglickém jazyce s českými titulky. Vstup je dobrovolné
a jeho výtěžek bude využit na další činnost

Spolku STURM. Pro každého bude připraven i malé předvánoční, bezplastové překvapení.
Rezervace lístků na stránkách MKS Mohelnice
http://www.mks-mohelnice.cz/kino,
odkaz na rezervační formulář najdete také
na facebook Spolek STURM.
Michal Trlica, Spolek STURM,
el. +420 777 707 984

Děti a angličtina? Nejlíp hned odmala
Od ledna 2019 i v Lošticích

naučíte správnou výslovnost, a nezbavíte se
tak nežádoucího přízvuku.
Helen Doron English je nejdéle působícím
řetězcem škol angličtiny pro děti na tuzemském trhu s pobočkami po celém Česku.
Děti tam vyučují důkladně proškolení lektoři s výbornou znalostí anglického jazyka.
Výuka probíhá v malých skupinkách čtyř
až osmi dětí. Její studenti posléze dosahují
skvělé výsledky v rámci celosvětově uznávaných cambridgeských zkoušek.
Výuková metoda Helen Doron bere v potaz jedinečné přístupy dětí k výuce a používá hry, pohyb, hudbu a spoustu zábavy, aby
tak maximalizovala přirozenou dětskou
lásku k učení a tendenci absorbovat jazyk.
Ať už tříměsíční, tříletí, desetiletí nebo sedmnáctiletí, děti a mládež si užívají hodiny, které jsou hojně strukturované, ale přesto za všech okolností zábavné a dynamické.
Helen Doron Mohelnicko – Angličtina pro
děti zahajuje od ledna 2019 výuku i v Lošticích, a to ve věkových kategoriích od 2 do
8 let. Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu ZDARMA!
Sledujte FB: Helen Doron Mohelnicko
Bližší informace:
mohelnicko@helendoron.cz
Pavla Bálková Koppová, tel. 606 254 098

Kdy se mají děti začít učit anglicky? Jazykové školy Helen Doron English mají jasnou
odpověď: od útlého věku do konce puberty. Proto se v jejích výukových centrech objevují maminky s dětmi od tří měsíců, ale
také studenti na prahu dospělosti. Znalost
angličtiny totiž představuje nejlepší odrazový můstek pro další studium a kariéru.
Helen Doron English vychází z toho, že
děti v raném věku mají lepší předpoklady pro osvojení cizího jazyka než dospělí.
Kdo začne s angličtinou pozdě, nemá šanci ji zvládnout tak dokonale jako ti, kteří s
ní začali odmala. Kurzy Helen Doron English jsou založeny na stejném principu, na
jakém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky
opakovanému poslechu podkresových nahrávek a pozitivní podpoře při upevňování
jazykových znalostí se angličtinu učí stejně
přirozeně jako mateřštinu.
Že to funguje, potvrzuje řada psychologických teorií, na jejichž základech stojí metodika výuky Helen Doron English. Například z nich vyplývá, že velký problém
mívají studenti se správnou výslovností angličtiny. Ta je přitom zrovna u tohoto
jazyka velmi důležitá. Pokud nezačnete s
učením angličtiny už v dětství, nikdy se ne-
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Starostka šokovala Loštice

A to suverením vítězstvím v komunálních
volbách, které nemá v historii města za posledních 20 let obdoby. Ze sna byli probuzeni povolební realitou- Nezávislí a sportovci, kteří ne zrovna férově přiživovali svůj
sen, jak s přispěním voličů ovládnou radnici. Zkreslené a účelově načasované předvolební dezinformace měly přetáhnout voliče na jejich stranu. Neušetřili ani Redakční
radu HL a obvinili ji z cenzury. Ve svém volebním programu se nabízejí jako spasitelé
města a populisticky slibují všem, všechno.
Proč ne, slibem nikoho neurazíš! V Lošticích již (Ne)překvapí, že čtyři měsíce před
volbami, když starostka na ZM zmínila
možnou realizaci 50-ti parkovacích míst
na Sokolské, doktor Lolek byl výrazně proti. (je otázkou času, kdy narůstající hlad po
parkovacích místech, nejenom na Sokolské,
přinutí vedení města s firmou ZLKL, parkoviště realizovat!) Sportovci paradoxně ve
svém volebním programu s kandidujícím
exstarostou slibují, pokud ovládnou radnici, parkoviště na Sokolské bude! Parkoviště
budou realizovat na obou sídlištích, včetně
nových komunikací a chodníků. Dokonce parkoviště zajistí občanům, kde ho budou potřebovat!!! Voliči na nerálnou vábničku neskočili a hlasovali pro starostku,
za kterou je vidět nejenom slibovaná, ale i
dokončená práce. Volby vyhrála o parník.
Pro starostku města, Bc. Šárku Havelkovou
Seifertovou ( při nižší účasti- 1317 voličů
) hlasovalo 804 voličů /zhruba 61% . Pro
návrat exstarostu, doktora Lolka hlasovalo 198 voličů /zhruba 15%. Starostka, jako
lídr kandidátky- Občané pro Loštice-získala 7 křesel do ZM!!! Za statečně snášené cílené útoky špiček opozice voliči v podstatě
starostce poděkovali, že neutekla z pláčem
z radnice. Nechybělo mnoho a opozici se to
podařilo. Byl jsem při tom a nevěřícně zí-

ral, co všechno pro návrat na radnici je třeba zkoušet, když vám tuto cestu navydláždí voliči. Bude i v budoucnu doktor Lolek
umanutě hledat chyby na práci starostky a
bazírovat na detailech, když voliči již tyto
aktivity ,,oznámkovali“? Při důslednosti s
jakou kontroloval práci starostky, rozporuje starostův úlet z r. 2005, prodejem kanalizačních přípojek za pokřivené ceny.
Dokonce i deník Mf našel pochopení pro
střety dotčených s vedením města a kritizoval nelogické korekce cen. K nestandartnímu prodeji mj. uvedl: ,,Loštický starosta Ctirad Lolek chce prodat občanovi kus
kanálu, který neexistje“. Děkuji Redakční radě, že moje příspěvky, některým čtenářům připomínající obehranou gramofonovou desku, otiskla. Bez nich by dotčení,
kvůli pasivitě tehdejších radních, neušetřili několik tisícovek!!! Volby dopadly, jak
dopadly. Voliči nominovali do ZM dravější mládí a něktrým dlouho době sloužícím
opozičním seniorům se nabízí možnost
důstojně se rozloučit?! Stačí ubrat na aktivitách, které budou starostce ztrpčovat život a zřejmě ve svém posledním volebním
období, více se soustředit na to, co by prospělo rozvoji města. Závěrem mi dovolte
poděkovat kandidátům za ČSSD, že neodmýtli kandidovat do ZM a neignorovali doporučení ve volbách podpořit kandidátku
starostky města. Na ustavujícím zasedání
ZM, jednokolovým veřejným hlasováním,
byla starostka potvrzena ve funkci na další
čtyři roky. Obdržela 15 hlasů, z 15-ti možných. Volební výsledek velí s hlubokou úklonou smeknout. Popřejme novému složení
ZM větší klid pro jeho práci, konstruktivnější přístup opozice a posílené koalici, aby
nezklamala důvěru svých voličů. Krásné
prožití Vánoc a štasný Nový rok Vám všem.
Zdeněk Linhart
38

ZIMA 2018

placená reklama

HLAS LOŠTIC 		

Slovo šéfredaktora
Vážení spoluobčané,
jako nový šéfredaktor Hlasu Loštic Vám tímto děkuji za podporu ve volbách a chci poděkovat předešlé redakční radě za profesionálně odvedenou práci.
S novými i staronovými členy redakční rady jsme na první schůzce projednávali podobu Hlasu Loštic, kterou bychom chtěli od Nového roku vytvářet a inovovat k lepšímu.
Jedním z našich úkolů by bylo mimo jiné oslovit okolní firmy, spolky, sportovní kluby, farnosti a jiné organizace k tomu, aby se nám svěřily se svými zkušenostmi a zajímavostmi a
neváhaly nám posílat své příspěvky, které bychom poté zveřejnily. Jen musím upozornit,
že máme omezený počet stran, a tudíž dáváme přednost článkům, které budou mít za cíl
informovat v pozitivním smyslu slova.
Nyní je však před námi jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a raději se zaměřme na
tyto dny plné radosti a lásky ke svým nejbližším a nechme se jimi pohltit a nasát tuto vánoční atmosféru. Vždyť rodina v kruhu nejbližších je přesně to co všichni potřebujeme.
Krásné svátky Vánoční a do Nového roku přeji všem zdraví, lásku a boží požehnání.
Rostislav Faltýnek
HLAS LOŠTIC vychází nepravidelně 4x ročně. Náklad 1 200 ks.
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Veškeré příspěvky zasílejte na mail: hlaslostice@kulturalostice.cz nebo podávejte v kanceláři MKS Loštice.
Příspěvky nejsou redakčně ani jazykově upravovány. Možnost zveřejnění blahopřání, poděkování. Redakční rada
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