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zprávy Z RADNICE
Vážení spoluobčané,

Jakmile do nového roku vstoupíme, ihned
zahájíme nový kulturní rok městským plesem, který se uskuteční dne 13. 1. 2018.
Městský ples již tradičně zahajuje plesovou
sezónu v Lošticích a já Vás na něj tímto co
nejsrdečněji zvu.
Vážení občané přijďte, na kteroukoli z nabízených akcí. Je nesmírně důležité, abychom
se vzájemně setkávali, abychom společně trávili čas, abychom byli součástí celku.
V dnešní době není jednoduché vytvářet
sociální vazby mezi lidmi, je to nesmírně
těžký úkol, ale pokud se o to nepokusíme,
zůstaneme uprostřed nás, lidí, sami. Sami
na své radosti, sami na své starosti. Není
však větší radosti než ta, kterou můžeme
sdílet s ostatními a není menší starosti než
taková, o kterou se můžeme podělit s ostatními. Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí, lásky a také
síly do nového roku.

jeden rok se nám uzavírá a nový nám začíná klepat na dveře. Poslední dny roku
jsou pro nás ve znamení shonu, příprav
na vánoční svátky,
u kterých všichni toužíme, abychom je prožili v klidu a pohodě, proto nám všem přeji
především, aby se nám to podařilo, aby vánoční svátky byly plné klidu, pohody, přátel
a lásky. Zastavme se na tento kratičký čas,
nezapomínejme, jak jsou právě tyto hodnoty důležité pro každého z nás jako jednotlivce i pro společnost, jejíž jsme součástí a jejíž charakter utváříme. Zapomeňme,
alespoň na chvíli na pracovní shon, na starosti spojené s úhradou našich závazků, na
zdravotní potíže, které nás trápí, pouze vnímejme vánoční čas.
Rádi bychom Vám všem čas vánoc, také
zpříjemnili, proto jsme se i v tomto roce
pokusili připravit vánoční program pro
všechny, kteří budou mít chuť strávit vánoce doma společně s námi. Vánoční program bude probíhat ve dnech 16. a 17. prosince. V sobotu je pro všechny připravena
Rybova mše vánoční v 16.00 hod. v kostele
sv. Prokopa, která nás jistě pohladí po duši,
v kulturním domě pak bude probíhat tradiční vánoční výstava, která je každoročně
velmi dobře připravena. V neděli, v odpoledních hodinách se uskuteční tradiční vánoce u kašny, které se ponesou ve znamení
kaprů, tradičních řemesel, vystoupení dětských souborů, dobrého jídla a pití, vánoční odpoledne, pak vyvrcholí ohňostrojem,
který bude prvním vykročením Loštic do
roku 2018.

Investiční akce roku 2017
V tomto roce proběhli a budou dokončeny
tyto investiční akce města:
- Výměna osvětlení za úsporné LED svítidla v Základní škole Loštice ve staré budově ZŠ a obou tělocvičnách - náklady projektu 1.264.731,00 Kč předpokládaná roční
úspora energie 300.000,00 Kč
- Výměna podlahových krytin ve dvou
odděleních Mateřské školy Loštice – oddělení Žabky a Myšky - náklady projektu
248.000,00 Kč
- Rekonstrukce sociálního zařízení na
koupališti - náklady projektu 845.819,97 Kč
dotace Olomoucký kraj 350.000,00 Kč
- Naučná stezka u koupaliště - náklady
projektu 1.290.000,00 Kč dotace SZIF ČR
100% nákladů
- Rekonstrukce chodníků Havelkova uli2
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ce – náklady projektu 2.809.769,56 Kč –
částka bude zpřesněna dle skutečných nákladů po dokončení díla
- Rekonstrukce
veřejného
osvětlení Olomoucká ulice – náklady projektu
4.375.781,90 Kč – zažádáno o dotaci ve výši
90% celkových nákladů
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Bezručova, Nová, Moravičanská a Sokolská – náklady projektu 3.275.501,46 Kč
Výstavba cyklostezky Loštice – Palonín +
oprava komunikace Palonínská ulice – náklady projektu 7.901.987,58 Kč – dotace
IROP ve výši 6.192.126,00 Kč
-	Oprava místní komunikace Pod Lesem
– náklady projektu 761.973,63 Kč
-	Oprava místní komunikace Žádlovice
kolem stájí – náklady projektu 307.167,43 Kč
-	Oprava chodníků ulice Moravičanská –
náklady projektu 681.717,15 Kč
- Rekonstrukce kotelny v budově radnice
– náklady projektu 619.067,20 Kč

Neexistuje změna, která by vyvolala pouze pozitivní reakce mezi lidmi, totéž platí
i pro projekt rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě. Na mnoha místech mají lidé
výhrady k množství sloupů a počtu svítidel
veřejného osvětlení, které jsou ve všech ulicích v mnohem větším počtu, než byl původní stav, abychom mohli k rekonstrukci
veřejného osvětlení přistoupit, bylo nutné
získat pro jednotlivé projekty potřebná povolení stavebního úřadu, podkladem pro
povolení je pak projekt, jehož součástí musí
být světelně technický výpočet odpovídající současným normám nasvětlení komunikací různých tříd, ze kterého se vychází
při stanovení počtu svítidel v jednotlivých
ulicích.
Z  důvodu nového trendu v nasvětlování
veřejných prostor bylo původní sodíkové osvětlení nahrazeno LED svítidly, které
jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí, jednak pro svoji úsporu elektrické
energie a jednak z důvodu nižší intenzity
vytváření světelného smogu ve svém okolí.
Rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích
Olomoucká, Nová, Bezručova, Moravičanská a Sokolská výměna veřejného osvětlení ve městě nekončí, veřejné osvětlení je
na mnoha místech ve městě velmi zastaralé, neplní nejen normy pro nasvětlení místních komunikací, ale z důvodu svého stavu
dochází na mnoha místech i k jeho častým
výpadkům. V nejbližším období se předpokládá úprava veřejného osvětlení v ulici Havelkova, Pod Luštěm a na Malém náměstí.
Rekonstrukce Havelkovi ulice
Rekonstrukce Havelkovi ulice neprobíhá v souladu se zhotovitelem stavby naplánovanou úplnou uzavírkou silnice od
18.9.2017 do 12.11.2017. Z  tohoto důvodu byla v souladu se smlouvou o dílo úplná uzavírka silnice zhotoviteli prodloužena
do 4.12.2017. Tento termín je konečným

Veřejné osvětlení ve městě
V těchto dnech jsou dokončovány úpravy
veřejného osvětlení na ulicích Olomoucká,
Nová, Bezručova, Moravičanská a Sokolská. Výměna veřejného osvětlení na jednotlivých ulicích byla vyvolána změnou vedení nízkého napětí elektrické energie, která
byla ze vzdušného vedení přeložena do kabelového vedení. Společnost ČEZ Distribuce nám v tomto roce vyšla maximálně vstříc
a provedla rozsáhlé rekonstrukce rozvodů
nízkého napětí v několika ulicích města, za
což jím tímto děkuji.
Na všech uvedených ulicích jsou postupně odstraňovány dráty, podpěry z jednotlivých nemovitostí a betonové sloupy, na kterých bylo nízké napětí umístěno, současně
s tímto jsou v ulicích umísťovány nové sloupy veřejného osvětlení. Ulice získávají nový
vzhled bez rozměrných betonových sloupů
a kabelů umístěných na domech.
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termínem pro dokončení stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, ve které se zhotovitel zavázal, že stavbu dokončí
za 78 dní od data zahájení prací. Vzhledem k tomu, že ani po prodloužení termínu se intenzita prováděných prací nezvýšila a hrozilo reálné nebezpečí, že stavba
nebude včas dokončena, zaslali jsme oficiální výzvu vedení firmy na provedení kroků ze strany zhotovitele k dokončení díla ve
stanoveném termínu. Zhotovitel se nám ve
svém písemném stanovisku zavázal, že dílo
bude dokončeno a předáno včas. Několik
dní poté nám také byla doručena žádost
občanů z Obectova, abychom situaci řešili,
tak, aby již nedošlo k dalšímu prodloužení
uzavírky silnice, i tuto stížnost občanů jsme
zhotoviteli společně se Správou silnic Olomouckého kraje, která je vlastníkem komunikace a současně investorem rekonstrukce komunikace, předali. V současné době
již práce probíhají s mnohem vyšší intenzitou, předpokládáme, že těleso komunikace bude v termínu do 4.12.2017 dokončeno,
tak, aby mohla být úplná uzavírka silnice ve
stanoveném termínu ukončena. V případě nedokončení díla města – rekonstrukce chodníků kolem komunikace, bude ze
strany města dále postupováno v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo.

špatném technickém stavu. Pevně věříme,
že provedenými úpravami se nám podařilo
zlepšit prostor v okolí hřbitova. V současné
době vedeme jednání s vlastníky pozemků
ve snaze vykoupit část pozemků před hřbitovem pro vybudování parkoviště. K dalším postupným úpravám by pak mělo docházet v následujících letech přímo v areálu
hřbitova.
Monitoring kvality ovzduší v Lošticích
Ministerstvo životního prostředí v tomto
roce otevřelo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dotační titul na pořízení meteorologických stanic měřících na
různých místech republiky kvalitu ovzduší. Vzhledem k tomu, že Loštice patří mezi
města s dlouhodobě zhoršenou kvalitou
ovzduší, které je ovlivňováno celou řadou
faktorů jako je poloha města, blízkost dálnice, těžba kamene v blízkém lomu a převaha bytové zástavby v rodinných domech,
tedy velké množství lokálních topenišť, které patří hned vedle dopravy k největším
znečišťovatelům ovzduší v Olomouckém
kraji, rozhodli jsme se otevřený dotační
titul využít a požádat o dotaci na pořízení meteorologické stanice sledující kvalitu ovzduší v našem katastru. Město Loštice
bylo SFŽP ČR vybráno k podpoře a nám se
podařilo na pořízení stanice získat 85% dotace z celkových nákladů projektu.
Vzhledem k tomu, že pořízení stanice
v rámci regionu je významným prvkem ke
zpřesnění statistických zjištění stavu ovzduší v Olomouckém kraji, byl projekt pořízení
meteorologické stanice podpořen i ze strany Olomouckého kraje, který na projekt
přispěl částkou 399.300,00 Kč. Městu Loštice se tedy podařilo získat finanční prostředky na pořízení meteorologické stanice
téměř ve výši 100% pořizovacích nákladů,
současně jsme se zavázali po dobu 5-ti let
zajistit provoz stanice ve městě.

Moravičanská ulice
Moravičanská ulice má nový vzhled, nízké napětí bylo uloženo do zemního vedení,
současně byla provedena oprava chodníků od ulice Sokolská až ke hřbitovu, kolem
chodníku byly umístěny lampy veřejného
osvětlení, které budou osvětlovat jak silnici, tak chodník na hřbitov. Celkovou změnu
pak doplňuje úprava veřejné zeleně, která
bude v budoucnu oddělovat prostor komunikace od chodců. Dále byl opraven prostor před autobusovou zastávkou na Moravičanské ulici, který byl dlouhodobě ve
4
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V rámci projektu bude prováděno pravidelné zjišťování stavu ovzduší na katastru
města, údaje z prováděných měření budou
zasílány nejen Českému hydrometeorologickému ústavu ke zpracování a zobrazovány na jejich webových stránkách, ale budou součástí i webových stránek města, kde
budou k dispozici aktuální údaje o stavu
ovzduší v našem městě a jak je třeba za daných okolností postupovat zejména v případě nejohroženějších skupin obyvatelstva
jako jsou senioři, dětí a astmatici.
V rámci ročních statistických zjištění, pak
bude zřejmé jaký stav ovzduší ve městě skutečně je, jaký podíl na znečištění ovzduší ve
městě mají např. doprava, lokální topeniště
a další stacionární zdroje. Vedení města získá v následujících letech cenný zdroj informací pro strategické rozhodování při řešení
kvality životního prostředí na území města,
který bude možné využívat v případě čerpání dotací ke zlepšení kvality ovzduší, jako
nástroj osvěty pro zlepšení stavu ovzduší ve
městě a vyjednávání s vlastníkem dálnice
k vytváření přírodních bariér kolem D35.
V minulých letech bylo úsilí města zaměřeno na odkanalizování města, zajištěním
kvalitního čištění odpadních vod produkovaných na katastru města, tak, aby bylo maximálně zamezeno znečišťování podzemních i povrchových vod splašky. Tento úkol
se nám projektem HP II., který byl dokončen v roce 2015, podařilo úspěšně dokončit. Nyní nás čeká nový úkol přesvědčit nás,
že to co dýcháme, ač není vidět, má velký
vliv na celkové zdraví člověka, topíme-li
tedy ve starých kotlích, vytváříme spaliny
popojížděním vozidel po městě, zkracujeme život především sobě, svým dětem,
svým blízkým.

kality Pod Luštěm. Na začátku tohoto roku
jsme se domnívali, že bychom v tomto roce
mohli zahájit realizaci, alespoň první etapy projektu a to vybudováním komunikace od lávky na Pivovarské ulici kolem řeky
Třebůvky až k ulici Pod Střelnicí. V rámci
projektování jsme řešili několik zásadních
změn a to zejména výškové řešení lokality, napojení na ulici Havelkovu, jejíž zaústění do ulice Pod Luštěm se mění v rámci její současné rekonstrukce, konkretizace
povrchů místních komunikací, parkovacích ploch a vjezdů a řadu dalších záležitostí. Z výše uvedených důvodů až nyní projekt získal svoji konečnou podobu, ke které
je třeba vyjádření řady dotčených orgánů
mezi nimi např. Dopravní Policie ČR, Povodí řeky Moravy atd. a teprve poté bude
možné zažádat o vydání územního rozhodnutí a následně pak o stavební povolení. Vzhledem ke schvalovacím procesům,
které jsou s vydáním jednotlivých povolení spojené, nepředpokládáme, že bychom
měli pravomocné stavební povolení dříve
než v létě příštího roku. Do rozpočtu města
2018 bude rekonstrukce první etapy lokality Pod Luštěm navržena, v případě, že bude
její realizace zastupitelstvem města schválena, uděláme maximum proto, abychom
ji v příštím roce zrealizovali. Tímto se současně omlouváme občanům ulice Pod Luštěm za to, že práce probíhají pomalejším
tempem než by si oni i my přáli a děkujeme
za Vaši trpělivost.
Příběh o nás lidech
Město Loštice ve spolupráci s Městem Mohelnice vybudovalo společnou cyklostezku
z Mohelnice do Žádlovic, tak, aby se lidem
umožnil bezpečný pohyb pěších a cyklistů
mezi městy Loštice a Mohelnice mimo silnici II/635. Město Loštice šlo ve své snaze
o vytvoření kvalitního veřejného prostoru
ještě dál a na svém katastru vysadilo kolem

Revitalizace lokality Pod Luštěm
Město ve spolupráci s projektantem pokračuje v projektové přípravě revitalizace lo5
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lupráci s organizací Junák – česká skaut,
středisko ŠÍP Loštice, v sobotu 11. 11. 2017
stromy na cyklostezku opět vysadili. Ještě
jednou tímto všem, jménem města, děkuji.
Neuplynul však ani týden a 5 stromů v aleji,
bylo opět s dech beroucí brutalitou zničeno. Ptám se kdo? Co člověka vede k tomu,
aby něco takového udělal? Jaká bolest nebo
zloba v něm je, že může ublížit bezbrannému živému stromu, který dva roky bojuje
o přežití v krajině a on jej v jedné vteřině
zničí a proč vlastně? Aby ulevil vlastní bolesti? Vlastní frustraci? Zlobě? Copak je tak
těžké dát svému životu smysl? Nevím, kdo
je něčeho takového schopen a nechci takového člověka osobně nikdy poznat, protože
od úmyslného zabití stromu je pouze krůček k násilí spáchanému na člověku. Prosím otevřeme všichni oči, kam, kam to jdeme……….!
Vyzívám tímto nás všechny, nebuďme lhostejní, nedovolme, aby se takové věci v našem městě děly. Prosím pomozte!

cyklostezky ovocnou alej, která by v budoucnu měla chodcům i cyklistům vytvořit příjemný stín, ochranu proti proudícím
větrům a zpříjemnit jim jejich cestu tím, že
si budou moci utrhnout někdy třešeň jindy
švestku, hrušku či jablko, na své procházce,
či cestě do práce nebo výletu s dětmi. Strom
jako každý živý tvor, aby rostl a vzkvétal,
potřebuje náležitou péči, která stojí mnoho úsilí těch, kteří se o něj starají. V prvním roce nám 5 stromů uhynulo, v druhém
roce nám stromy zesílily a poskytovatel dotace Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR městu vyslovila uznání za naši péči. Nakonec zbyl pouze smutek. První vandalové zaútočili na naši alej v letních měsících
tohoto roku, kdy čtyři stromy jejich řádění nepřežili, přesto se našli lidé, kteří jsou
protikladem lidí, kteří pouze ničí a zabíjejí živé, kteří se nabídli, že nám s náhradní výsadbou pomohou. Jedná se o spolek
STURM Mohelnice, který z vlastních prostředků zakoupil 4 krásné jabloně a ve spo-
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informace pro občany / společenská rubrika
Zpráva SUOT - za období září - říjen 2017
Narodili se: Funěk Milan (srpen), Ondrová Viktorie, Grézl Lukáš, Merta David
Manželství uzavřeli: Kubeš Jan a Plocková Pavla z Olomouce
manželství uzavřeno v obřadní síni města Loštice.
Stejskal Jakub a Šestáková Růžena z Palonína
manželství uzavřeno v obci Palonín.
Zemřeli naši spoluobčané: Švec Bedřich - 89 let; Jašek Petr - 68 let; Kubová Květoslava - 91 let, Havlíček Josef - 84 let
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Městská knihovna Loštice upozorňuje, že bude od 18. prosince 2017 do 1. ledna
2018 uzavřena.
S příchodem konce roku, bych chtěla všem popřát šťastné a veselé prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví.
Čtenářům knihovny děkuji za projevenou přízeň a doufám, že v příštím roce budeme opět
dobře spolupracovat. K návštěvě knihovny srdečně zvu i ostatní občany. Hana Štenclová
Stolní kalendář 2018
Město Loštice se opětovně rozhodlo vydat
stolní kalendář na rok 2018. Kalendář bude
vydáván na MěÚ Loštice, první poschodí,
kancelář č. 12 (pokladna) pouze v úředních
dnech a hodinách. Stolní kalendář Loštice
na rok 2018 bude občanům města Loštice

vydán v počtu 1 kus pro jednu domácnost
(rodinu) zdarma za předpokladu, že poplatníky byl uhrazen místní poplatek za komunální odpad v roce 2017. Stolní kalendář Loštice pro rok 2018 bude vydáván od
27. 11. 2017 pouze do 31. 12. 2017.

Dne 25. 10. 2017 uplynulo
65 společně prožitých let našich rodičů

Dany a Boleslava Knappových
a ve stejný den jsme současně
oslavili krásné 90. narozeniny
našeho tatínka.
Do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a pohody.
Děkujeme za léta plná lásky, péče
a obětavosti.
Dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata
Dne 16. listopadu 2017 oslavil významné životní jubileum
pan Ing. František Kubín a my mu tímto srdečně blahopřejeme.
Milý Františku, za 80 let života jsi prožil mnoho krásného a někdy
i méně příjemného. Jsi však stále pevnou oporou své milované rodiny a aktivně se podílíš na veřejné angažovanosti ve prospěch občanů našeho města. Výčet tvé profesní a společenské činnosti by byl
velmi dlouhý. Postupně jsi řídil stále větší pracovní kolektivy. Aktivně jsi se zapojil do kulturní i politické práce. Velkou láskou je pro
tebe myslivost. Příroda a hlavně les tě uchvátily a spolu se svými
čtyřnohými kamarády pro tebe znamenaly úžasné zážitky, odpočinek a relaxaci. Dodnes
rád předáváš své zkušenosti mladým adeptům myslivosti. Zvlášť výrazně, jsi se zapsal jako
organizátor Klubu přátel hudby v Lošticích. S několika věrnými spolupracovníky organizuješ tuto činnost již 31 let. Tvým krédem bylo a je zůstat vždy ČLOVĚKEM, bez ohledu
na to zda se nacházíš nahoře, nebo dole. Do dalších let Ti přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 					
Tví přátelé z Loštic a okolí
8
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ze života města
Vážení příznivci loštického betléma
středem loštických kulturních akcí, ale aktivním hudebníkem a zakladatelem Loštické Veselky.
● třetí figurka představuje světoznámého
moravského akademického malíře Alfonse Muchu, tvůrce Slovanské epopeje, která přes protesty občanů nejen Moravského
Krumlova byla odvezena do Prahy. Nepomohly petice ani odpor vedení města a tak
nezbývá než doufat, že se toto dílo vrátí
tam, kam patří.
Výstava potrvá od 1. 12. 2017 do 6. 1. 2018
na adrese:
řezbář Jaroslav Beneš,
Moravičanská 439, Loštice.
Otevřeno každý den - včetně svátků, sobot a nedělí a to od 14 do 18 hodin
Případné dotazy na tel. 603 929 926

Jako každým rokem, tak i letos chystáme
otevřít brány „Benešova dřevěného království“ a umožnit vám po celou dobu adventní a vánoční návštěvu našeho betléma.
Každým rokem se snažíme obohatit betlém
něčím novým. Tak i tento rok bude možno
shlédnout nejen díla místních výtvarníků
ale i nové betlémské občany.
Letos do betléma přibyly probuzeny z lipových špalíků tyto figurky:
● loštický král Tvarůžek druhý, „Jeho Veličenstvo“ Vladimír Kolář, který si chodí
přilepšit do své tvarůžkové královské pokladny prací jako odpovědný mistr údržby
ve výrobně Tvarůžkáren.
● druhým dřevěným občanem je náš
„loštický ministr kultury“ a vedoucí kulturního střediska Stanislav Veselý. Je nejen
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Černobílé štěstí - Divadelní pohádka před premiérou

Ale jak to v pohádkách bývá: Dobro, přátelství a láska nakonec zvítězí nad zlem a .....
Pohádku připravuje JDO Loštice. – premiéra v sobotu 6. ledna 2018 v 15. hod.
Všem příznivcům loštického ochotnického
divadla a čtenářům zpravodaje přejeme :
Štastné a veselé vánoce a do nového roku
2018 hodně zdraví, pohody a klidu.
Za JDO Loštice přeje Vladimír Kolář.

Divadelní pohádka „Černobílé štěstí „ je
netradiční pohádka v tradičním divadelním pojetí. Pojednává o přátelství a lásce
mladého hodného čerta Bonifáce a roztržité milé víly Justýny. Že život ani v pohádce
není lehký, dokazuje zlomyslný lesník, který se snaží vše dobré překazit. A také mezi
sestřičkami vílami také nepanují lásky plné
vztahy.

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé!
Dovolte mi, prosím, v tomto předvánočním čase duchovní slovo k tomuto období a také pozvání do Husova sboru.
Přestože zvyk zdobit vánoční stromeček se
do našich končin zatoulal teprve na počátku
19. století z Německa, stal se z něj významný symbol vánoc. Na Štědrý den se scházíváme u stromečku a vzájemně si dáváme
dárky. Podstatou vánoc ale nejsou dárky, ty
si můžeme přece dát kdykoli. Podstatou je
duchovní skutečnost, kterou vánoční dárky vyjadřují: byli jsme obdarováni nezměrnou Boží milostí, byl nám dán Spasitel, Ježíš Kristus.
Snad největší radost z dárků mají děti, které se
těší na to, co najdou pod stromečkem. A jak
dospívají, víra v Ježíška, který nosí dárečky, se
pomalu vytrácí a proměňuje se v pouhou pohádku pro malé děti. Protože událost Ježíšova
narození se dost často vypráví právě jako pohádka. Bylo, nebylo, za mnoha řekami a vysokými horami a jedním malým mořem, v daleké zemi na východě uprostřed pouště, stalo se
za časů císaře Augusta...
Pohádky se vypráví nejen malým dětem. I my, dospělí, si někdy vymýšlíme a povídáme pohádky. Někdy dokonce povídáme
pohádky sami sobě. Viděli jste film „Nekonečný příběh“? A vzpomínáte na hlavní postavu, malého Bastiena? Jak se schoval v antikvariátu před partou kluků? A na starého

knihkupce, který Bastienovi řekl:
„Tvoje knihy jsou bezpečné, víš?“
Je to pravda, pohádky jsou bezpečné. Umožňují nám schovat za
ně to, s čím si třeba nevíme rady,
čeho se obáváme, anebo to, co
se neodvažujeme přiznat, protože to okolní
svět považuje za bláznovství.
Otázkou pro nás zůstává, jestli je příběh
o Ježíšově narození jen pohádkou pro děti
anebo skutečností, se kterou můžeme počítat ve svém životě. Odpověď rozhodně není
nijak jednoduchá, protože to záleží na naší
vlastní víře, která má sice svou formu a dokonce definici, ale kromě toho má také svůj
vlastní obsah, zpravidla hluboký a sotva sdělitelný jen několika slovy. Tento obsah víry je
třeba opravdově prožít, zakusit, jít s Ježíšem
kus cesty anebo spíš nechat jej, aby nás v našem životě doprovázel. A to vyžaduje vztah.
Upřímný vztah, díky kterému se nám Ježíš
stane skutečným průvodcem v našem pozemském putování a ne pouze pohádkovou
postavou, která má sloužit k vykouzlení úžasu na dětských tvářích, když běží celé nadšené k vánočnímu stromečku. Díky vztahu
s Bohem se nám může stát to, co se stalo Bastienovi. Můžeme číst ten báječný, nikdy nekončící příběh plný zápasů o pravé poznání,
o hledání smyslu lidského života a jeho naplnění, o mocnostech temnoty, které se sna10
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na Východě uprostřed Svaté noci v Betlémě
narodil Spasitel.
A nyní slíbené pozvání: ve spolupráci s pěveckým sborem SENZAKORD jsme pro
Vás připravili adventní koncert s názvem
„České vánoce“. Můžete se těšit na tradiční
vánoční skladby a koledy v podání souboru, který má dnes již téměř čtyřicet členů.
Uslyšíte také koledy, které si pro Vás připravili žáci a učitelé ZUŠ v Litovli. A kdy?
V pátek 15. prosince v 18 hod. v Husově
sboru.
Prosím, přijměte také pozvání na „Půlnoční“, na slavnost Kristova narození v neděli
24. prosince ve 22 hod. v Husově sboru.
Vánoční bohoslužba bude také na Boží
Hod, v pondělí 25. prosince v 9 hod.

ží ovládnout člověka a o mocnostech světla,
které člověku přichází na pomoc, když je zle.
A můžeme ten příběh sami na sobě skutečně
prožít, protože je s námi a stále nás provází
ten, který je. Věčné bytí, bytí samo o sobě, takové, jaké je. Bůh, Stvořitel světa. Slovo, které skrze Ježíše Krista přišlo na tento svět, aby
svět měl v Kristu život. Život, který je světlem lidí.
	A tak, milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, přeji nám všem, abychom skutečně v našich životech poznali ono světlo, které ve
tmě svítí a tma je nepohltila. Abychom zakusili a prožili, že Ježíš je přítel, že mu na
nás záleží, že pro nás se narodil. Nenechme
se zmýlit pohádkovým obsahem vánočního
příběhu. To, jak se to všechno stalo, ta hvězda na obloze, pastýři, andělé, Josef a Maria
na daleké cestě, Tři králové a Herodes... to
všechno do toho příběhu jistě patří. Ale
mnohem důležitější je, co se stalo - že se
nám, za časů císaře Augusta v daleké zemi

Přeji Vám požehnaný adventní a vánoční
čas plný milosti a pokoje a těším se na viděnou v Husově sboru.
		
Mgr. Vlastimír Haltof, farář
--- koncert – Husův sbor ---
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O smyslu Vánoc
středu 20. prosince už od 15:00 do 17:00
hod. Připomeňme si čas mládí a přijďte na
rorátní mše vyprosit si požehnání a milosti ne jenom pro vánoční čas. Rorátní mše
budou v přítmí svíček v 6:00 ráno v kostele sv. Prokopa každé úterý během adventního období 5.12., 12.12. a 19.12. 2017. Přijďte se s lucerničkami v rukou připravit na
příchod toho, který je světlem světa. Čtvrtá neděle adventní připadá letos na Štědrý
den. Proto ji budeme slavit už jako vigilii
v sobotu večer 23.12. v 17:00h. Takzvanou
„půlnoční“ mši svatou na Štědrý den budeme slavit v noci v 21:00h, boží narození 25.
prosince v 9:30h a Bohorodičku Pannu Marii oslavíme 1. ledna 2018 taky v 9:30h.
Nově narozený ať vám svým polibkem vlije
požehnání i do každého dne v roce 2018.
O modlitby prosí a za vás se modlí
Kristián Libant CM, farář

Milí občané a farníci Loštic. Reklamní slogany a vyhrávající vánoční koledy nás upozorňují, abychom nezapomněli na dárečky pro
naše blízké a nachystali vše potřebné, abychom mohli v pokoji prožít neopakovatelnou
vánoční atmosféru. Při těchto přípravách nezapomeňme i na to, co přináší trvalejší radost,
než jsou nejdražší dárečky nebo nejchutnější vánoční cukroví. Na Vánoce přichází Bůh
v malém a bezbranném dítěti závislém na našem přijetí, a přece On je ten pravý oslavenec,
který Vánocům dává neopakovatelný pokoj.
Klepe na dveře našeho srdce. Nezáleží mu na
tom, jestli bydlíme v paláci nebo ve chlévě.
Důležité je jenom to, jestli mu otevřeme nebo
zůstaneme vůči němu hluší.
Připravme důstojný příbytek pro Ježíše
i tím, že se očistíme z našich hříchů. Složte
své hříchy ve zpovědnici a přijďte si pro rozhřešení každou středu a pátek od 16:30 a ve
12
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Podzim na základní škole

Někteří žáci 2. stupně se dne 21. 9. 2017 zúčastnili počáteční fáze mezinárodního projektu Stolpersteine – Kameny zmizelých.
Cílem projektu je vkládat kameny do chodníků před domy, odkud byly transportovány oběti holokaustu a nacismu. Kameny
zhotovuje zakládající tým Guntera Demniga v Německu. Žáci se zúčastnili položení
čtyř kamenů před domem č. p. 63 za rodinu Knöpfelmacherovu a čtyř kamenů před
synagogou za rodinu Fuchsovu. Kameny
osobně položil pan Demnig. Někteří žáci
také přečetli vzpomínky pamětníků na členy těchto rodin. Na realizaci první fáze projektu se podílí spolek Respekt a tolerance,
Město Loštice, ZŠ Loštice a občané z Loštic a okolí.
Měsíc říjen byl z hlediska výuky dějepisu
zastoupen návštěvou mohelnického muzea,
kde se obě šesté třídy zúčastnily akce k Mezinárodnímu dni archeologie. Ve venkovních prostorách muzea si všichni vyzkou-

Minuly podzimní měsíce a školní rok
2017/2018 se přehoupl do 2. čtvrtletí. Žáci
1. a 2. stupně se během podzimu zúčastnili
mnoha akcí. Pojďme si připomenout alespoň některé z nich.
V měsíci září proběhla tradiční akce prvňáčků a třeťáků spojená se zahájením nového školního roku nazvaná „School party“.
Ke konci září byl pro žáky 1. stupně připraven Den stromů. Děti rozdělené do věkově smíšených skupin prošly sedm stanovišť. Seznámily se s funkcí stromů v životě
člověka, s živočichy mírného podnebného
pásu a zopakovaly si, jak se v lese správně
chovat.
Další akcí 1. stupně byla návštěva komentované prohlídky stálé expozice v Památníku Adolfa Kašpara, které se zúčastnila V. A.
Proběhla u příležitosti 140. výročí narození malíře. Žáci se dověděli informace o malířově životě, tvorbě, cestování, ale i o jeho
rodině a přátelích.
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šeli, jak se v pravěku mlela mouka a jak
se připravovaly placky pečené na kameni
v ohništi. Stavěli pravěký dům, zhotovovali jednoduchý kamenný nástroj či testovali ostrost pazourkových nožů. K dispozici
měli různé skládačky a hry s pravěkou tematikou. Šesťáci také absolvovali komentovanou prohlídku stálé expozice Pravěk Mohelnicka.
Žáci devátého ročníku také navštívili Muzeum v Mohelnici, tentokrát v rámci projektu Příběhy bezpráví, Měsíc filmu na školách
2017. Zúčastnili se zde besedy s historikem
Mgr. Zbyňkem Žouželkou Ph. D, která navazovala na projekci filmu Ženy Charty 77.
Zina Freundová. Beseda přiblížila žákům
osudy lidí, kteří se různým způsobem postavili komunistickému režimu.
V úterý 31. 10. 2017 proběhlo Halloweenské odpoledne na 2. stupni. Na několika
stanovištích plnily děti v převlecích za strašidla různé úkoly zaměřené na tradice spojené s tímto anglosaským svátkem.
Osmáci se na začátku října zúčastnili prezentační výstavy nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouckého kraje a spolupracujících středních a vysokých škol „Burza
práce a vzdělání 2017“ v Šumperku.
Žáci 9. ročníku navštívili v měsíci listopadu přehlídku středních škol Olomouckého kraje Scholaris. Dále se v rámci projektu
„Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v olomouckém kraji“ zúčastni-

li exkurze na SŠTZ Mohelnice a v podniku
ZLKL Loštice.
Sedmáci v listopadu absolvovali výukový program „Vycházka za bobry“ v centru
ekologických aktivit Sluňákov – Horka nad
Moravou.
Během podzimu se žáci druhého stupně
zapojili do několika soutěží, např. Přírodovědný klokan či školní a oblastní kolo
pIšQworek, Dějepisná olympiáda a v neposlední řadě do soutěží sportovních. Ty
byly zastoupeny okrskovým kolem v minikopané starších žáků v Mohelnici, kde naše
družstvo obsadilo 3. místo. Tým florbalistů
z  6. a 7. tříd vyhrál kolo okrskové a postoupil do kola okresního. Také florbalisté 8. a 9.
ročníku si zajistili postup z okrskového do
okresního kola.
Na podzim se aktivně sportovalo i na prvním stupni, kde proběhl Olympijský víceboj.
Kultura pro oba stupně naší ZŠ byla letos
naplánována na počátek měsíce října. 1.
stupeň navštívil v MKS Loštice představení s názvem „Máme rádi písničky“. Žáci 2.
stupně zhlédli vystoupení na téma „Osvobozené divadlo a divadlo Semafor.
V měsíci prosinci proběhne tradiční akce
„Vánoce ve škole“, která se uskuteční 7. 12.
2017 od 16.00 hodin v prostorách nové školy. Doufáme, že se akce vydaří a bude hojně
navštívena loštickou veřejností.
Mgr. Martina Špičková

Klub seniorů

do půlnoci. Všechny tyto akce jsou hojně
navštíveny a dle vyjádření účastníků se
všichni dobře baví. V průměru se posezení zúčastní 100 – 120 osob a plesu více jak
140 osob.
Pro 50 seniorů byl 23.5.2017 připraven jednodenní autobusový zájezd s návštěvou Punkevní jeskyně s Propastí Macocha, Státního

Vážení spoluobčané, výbor seniorů v Lošticích vás opět informuje o své činnosti a akcích pro seniory v letošním roce
a o plánech pro příští rok 2018.
V roce 2017 se uskutečnilo v Kulturním
domě v Lošticích osm odpoledních posezení s hudbou a tancem od 14.30 do 19.00
hod. a 14. ledna ples seniorů od 17.00 hod.
14
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Hradu Veveří a Státního Zámku Kunštát.
Jako další jsme 2. – 9. září 2017 připravili
a realizovali týdenní pobyt v Penzionu Na
Pluskovci ve Velkých Karlovicích, kterého
se zúčastnilo 47 seniorů. Součástí penzionu
bylo i relaxační centrum s vnitřním vyhřívaným bazénem.
Dle zdravotních a věkových možností si
účastníci pobytu prohlédli Velké Karlovice
a okolí a někteří využili možnosti absolvovat turistické přechody hřebenů Javorníků,
Vsetínských vrchů a vycházku po Beskydských salaších. Všem se prostředí a příroda
velmi líbila. Již tradičně byly na tomto pobytu příjemné i společné večery s vlastním
programem a hudbou.
I pro rok 2018 připravujeme osm tanečních
posezení a ples, jednodenní autobusový
zájezd a týdenní pobyt. Rádi bychom, aby
se všech našich akcí zúčastnilo co nejvíce
loštických seniorů. Při dostatečném zájmu
a spolupráci s aktivními mladšími důchodci můžeme připravit i další akce. Aktivní zájemci mohou kontaktovat se svými náměty
předsedu výboru seniorů pana Nováka.

Pro vaši informaci uvádíme pro rok 2018
termíny odpoledních posezení s hudbou
a tancem a termín plesu. Ples – 24.2.2018.
Odpolední posezení – 17.1.2018, 21.3.2018,
18.4.2018, 23.5.2018, 20.6.2018, 19.9.20018,
17.10.2018, 21.11.2018.
Na základě velmi dobrých zkušeností z minulých roků, připravuje výbor seniorů týdenní pobyt v r.2018 v Rýmařově v Hotelu Slunce Aquacentrum s.r.o., Jesenická 4,
795 01 Rýmařov, v termínu pátek 24.8. –
pátek 31.8.2018. K potvrzení objednávky
potřebuje zjistit váš zájem. Předpokládaná
cena bude do 650 Kč/ osoba / den. Zahrnuje plnou penzi, ubytování a volný vstup do
aquacentra. Žádáme zájemce o předběžné
přihlášky do 20.ledna 2018 u člena výboru
seniorů pana Kotka tel.: 607 517 805.
Výbor seniorů děkuje vedení města za přízeň a podporu naší činnosti a panu Standovi Veselému za dobrou a vstřícnou spolupráci při zajišťování akcí v kulturním
domě.
Za výbor seniorů v Lošticích
Novák Josef – předseda

Učíme se, NEZLOBIT 2017

hodl zrealizovat:
rekonstrukci
plynofikované kotelny; výměnu oken, zateplení objektu a konečně revitalizaci bytových jednotek, která s nákladem cca 27 mil.
Kč momentálně probíhá. Během funkce
jsem zvažoval, jakým způsobem zviditelnit
organizaci a jakou aktivitu zvolit? Někde se
pořádají sportovní hry pro seniory. Naopak
jinde hrají pétanque a někteří házejí šipky.
Dokonce Domov pro seniory Prostějov pořádá soutěž ve vaření guláše, která nese jed-

Proč „Učíme se, NEZLOBIT“? Stačilo napsat, že vedení Domova u Třebůvky Loštice
uskutečnilo turnaj „člověče, nezlob se“. Na
počátku turnaje, jehož VII. ročník se uskutečnil pod záštitou starostky Města Loštice
Bc. Šárky Havelkové Seifertové, se odráží
nabídka volnočasových aktivit pro uživatele pobytových sociálních služeb v Olomouckém kraji.
Před sedmi lety mi byla zástupci Olomouckého kraje svěřena funkce ředitele organizace a po převzetí organizace jsem se roz15
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noznačné označení
„Gulášení“. Vybavil
jsem si obraz z mého
dětství. Malý kluk
sedí nad herním
plánem a přemýšlí, jakým způsobem
na herní kostce hodit šestku a vrátit se
do hry… Od vzpomínky byl jen krůček k realizaci, a tak
se v tehdejším Penzionu pro důchodce
Loštice v roce 2011
uskutečnil I. ročník
turnaje.
Realizace letošního turnaje byla ohrožena
probíhající revitalizací bytových jednotek,
kdy za plného provozu přestavujeme bytové jednotky tak, aby složily zvyšujícím
se potřebám uživatelů. Společenská místnost částečně mimo provoz; prostor jídelny
zaplněn nábytkem a pomalu se vkrádající
myšlenka, abych turnaj zrušil. V této nouzi
jsem se obrátil na paní starostku, která nabídla prostory Městského kulturního střediska Loštice. Někdy se mi zdá, že slunce
nesvítí, ale to jen skrze mraky není vidět.
Pozvání na turnaj přijalo osm soutěžních
družstev z pobytových sociálních služeb
v Olomouckém kraji. Ve čtvrtek 26. října
2017 jsem turnaj v 9:30 hod. zahájil. Pozornost soutěžících se soustředila na hru,
ale také na poznávání města. Nezávislé čtyři skupiny navštívily synagogu a vyslechly
příběh nenavrátivších občanů … A někteří
zavítali do Muzea Olomouckých tvarůžků,
aby se seznámili s příběhem a tajemstvím
charakteristické vůně.
Okolo 15:05 hod., kdy finále bylo v mnoha hodinovém proudu a jedna figurka vyhazovala druhou, jsem navrhoval zákaz
vyhazování – můj návrh nikdo nevyslyšel –
vyhazovalo se dál. Konečně bylo dohráno.

Očekávání domácího družstva „tvarůžek“
na zisk medaile se nekonalo, protože turnaj
vyhrálo družstvo uživatelů Domov DOMINIKA Kokory. Při předávání dalších ocenění mi hráčka šeptala „…nic, vůbec nic se
mi v životě nepovedlo, až teprve dnes jsem
něco dokázala…“. Nejenom proto má smysl dělat aktivity pro naše starší spoluobčany,
věnovat jim svůj čas i zájem.
Život není o tom, že se vyhodíme před domečkem. Ani o tom, že se naučíme házet
šestku, abychom v domečku byli dříve. Život je o sdílení, rozhovoru a hledání kompromisů… Ač chceme nebo nechceme, na
každého z nás je „domeček“ našeho života připraven. Zůstává na nás, jaký příběh či
vzpomínku po sobě zanecháme.
Děkuji soutěžním družstvům včetně doprovodu; starostce Města Loštice; vedení
loštického kulturního stánku; zástupcům
občanskému sdružení Respekt a tolerance za důvěru a otevřenou synagogu; za nasazení pracovníkům Muzea Olomouckých
tvarůžků a sponzorům za podporu turnaje
„Učíme se, NEZLOBIT 2017“.
Ondřej Jurečka | jurecka@utrebuvky.cz
16
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Žádlovická kosa
Hodnotila se délka a kvalita posečené tratě a hradba
zesečené trávy v daném časovém úseku,
jenž byl odstartován
a ukončen píšťalkou.
Ceny získali všichni
zúčastněni – brousky a macešky (ty věnovala Hospodářská
prodejna Novákovi Loštice)
Umístění: 1. Badal Stanislav; 2. Klečka
František; 3. Fischer Zdeněk st. Čtvrté,
bramborové místo získala jediná přihlášená žena Harbichová Alena.
Budeme se těšit na další ročník. Pevně věříme, že se tato akce ujme a stane se novou
tradicí. 		
Fischerová H.

V neděli 24. 9. 2017 se konal nultý ročník
soutěže v sekání kosou, pořádaný osadním
výborem Žadlovice. I přes nepříznivé počasí se sešlo kolem 40 lidí.
Předseda OSV Žádlovice p. Fischer přivítal
všechny zúčastněné a předal slovo p. Hekelemu, který nás obeznámil s historií. Od
primitivních nástrojů přes srpy, kosy až ke
kombajnům, a také jak soutěž v sečení kosou probíhala dříve.
Dnešní soutěž byla zahájena kontrolou
technického stavu kos.
Zúčastnilo se 13 závodníků – nejmladší ve
věku 18 let a nejstarší 84 let.
Porota se skládala ze tří členů: Za město
Loštice p. Till Bohuslav jako hlavní rozhodčí. Za Žadlovice p. Pospíšil Vojtěch jako poradce a p. Pospíšil Josef jako servis.

Ladislav Vaněk konečně králem
Vážení přátelé šachu, vážení čtenáři, byli
jsme potěšeni přivítat u nás v Lošticích 85
hráčů, kteří přijeli soupeřit o sošku tvarůžkového krále a prožít příjemný sobotní den
2. prosince 2017. Jak čas letí, letos už to byl
8. ročník šachového turnaje O  pohár krále Tvarůžka. Jako již tradičně, díky podpoře Města Loštice, se šachové klání odehrálo
v prostorách Kulturního domu v Lošticích.

Pro hráče a návštěvníky turnaje byl k dispozici bufet s točeným pivem, klasickým
krajícem chleba s tvarůžkem. Pro účastníky turnaje byla připravena k obědu polévka a myslivecký guláš. Této možnosti využila většina.
Stalo se tradicí, že hráče přivítal král Tvarůžek a loštický řezbář J. Beneš, autor místního známého betléma. V uplynulých roč17
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nících turnaje vítal hráče král Tvarůžek I.,
letos v době jeho nepřítomnosti se úkolu
zhostil král Tvarůžek II.
Po úvodním ceremoniálu, po základních
informacích, pod dohledem paní rozhodčí
Aleny Navrátilové mohl turnaj začít. Hrálo se na devět kol, tempem 2x20 minut na
partii, švýcarským systémem.
Předem bych si dovolil připomenout jména
vítězů předchozích ročníků – Tomáš Cagašík, Vojta Plát (2x), Jan Krejčí st., Jiří Navrátil st., Tadeáš Baláček, Jan Krejčí ml.
O nejvyšší post přijelo soupeřit pár vítězů
z minula, a to T. Cagašík, Jiří Navrátil st..
Dalo by se napsat, věčně druhý Ladislav Vaněk. Adeptů na vítězství, dle ela a hry na
obdobných turnajích bylo více, jako Například Martin Formánek, Vladimír Karlík,
Vít Valenta, František Vrána, Milan Pastirčák a mnoho dalších.
Průběhy jednotlivých kol přinesl líté boje,
spousty nadšení z každé výhry, dobrých
pocitů ze hry, ale i zklamání z nepovedených kombinací. Do poslední chvíle vítěz
turnaje neměl nic jasné. I  přes vybojovaných 8 bodů musel o každý bod tvrdě bojovat. Po posledním kole si mohl říci: KONEČNĚ 
Letošním držitelem sošky
krále Tvarůžka
se stal hráč Sokola Vrbno pod
Pradědem Ladislav Vaněk.
Žádný z účastníků
turnaje
neodcházel s prázdnou.
Na hráče čekal velký výběr
cen. Bez přízně
sponzo-

rů a ochoty lidí, byl by turnaj těžce zvládnutelný a patří jim velké poděkování. Rád
bych se o nich zmínil. Jsou to Tvarůžkárna
A.W. Loštice, Město Loštice, Metrie Loštice, ZEKOF Loštice, Morava camp Mohelnice, Prodejna DARKA, Rybářské potřeby
FISH-PRO, Společnost MERKURIUS a.s.,
Ing.David Kofránek, Jiří Bálek, Jan Heidenreich, Galanterie Oliveriusová, PALOMO
Loštice, Milan Till, Patrik Koukol, Miroslav Zapletal, Roman Oliverius, Jiří Vykydal-restaurace na Růžku Loštice, Bc.Martin Dočekal, ZLKL Loštice, Marian Činčara
Loštice.
Věřím, že se nám loštickým hráčům, kteří
se starali o průběh turnaje, podařilo vytvořit příjemné a pohodové prostředí a že opět
za rok budeme moci v podobném čase přivítat minimálně stejné množství hráčů jako
letos, kdy byl počet hráčů za všechny ročníky nejvyšší. Bohatá fotogalerie a výsledky k nalezení na stránkách šachového klubu Loštice:
https://sachovyklublostice.blogspot.cz/
Na viděnou v příštím roce.
Za ŠK Loštice David Kofránek
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Pozvánky:
Neděle 17. prosince, 14. hod.
VÁNOCE U KAŠNY
Úterý 19. prosince, 17. hod. Vánoční koncert Větrníku
Pátek 22. prosince, 18. hod. Vánoční koncert POHODÁŘŮ a PÍSKLAT
							
Loštická synagoga
Sobota 23. prosince		
Koledování LOŠTICKÉ VESELKY
Pondělí 25. prosince
Rocková zábava

KULTURNÍ NABÍDKA MKS – 1. pol. 2018:

6. a 7. ledna – DIVADELNÍ VÍKEND:
sobota 6. ledna, 15. hod.
ČERNOBÍLÉ štěstí – pohádka – JDO Loštice
neděle 7. ledna, 15. hod.
NA TÝ LOUCE ZELENÝ – Divadlo Václav
Sobota 13. ledna, 20. hod. MĚSTSKÝ PLES
hraje MEFISTO, VACENOVSKÁ cimbálovka, Duo RASCALS, ORDA.
Sobota 27. ledna, 20. hod.
LIDOVÝ PLES
Sobota 3. února, 20. hod.
HASIČSKÝ PLES
– SDH Žádlovice
Sobota 10. února, 20. hod.
RYBÁŘSKÝ PLES
Sobota 17. února 		
MASOPUST
– POCHOVÁVÁNÍ BASY
Neděle 18. února, 15. hod.
DĚTSKÝ MAŠKARÁK
Sobota 24. února, 17. hod.
PLES SENIORŮ
Sobota 10. března, 20. hod.
COUNTRY MDŽ
Sobota 17. března, 19. hod.
NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT
–premiéra JDO
Sobota 24. března, 20. hod.
PEPÍKOVSKÝ VEČER
Připravujeme na duben 2018

Koncert
JAKUBA SMOLÍKA
s kapelou

24

placená reklama

placená reklama

hlas loštic 		
zima 2017

25

zima 2017

hlas loštic

dnes jsme se zeptali . . .
Dnes jsme oslovili zastupitele, předsedu komise pro životní prostředí, ale také člena
sportovní komise a komise investiční a stavební a v neposlední řadě taky úspěšného
podnikatele - pana Ferdinanda Salamona.
nými září jako klenot. Příroda a ráz krajiny
s některými budovami jsou nezapomenutelné. Dejme šanci tomuto projektu a chovejme se k přírodě jako k dětem. Chápu, že
budou místa kde se něco nepovede a nebude to tak, jak by to mělo být, protože tento systém podporování EU není podle mě
správný. Musí se to udělat hned a za takových podmínek, které jsou ... .
Ale bez těchto peněz, by se nikdy tato akce
v takovém rozsahu neprovedla.

1. Nastala topná sezóna, která negativně ovlivňuje ovzduší v našich obcích. Jak se
stavíte jako předseda komise životního prostředí k této problematice? Existuje nějaká
možnost zlepšení současné situace z pohledu
města?
Za poslední dekádu se dle mého názoru
ovzduší v našem městě zlepšilo.
Přispěli k tomu tyto faktory:
- většina bytů a firem využívá plyn a elektřinu
- rodinné domy, které používají kotle na
pevná paliva postupně přechází na nové
kotle emisní třídy 4 a 5.
Právě v tomto roce probíhá dotační titul kotlíkové dotace Olomouckého kraje,
kde manažerky Mikroregionu Mohelnicko
nabízejí pomoc při zpracování a podání žádosti od 19. 9. 2017 do 30. 4. 2018.   
- věřím, že pomáhá i odvoz a likvidace tříděného odpadu, které město zajišťuje
a tak se nemusí pálit v krbech !!!
- musím poděkovat vedení města, že dokázalo vyřešit tak dlouho vleklý problém
s průjezdem kamionů přes Loštice a tím
výraznou měrou zmenšit tyto emise
- také bych rád připomenul stavbu meteo stanice ( také hrazenou dotačním titulem ), která jistě pomůže přesněji určovat
stav ovzduší v našem městě.  
- samozřejmě se musím zmínit i o obnově zeleně v našem městě. Vím, že tato akce
bude rozporuplným tématem , ale sám za
sebe jsem velmi rád, že se uskutečňuje. Posledních 9 let hodně cestuji po naši krásné
republice a nemohu se vynadívat na nádherné vesničky, obce i města, které mezi ji-

2. Jste také členem sportovní komise, můžete občanům popsat, jaké cíle si tato komise
stanovila a v jaké fázi je jejich řešení?
Sportovní komise má za hlavní cíl podporovat a rozvíjet jakýkoliv mládežnický sport.
- podařilo se nám zvýšit částky z rozpočtu
města pro organizace, které žádají o podporu
- za poslední dva roky jsme odměnili některé trenéry, kteří ve vlastním volnu, investují spoustu dní v roce pro naše děti a mládež
- tento rok se může naše město dokonce i pochlubit pravděpodobnou nominací
na zimní Olympiádu 2018 v Jižní Korei a to
Vendula Hopjaková ( snowboardcross ) držíme palce !
- dále podporujeme realizaci nového sportovního zázemí fotbalového hřiště
a zároveň věříme, že budeme moci přispět
i k budování běžeckého oválu, doskočiště,
tenisových a volejbalových hřišť pro TJ Slavoj.
3. Blíží se vánoční svátky, co pro vás znamenají a dokážete jako zaměstnaný člověk
vypnout? Co byste vzkázal občanům?
26
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Přeji všem zdraví i štěstí v klidném
období Vánočních svátků a v roce
2018 spoustu splněných přání.

Vánoční svátky jsou opravdu jedny z nejkrásnějších dnů v roce :-) navíc když jsou
zasněžené. Vždy se v těchto dnech věnuji rodině a dobré náladě. Moje přání je aby
všichni lidé našli víru v lásku a umění odpuštění.

Ferdinand Salamon

příspěvky
POCTA SKLADATELŮM A DÍK HUDEBNÍKŮM
Již dvanáct let patří k loštickému podzimu
chvilka pro dobrou písničku, přátelské posezení a setkání milovníků dechové hudby. Autorský koncert v Lošticích letos nesl
číslo pořadí 12. Ano, již víc než deset let se
díky Loštické Veselce konají koncerty, na
kterých jsme přivítali vzácné hosty z oblasti českého, moravského i slovenského dědictví. Dnes, když i na nás doléhá nezdravá tíha globalizace a dirigismu z Bruselu je
důležité, aby si národy a regiony nedaly vzít
kulturní a duchovní, křesťanské dědictví
našich předků. Smekám před každým, kdo
se nebojí konkrétními činy toto dědictví
podpořit. Děkuji MKS Loštice a jejímu vedoucímu, mému kamarádovi Standovi Veselému za neúnavnou práci na tomto kulturním poli. Letos došlo k výměně stráží na
postu konferenciérů Autorského koncertu.
Tandem Standa a Katka Veselí s odvahou

vykročil a slovem i srdcem provázel přítomné hosty a posluchače bohatým programem. Domácí Veselka představila skladby
vzácného hosta, pana Josefa Vejvody, syna
Jaromíra Vejvody – autora nezapomenutelné polky „Škoda lásky“, která vznikla 7.
června 1934. Holóbkova mozeka z Konice
prezentovala písničky z dílny pana Miloslava Procházky. Díky Bohu, že mi dopřál čas
prožít ho s vámi všemi a dobít veselou, hudební a přátelskou energii z Moravy.
„Proto Pán Bůh muzikanty stvořil, aby lidem hráli do noty. Aby člověk hezkou chvíli
prožil a zapomněl na své trampoty.
Než dobrou noc si dneska dáme, ještě tu poslední si zazpíváme.
Tak dobří přátelé se hned tak nesejdou, nebudem si říkat sbohem, ale na shledanou!“
Na shledanou, přátelé!
P. Pavel Kavec, Bratislava
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Vážená redakce Hlasu Loštic,
dovolím si reagovat na článěk Šok na cyklostezce z minulého čísla Hlasu. I když, jak
autor nebo lépe řečeno předkladatel článku
jej nabídl, jako cituji: „odpočinutí od nereálné masivní předvolební kampaně", mě osobně spíše jeho obsah zneklidnil. Když pominu
odbornou stránku, kterou zde nechci rozebírat a minimálně tři hrubé pravopisné chyby,

kladu si otázku, kde je hranice kultury projevu a jak dalece je možné ze strany redakce do této věci při uveřejňování příspěvků
zasáhnout. Jinak přeji všem přispěvatelům
hodně dobrých nápadů a nám čtenářům radost při čtení dalších čísel našeho oblíbeného čtvrtletníku. S přáním všeho dobrého do
roku 2018.
MUDr. Ludmila Koukalová

Úspěch malých loštických mažoretek

Činnost obou skupin je velmi pestrá, děvčata vystupovala na dětském maškarním karnevalu, kácení máje, Dětském dnu a Slavnosti hudby a tvarůžků.
Odměnou za celoroční pilnou a náročnou
přípravu je jim vánoční besídka a odpolední posezení s rodiči u loštických rybářů
Na Valše, kde hrají hry a opékají špekáčky.
V létě se děvčata zúčastnila čtyřdenního letního soustředění v Hynčicích pod Sušinou.
Poděkování patři rodičům, kteří financují
kostýmy a vodí děti na nácvik, stejně jako
oběma vedoucím, které se obětavě dětem
věnují a městskému kulturnímu středisku
za poskytnutí místa k nácviku.
Věra Večerková

V Lošticích působí třináct mažoretek od
pěti do devíti let a pět od jedenácti do třinácti let. Děti trénují zkušené trenérky Gabriela Tilcerová a Michaela Švecová, které
již od pěti let navštěvovaly skupinu mažoretek v Mohelnici.
Tento rok byl velmi úspěšný pro mladší děvčata. Na soutěži Mia festival v Olomouci
obsadila první místo ze sedmi formací, což
jim zajistilo postup do celostátního finále
v pražské Lucerně. I zde byla velmi úspěšná,
ze sedmi skupin byla třetí. Po soutěži ověnčená bronzovými medailemi pochodovala
v průvodu po Václavském náměstí. Děti doprovázely rodiče, se kterými si společně udělali procházku po Karlově mostě až na petřínskou rozhlednu a do bludiště.
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Važme si lesa
cesty a vyhrazené trasy na kole. Chodím
často do lesa a není úplnou vzácností najít
nedopalek cigarety. Za fotbalovým hřištěm
podél cesty ke Hvězdě si někdo postavil bikerské můstky na skákání, u jednoho z nich
je dokonce otevřené ohniště. K povolání
lesníka, povinnosti sloužit lesu mi nepasuje
podporovat adrenalinové sporty, rušit klid
a ticho v lese. Dědova výchova, jeho vyprávění o starých časech mě přivedly k názoru,
že dnes pro lesáky loštické lesy nejsou čistou srdeční záležitostí, jako byly pro generace lesáků minulých dob.
Na hladině Třebůvky vidíme, jak ubývají zásoby podzemní vody. Roste důležitost
lesa zadržovat dešťovou vodu. Vlastník lesa
Město Loštice musí být obezřetný. V blízké
budoucnosti budeme rádi za každou kapku
vody zadrženou přímo v lese. Předání lesů
ve funkčním stavu dalším generacím, aby
se na nás v dobrém vzpomínalo, to by měl
být náš závazek, naše vize na nejbližší roky.
Blíží se konec roku 2017. Je třeba poděkovat zastupitelům za správu a rozvoj města.
Je správné, že vedení radnice se dívá dopředu a zpracovává strategický plán rozvoje města, i s nápady občanů. Koalice je prozíravá, realizovala nebo zahájila v letošním
roce naráz několik projektů s podporou dotací.
Po vystoupení Velké Británie z EU zatím
nevíme, kolik a jakým klíčem od roku 2021
budou přidělovány České republice evropské peníze. V minulém čísle Hlasu Loštic
opoziční zastupitel řekl, koalice to vzala
pěkně zostra. Podobným tempem a koncepčně jako doposud je třeba pokračovat
i v příštích letech. Pro paní starostku je to
náročné na sestavení rozpočtu města. Jako
řádný hospodář prosadila a provedla za tři
roky změny k úspoře provozních nákladů
(nájemné, revize, úroky z úvěru, stočné,

Loštické lesy byly odedávna chloubou města. Pan František Havlíček (†1979) byl
správcem lesů v letech 1925-1960, s přerušením v roce 1944-1945, tuto dobu byl vězněn v koncentračním táboře Terezín. Byl
uznávaným odborníkem, povolání lesníka
pro něho bylo životním posláním a službou
lesu. Byl můj děda a jsem ráda, že mě naučil
vážit si lesa. V minulé době pravidelně pršelo, lesy zadržovaly dešťovou vodu v místě
jejího dopadu, protože dřevo se přibližovalo a odváželo z lesa koňmi. Lesní cesty nebyly po těžbě zhutněné, skládky dřeva byly
udržovány, lesáci měli smysl pro pořádek.
Převážně ženy sázely stromky a vyžínaly kolem nich srpy plevel, aby měly dostatek živin, vláhy a světla. Les nebyl napaden
kůrovcem, nehrozilo usychání smrků a borovic, protože měly dostatek vody. Tehdy
se netopilo plynem, a tak mnoho občanů
chodilo sbírat klestí a šišky. Do lesa chodilo méně houbařů a turistů. Neexistovaly
PET lahve a jiné umělohmotné materiály,
proto ani nevychovaný návštěvník neodhazoval v lese odpadky. O  to víc je dnes záslužná činnost turistů a skautů, kteří už několik let pořádají brigády na vyčištění lesa
a břehů Třebůvky od odpadků. Všichni si
jistě přejeme, aby loštické lesy zůstaly nadále chloubou města. U paseky proti koupališti se sama sebe ptám. Proč pan hajný
od vysázení sazenic smrků neprovádí pro
jejich správný růst ožínání buřeně, nebo
má plevel sloužit jako kryt proti okusu zvěří? Nevím, kolik zvěře se pohybuje v tomto prostoru lesa. Návštěvníci naučné stezky,
koupaliště a turisté mají na očích zaplevelenou paseku. V tomto stavu spolu se skládkou dřeva v příkopě bohužel nezapadá do
pěkného rekreačního areálu, který město
v Boráku buduje. V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat otevřený oheň, jezdit mimo
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elektrická energie ..), šetří na režijních výdajích (pohoštění, služební vozidlo.), dohromady to představuje statisícové úspory.
Za sebe a podobně smýšlející občany podporuji revitalizaci zeleně. Jsem ráda, že se
připojujeme ke stovkám měst a obcí v ČR.
Vážení spoluobčané, musíme myslet na své
zdraví. Zlepší se mikroklima, nová skladba zeleně bude zachycovat více vzdušného
prachu. Uvidíme, kolik se nás hlavně mladých občanů přidá příští rok pomáhat měs-

tu udržovat veřejný pořádek. Pamatuji si,
jak za mých mladých let setkání několika
generací při brigádách na sídlišti byla kamenem mozaiky přátelské rodinné politiky, která se postupem času vytratila. Myšlení většiny se dnes otočilo a pro své pohodlí
hledáme omluvu „vlastníkem prostranství
je město“.
Přejeme zastupitelům krásné Vánoce, hodně zdraví v novém roce 2018.
Ing. Helena Vaculová

Mikroregion ve filmu

Krajskou dotaci na propagační aktivity Mikroregionu jsme využili na natočení dvacetiminutového propagačně-dokumentačního
filmu, který zaznamenává krásy a zajímavosti našich obcí. Film bude od ledna 2018
ke zhlédnutí na webu Mikroregionu i jednotlivých obcí a na facebooku. Na natočení
filmu přispěla finančním darem také řada firem z našeho regionu. Další výstupy - pexeso Mikroregionu dostanou děti ve školách,
velké barevné informační plakáty o Mikroregionu budou umístěny na obecních úřadech a turisticky navštěvovaných místech.
Ve všech výše uvedených aktivitách budeme pokračovat také v roce 2018. Pokud vás
naše práce zajímá, rádi se s vámi uvidíme
v kanceláři CSS v Moravičanech nebo také
na tradičních akcích Mikroregionu.
Jitka Macháčková, Míša Friedlová
manažerky Mikroregionu Mohelnicko

Mikroregion Mohelnicko byl v roce 2017
zapojen do řady zajímavých dotačních projektů - Všechno je to o lidech, Centra společných služeb a Marketing Mohelnicka.
A k čemu že jsou tyto projekty dobré?
Evropskou dotaci na projekt Všechno je to
o lidech jsme využili na zpracování rozvojových plánů našich obcí a dále na sérii školení pro starosty a zástupce obcí. Nejzajímavějšími tématy školení byly novela Zákona
o střetu zájmů a Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů.
Centrum společných služeb neboli CSS je
také podporováno z evropských dotací. Letos jsme v rámci jeho činnosti pomáhali zejména s přípravou dotačních žádostí pro
obce a spolky. Občanům jsme pak byli nápomocni například při vypracování a podání žádostí o kotlíkové dotace.

MAS Mohelnicko ukončuje první rok vyhlašování výzev
MAS Mohelnicko má za sebou náročný rok
vyplněný především komunikací s řídícími
orgány jednotlivých operačních programů
a s potenciálními žadateli. Složitými administrativními postupy se manažerky MAS
po celý rok usilovně snažily dovést pro-

jekty žadatelů
od správného
podání žádosti až k předložení celé dokumentace
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k projektu k posouzení řídících orgánů. Pokud tyto orgány neshledají žádná pochybení, začne příští rok docházet k již samotné
realizaci projektů.
Žádosti o podporu v oblasti Programu rozvoje venkova v oblastech Podpory zemědělských podniků, Zpracování a uvádění
na trh zemědělských produktů a Podpory
efektivního hospodaření v lesích prošly potřebnou administrativní kontrolou a hodnocením a jsou podány u řídícího orgánu.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost momentálně probíhá hodnocení
u uzavřené výzvy na podporu Sociálních
služeb. 6. 12. 2017 bude uzavřena poslední
letošní výzva pro oblast Sociálního podnikání. Žádosti o podporu pro oblast Prorodinných opatření čekají na posouzení řídícího orgánu.
U Integrovaného regionálního operačního
programu projekty podané do oblasti Infrastruktury pro vzdělání, Sociálních služeb a Sociálního podnikání, u kterých Rada
spolku provedla výběr žádostí, momentálně čekají na závěrečné posouzení řídícího
orgánu.
Pro příští rok MAS Mohelnicko chystá otevřít nové výzvy. Pro oblast Integrovaného
regionálního operačního programu bude
otevřena výzva s alokací 7,8 mil. Kč pro
oblast cyklodopravy. Z  Programu obnovy

venkova bude vyhlášena výzva, která bude
podporovat investice do zemědělských
podniků (alokace 2 mil. Kč.) a založení nebo rozvoj nezemědělských činností
(alokace 1,2 mil. Kč). V oblasti Operačního programu Zaměstnanost bude otevřena
stejnojmenná výzva s alokací 2 miliony.
Velkou novinkou je rozšíření stávajících
operačních programů o Operační program
Životní prostředí. Výzvy budou zaměřeny
na založení nebo zlepšení stavu biocenter
a biokoridorů, protierozní opatření a celkovou revitalizaci funkčních ploch a prvků veřejné zeleně, společně s obnovou a zakládáním doprovodných vodních prvků.
Předpokládá se, že výzvy budou vyhlašovány od srpna příštího roku do února 2019
s celkovou alokací 10 mil. Kč.
Všechny aktuální informace budou s dostatečným předstihem zveřejňovány na webových stránkách MAS i facebookovém profilu. V případě jakýchkoli dotazů prosím
kontaktujte manažerky na e-mailu masmohelnicko@email.cz.
Všem zúčastněným upřímně děkujeme za
projevenou přízeň a spolupráci, přejeme
Vám příjemně prožitý konec roku a plny
sil se těšíme na plodnou spolupráci v roce
2018.		
Tým MAS Mohelnicko
Jitka Macháčková, Lenka Vlasová
a Adéla Klásová

Policisté kontrolují viditelnost chodců
S nadcházejícími podzimními dny policisté
více zaměří svoji činnost na kontrolu chodců a jejich označení reflexními prvky.
Povinnost chodců užít při chůzi zejména
mimo obec za snížené viditelnosti reflexní
prvky stanoví zákon o silničním provozu
takto: „Pohybuje-li se chodec mimo obec
za snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít

na sobě prvky z retroreflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za porušení této zákonné povinnosti hrozí neoznačenému chodci až dvoutisícová pokuta.
S  ohledem na bezpečnost chodců je třeba
za sníženou viditelnost považovat nejen
noční dobu, ale také soumrak, svítání, silný
déšť, sněžení, mlhu a další nešvary počasí,
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které mohou vyvolat sníženou viditelnost.
Upozornění na nutnost řádného zabezpečení rekreačních objektů v zimním období
S přicházejícím sychravým podzimním počasím nastává období zakončení zahrádkářských prací a „zazimování“ sezónních
rekreačních objektů. V zimě své objekty nenavštěvujeme tak často, jako v letním období.
Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé, nedostatečně zabezpečené objekty, které jsou zároveň dobře přístupné. Majitelé rekreačních chat a chalup
by proto měli dbát na řádné a účinné zabezpečení svého majetku. Pozornost by měli věnovat také zabezpečení prostor přilehlých
k rekreačnímu objektu, jako jsou různé kůlny, přístavky a garáže. Obzvlášť pokud jsou
nuceni v nich skladovat cennější věci. V případě delší nepřítomnosti však doporučujeme odvézt cenné věci do bezpečí.
Přestože policisté v rámci své činnosti provádějí kontroly rekreačních oblastí a navazují neformální vztahy s chalupáři, není
v jejich silách uhlídat všechny objekty. Proto doporučují udržování dobrých sousedských vztahů. Při pobytu na chalupě nebuďte neteční, věnujte pozornost svému
okolí a pohybu neznámých osob a vozidel.
Vaše svědectví může být důležitým vodítkem pro práci policistů.

Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.
Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí.
Poznamenejte si výrobní čísla věcí uložených v objektu.
Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte
také v zimním období. Uklizený sníh budí
zdání neustálé kontroly.
Cenné věci rozhodně přes zimu v rekreačním objektu nenechávejte.
Všímejte si pohybu osob a vozidel ve vaší
lokalitě. Nebuďte neteční – dnes navštívil
zloděj souseda, zítra se to může stát vám!
V případě zjištění vloupání do objektu nevstupujte! Na bezplatné lince 158 přivolejte pomoc policie. Před příjezdem policistů
z taktických důvodů do objektu nevstupujte a neuklízejte. Mohli byste tak zničit
pro kriminalisty to nejcennější, a to stopy, které pachatel na místě zanechal. Spolupracujte s výjezdovou skupinou policie,
můžete tak zvýšit šanci na usvědčení pachatele. Můžete například upozornit na
věci, které nejsou na svém místě a pachatel je mohl mít v ruce nebo najít věci, které
vám nepatří a na místě je zanechal nezvaný návštěvník.
Zloději se nevyhýbají ani hřbitovům
Blíží se den věnovaný Památce zesnulých.
Stejně jako tomu bývá každý rok v tomto
období, posílí policisté na hřbitovech a v jejich okolí hlídkovou činnost. Svou pozornost zaměří nejen na dodržování veřejného
pořádku, ale především na zloděje a vandaly, kteří se v okolí mohou pohybovat. Policisté však nemohou být všude, proto žádají
všechny návštěvníky hřbitovů, aby věnovali pozornost řádnému zabezpečení svých
vozidel, zkontrolovali jejich uzamčení a na
viditelných místech v interiéru vozu nenechali odložené žádné cenné věci, které by se
mohly stát lákadlem pro zloděje.

Rady pro správné zabezpečení rekreačních objektů:
Zabezpečte si rekreační objekt především
certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky.
Pozornost věnujte zejména řádnému zajištění stavebních otvorů (vstupní dveře,
okna, verandy).
Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu.
Objekt mějte správně pojištěný. Nejen proti
krádeži, ale také proti požáru.
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Vaše věci nemusí být v bezpečí ani tehdy,
pokud si je s sebou vezmete na hřbitov. Obratný zloděj dokáže využít i chvilky vaší nepozornosti, aby si přisvojil například vaši
kabelku odloženou na náhrobku. Své věci
proto mějte vždy v dosahu a na očích.
Ze samotných hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce, sošky a různé dekorativní předměty. Jde o věci, které lze snadno a rychle
zpeněžit. V některých případech poškození

pozůstalí nedokáží policistům popsat odcizené věci. Proto je dobré fotograficky zadokumentovat původní stav hrobu.
Období „dušiček“ bývá často doprovázeno sychravým podzimním počasím. Proto
policisté apelují také na všechny účastníky silničního provozu, aby jezdili opatrně,
zbytečně nespěchali a na cestu se vydávali
odpočatí.

BIO – ODPAD 2017_Provozní slepota
Vážení občané Loštic, Vlčic, Žádlovic,
patří Vám všem mé velké díky, a to za snahu třídit bio – odpad dle pravidel, vytvořených a vylepených na hnědé kontejnery
a na hnědé městské popelnice. Tato pravidla stanovil MěÚ.
Věřím, že bude v budoucnu ještě lépe, kdy
i větve budou přidávány do bio – odpadu ve
formě naštěpkované hmoty, tedy minimálně zřejmě v místě sběrného dvora, kde budou samozřejmě pracovníci města pečlivěji
přebírat bio – odpad, tzn., že se v kontejneru nebudou nacházet igelitové pytle s tímto
druhem odpadu, ale i jiné různorodé materiály do tohoto druhu odpadu nepatřící.
Ve sběrném dvoře se přebírá další druh odpadu – stavební suť. Vyzývám všechny občany města Loštice, ale i zaměstnance MěÚ
Loštice, Úsek technické správy a údržby
majetku města, hlavně pak zaměstnance
pracující ve sběrném dvoře, aby se do tohoto druhu odpadu nedostávaly i jiné druhy odpadu, jako jsou plasty všeho druhu,
ocel, ale i papírové obaly různých stavebních hmot, jako jsou cement, vápno, a různé spárovací tmely. Z těchto druhů odpadu
nejsou ve sběrně odpadů nadšeni, kdy díky
tomuto dochází k navýšení ceny za likvidaci odpadu, která se jistě promítne i do ceny
pro domácnosti v Lošticích.
K vylepšení bezpečnosti v silniční dopra-

vě bude třeba nezapomínat, že na náměstí Míru, kterým procházejí chodci místní,
dospělí, ale hlavně děti, ale i chodci z řad
návštěvníků města, kdy musí na několika
místech přejít přes silnici, které nejsou, až
na výjimky, upraveny na legální přechody
pro chodce, jelikož nejsou označeny svislou dopravní značkou, ale ani tou vodorovnou. Jistě všichni doufáme, že příslušný
místní odbor dopravy, spadající pod MěÚ,
bude toto bezodkladně řešit. Krásnější náměstí už máte, zbývá nezapomínat na bezpečnost.
Víte o tom? Pokud ne, nevadí. Tomuto ději
se říká „provozní slepota“, považována je za
stagnaci, kdy ti místní občané jsou zvyklí a ti cizí občané jsou vystaveni jistým rizikům. Dítě nebo dospělý, v případě, že se
stane přímým účastníkem dopravní nehody na silnici mimo přechod pro chodce, nebudou v právu, jelikož nemají žádnou přednost. Na zmíněném náměstí existují jen dva
přechody, které splňují zákonné požadavky. Jsou to přechody pro chodce na ulicích
Olomoucká a Komenského (oba u obchodního domu JEDNOTA).
Dále jsem byl nadřízeným upozorněn, že
na jednosměrné silnici před místní pekárnou, lékárnou, ale i MěÚ na náměstí Míru,
chybí svislá dopravní značka označující
tvar křižovatky, kdy důležité je i znázornění
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nikdo z kompetentních nedal pokyn k odvezení kontejneru. Kontejner se poté začal
plnit různým bio – odpadem, až do jeho
úplného naplnění. Někdo má k dispozici jen svou hnědou popelnici, jiný využívá
kontejner uložený nebo zapomenutý v blízkosti jeho bydliště. Zda-li je to fér, zvažte si
toto, prosím, sami. Jelikož mi práci přiděluje můj nadřízený, nemohu o své vůli vyvážet zapomenuté kontejnery, a to ani v případě, že o nich oba víme, bez jeho pokynu.
Od května tohoto roku pracuji každý měsíc o více než 20 procent nad základní fond
pracovní doby. Pro lepší představu je to
průměrně 9,5 hodin denně. O  vyšší počet
hodin opravdu nestojím. Bylo by nelogické, abych jezdil s vozidlem po městě, případně až k zahrádkářské kolonii (Masnice), abych se ujistil, že je, nebo není nutné
kontejner vyprázdnit. Tento úkol zcela jistě
patří do kompetence úseku technické správy a údržby města. Tímto vyzývám jeho vedoucího, aby svou činnost zdokonalil.
Přeji vám všem pevné zdraví, poklidný zbytek adventní doby, ale hlavně kouzelné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2018.
M.H.

hlavní silnice. Je to opět ona provozní slepota nebo je to spíše past či nedůslednost
pracovníka odboru dopravy?
Chci se vám také s něčím svěřit, a k tomu
navíc ještě udělit pochvalu.
V měsíci září se oženil můj starší syn, kdy
na svatební oslavě vystoupila jako 1 z 3 hudebních skupin skupina DH LOŠTICKÁ
VESELKA, a jako 2 z 3 hudební skupina
ŠLAPETEČKO. Tímto všem hudebníkům
upřímně děkuji za jejich skvělý výkon, díky
kterému byla oslava báječná. Je faktem, že 3.
hudební skupina smekla klobouk před jejich
výkonem a vyslovila se, že bude tyto hudební
tělesa doporučovat. Jen dodám, že nejmenovaná 3. hudební skupina hrála rovněž skvěle,
čímž naše velké díky patří i jim. Chvála patří
všem, kteří rozdávali úsměvy a nezkazili báječnou zábavu.
V závěru bych rád vysvětlil situaci se zapomenutým hnědým kontejnerem v ulici Pod
Lesem, na kterou jsem byl upozorněn obyvateli právě této ulice. Kontejner si tam nechali přistavit zaměstnanci MěÚ, konkrétně
pak Úsek technické správy a údržby majetku města, pro účely uložení posečené trávy v létě tohoto roku. Po dosečení trávy mi

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji
Dne 19. 9. 2017 spustil
Olomoucký kraj druhou
vlnu kotlíkových dotací
prostřednictvím dotačního
programu Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji II.
Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. je zaměřena na
výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout
na pořízení tepelného čerpadla, plynového

kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné
poskytnout na kotel výhradně na uhlí ani
kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.
Žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit výhradně elektronicky, a to prostřed35
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nictvím elektronického formuláře dostupného zde.
Před samotným otevřením elektronického formuláře se ujistěte, že máte nainstalovaný program FormFiller od společnosti
Software602. Stáhnout jej můžete zdarma
na https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/
aktualni-produkty/form-filler/.
Po vyplnění formuláře dojde k jeho odeslání (nikoliv evidenci!), kdy výsledkem bude
vygenerování tzv. PID kódu, který bude pro
každou žádost jedinečný. PID kód bude
sloužit k následné elektronické evidenci žádosti.
Příjem žádostí (tzn. evidence) byl zahájen
dne 24. 10. 2017 od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. 4. 2018 do 12 hodin.
Evidenci žádostí provedete na
https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/
Ginis/App/Evidence/.
Následně je nutné do 10 pracovních dnů od
elektronické evidence žádosti doručit zaevidovanou žádost také v listinné podobě
– originál podepsaný oprávněnou osobou
(příjemcem nebo zplnomocněným zástupcem příjemce), a to spolu s požadovanými
přílohami.
Podrobné informace jsou uvedeny v záložce Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II., včetně vzorových formulářů, návodu na vyplnění elektronického
formuláře žádosti a její následnou evidenci.
Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz, případně se můžete
obracet na kontaktní osoby.
Podání žádosti o kotlíkovou dotaci je na základě podmínek dotačního programu učiněno ve třech na sobě závislých krocích:
1. VYPLNĚNÍ elektronického formuláře
žádosti o poskytnutí dotace
Od 19. 9. 2017, kdy byl zveřejněn elektronický formulář žádosti, je možné formulář
vyplnit dle návodu, který je přílohou č. 8
dotačního programu. Po vložení požadova-

né fotodokumentace do elektronického formuláře a jeho odeslání do elektronického
uložiště na Krajském úřadu, obdrží každý
tzv. PID kód, který je nutné vložit do elektronického formuláře (po jeho vložení do
formuláře je možné formulář vytisknout)
a formulář uložit. PID kód je nezbytný pro
elektronickou evidenci žádosti popsanou
v bodě 2. Získáním PID kódu nedochází
k evidenci žádosti do pořadí žadatelů o dotaci. Žádosti, které budou odeslány pouze
elektronicky, tzn. že k nim nebude doložena dle bodu 3. listinná verze, budou vyřazeny.
2. Elektronická EVIDENCE žádosti
V období od 24. 10. 2017 (od 10:00 hod.)
do 30. 4. 2018 (do 12:00 hod) bude možné zaevidovat žádost prostřednictvím PID
kódu. Za tímto účelem bylo 24. 10. 2017
v 10:00 hodin zaktivněno tlačítko pro
elektronickou evidenci žádosti na odkaze https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/. Návod k evidenci žádosti je přílohou č. 9 dotačního
programu. Tímto krokem dojde k vytvoření seznamu žadatelů a dle tohoto pořadí budou jednotlivé žádosti kontrolovány
a schvalovány.
3. DOLOŽENÍ žádosti v listinné podobě
Nejpozději do 10 pracovních dnů od
elektronické evidence žádosti (NE dříve)
popsané v bodě 2. musí být originál žádosti v listinné podobě, včetně relevantních příloh v listinné podobě, doručen na
Krajský úřad (osobně, poštou/jiným dopravcem, datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem). Tento krok nemá vliv na pořadí
žádostí, které bude sestaveno na základě evidence žádostí popsaném v bodě 2.
Avšak žádosti, ke kterým nebude ve stanovené lhůtě doručena jejich listinná verze, budou vyřazeny.
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Manažerky Mikroregionu Mohelnicko nabízejí pomoc
při zpracování a podání žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace Olomouckého kraje. Příjem žádostí probíhá
od 19. 9. 2017 do 30. 4. 2018
V případě zájmu nás navštivte v kanceláři ve všední dny od
8.00 hod. do 13. 00 hod. na adrese Moravičany 330 (směr vlakové nádraží).
Kontakty: Mgr. Jitka Macháčková, e-mail: mohelnicko@mohelnice.cz, tel.: 731 104 001
		
Ing. Michaela Friedlová, e-mail: friedlova@mohelnice.cz, tel.: 775 882 861
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Odcizenou finanční hotovost prohrál v automatech
Ze spáchání přečinu zatajení věci viní mohelničtí policisté 23letého mladíka z Mohelnice.
Ten se v sobotu 7. října 2017 v nočních hodinách bavil v jednom z non stop barů v Mohelnici. Jeho pozornosti neunikla pánská peněženka, která jednomu z hostů po zaplacení
útraty vypadla na podlahu. Mladík neváhal
a z peněženky poškozeného si vzal finanční
hotovost okolo 22 000 Kč a nejméně dvě stravenky značky Sodexo. Prázdnou peněžen-

ku odhodil přímo v baru za hrací automaty
a většinu takto získaných peněz v automatech
prohrál. V případě prokázání viny a odsouzení mladíkovi hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok nebo zákaz činnosti.
K odhalení pachatele významnou měrou
přispělo zajištění kamerového záznamu
z kamerového systému Města Mohelnice,
díky kterému se podařilo monitorovat pohyb pachatele.

slovo šéfredaktora
ta tedy nutně musí
být člověk, který je
podporovaný většinou zastupitelů.
Proč máme tendenci rozbíjet funkční
mechanismy?
Stejným způsobem
nemůže přímá demokracie fungovat ani na dalších vyšších
pozicích jako je hejtman, premiér a dle
mého soudu nefunguje ani v případě úřadu prezidenta.
Nenechme se ale otrávit politikou a raději
se zaměřme na Vánoce, které jsou nejkrásnějšími svátky v roce. Jsem rád, že se znovu
obnovuje tradice vánočních trhů, které více
než konzum, i když by se to mohlo zdát,
umožňují setkávání lidí a dotvářejí příjemnou atmosféru adventní doby. Přeji nám
všem pohodové svátky a správné vykročení
do nového roku.
Pavel Procházka

Vážení občané,
právě třímáte v rukou poslední vydání Hlasu Loštic v tomto roce. Konec každého roku
je obdobím bilancování za uplynulým rokem a také příležitostí pro ujasnění plánů
do budoucna.
Po ekonomické stránce se máme lépe, než
kdy dříve. I přesto v Lošticích a v celém státě dopadly volby tak, že tzv. protestní hlasy převálcovaly hlasy pro konvenční strany.
Jako bychom upřednostňovali řešení „ode
zdi ke zdi“ nad stabilními řešeními. Často
stavíme Německo jako svůj vzor – statistika hovoří jasně od roku 1949 se v Německu
vystřídalo osm kancléřů, u nás se vystřídalo od roku 1993 premiérů jedenáct. Důležitým tématem voleb do Poslanecké sněmovny byla přímá demokracie. Chci důrazně
upozornit na nefunkčnost přímé demokracie při volbě starostů. Starosta musí spolupracovat se zastupitelstvem, bez většiny
v něm ale neprosadí jedinou věc. Staros-
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z archivu

LOŠTICE - František BARTOŇ - holič
a kadeřník, fotograf, malíř, 1900 - 1954
Ukázka části fotografií z tvorby Františka
Bartoně, jehož holičská oficína se nacházela na loštickém náměstí (dnešní lékárna).
Svým fotoaparátem zachytil život obyvatel
Loštic v minulém století.

Probouzí se kouzlo Vánoc
Hana Jílková

Svět je čarovně tajemný – krásný,
při adventu dojemně posvátný.
Rolničky zvoní,
jsou tu omamné vůně i snění,
dospělí i děti náhle myšlení mnění.
Probuďme city jež soutěží s laskavostí,
víry i naděje též není nikdy dosti.
Vnímáš kouzlo vánoc a snění,
sleduj tiše to betlémské dění.
Hlas houslí – varhan vybízí k objímání,
festival krásna má citu na rozdání.
Rozplyne se smutků zatmění,
krása vánoční záře vše přemění.
Silná je touha po přátelském rukou-dání,
po prostých věcech co nejsou na prodání.
Vánoční vůně purpury otevírá vrátka,
hle – tu vchází víra, naděje a láska.
Tiše díváme se na jesličky,
vnímáme s úžasem všechny postavičky.
Chce se nám vznášet s andělíčky,
chránit a milovat děti a všechny lidičky.
Probouzí se kouzlo vánoc,
přichází tichá a svatá noc.
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