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ZPRÁVY Z RADNICE
Obnova hřbitova
v Lošticích
V loňském roce město zpracovalo projekt „Obnova hřbitova v Lošticích“, který
je složen ze dvou částí, a to vegetačních
úprav hřbitova a úpravy cest na hřbitově. Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář ZAHRADA Olomouc s.r.o, vedoucí ateliéru ing.
Radek Pavlačka. Projekt „Obnova hřbitova
v Lošticích“ je zveřejněn na webových stránkách města na adrese http://www.mu-lostice.
cz/14942-obnova-hrbitova-v-losticich, do
projektu je možné také nahlédnout na městském úřadu, kancelář životního prostředí a
správy majetku města, a situační výkresy byly
umístěny i do vývěsní skříně na hřbitově.
Projekt řeší novou výsadbu stromů a keřů
v prostoru hřbitova a dále alej z okrasných
hrušní vně hřbitova mezi hřbitovní zdí a polní cestou, která bude částečně plnit i funkci ochrany hřbitova proti větru. Dále projekt
řeší obnovu středové cesty, která je po letech
užívání v degradovaném stavu, a doplnění
mobiliáře. Samostatně bude v souladu s návrhem projektanta provedena oprava veřejného osvětlení, které je ve špatném technickém
stavu. První část projektu „Vegetační úpravy
hřbitova“ bude provedena v tomto roce, současně bude před vlastní realizací výsadby zeleně provedena oprava hřbitovní zdi po pravé
straně při vstupu do hřbitova, tak, aby následně mohla být kolem nové zídky provedena výsadba aleje. Jestliže nám to rozpočet dovolí, na
podzim letošního roku bychom ještě provedli
i opravu veřejného osvětlení.
Na základě zpracované projektové dokumentace jsme na podzim podali žádost o poskyt-

nutí dotace z OPŽP na realizaci projektu. Nyní
probíhá hodnocení projektu poskytovatelem
dotace. Projekt byl shledán po formální i věcné
stránce v pořádku a nyní čekáme na vyjádření, zda nám bude dotace na projekt schválena.
Současně probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektu „Obnova hřbitova v Lošticích“
tak, abychom na podzim letošního roku mohli
plánovanou výsadbu zeleně provést.
S projektem hřbitova se připravuje společný
projekt města a Správy silnic Olomouckého
kraje na rekonstrukci ulice Moravičanská,
součástí zpracování projektové dokumentace je i vytvoření parkovacích míst u hřbitova. Ve spolupráci s firmou RPSnet s.r.o. Olšany se snažíme o náhradu vzdušného vedení
CETINu kolem hřbitova tak, abychom mohli v letošním roce dřevěné sloupy společnosti CETIN před hřbitovem demontovat, čímž
dojde k výraznému zlepšení veřejného prostoru před hřbitovem.
Upozorňujeme občany na změnu
rozmístění kanceláří městského úřadu
Počátkem roku jsme změnili rozmístění kanceláří městského úřadu. Do prostor bývalé
spořitelny byla přemístěna pokladna městského úřadu a matrika. Jde o nejvíce navštěvované kanceláře a jejich přemístěním jsme
chtěli usnadnit zejména starším občanům
přístup do úřadu. Do budoucna by kancelář
pokladny měla sloužit i jako malé informační centrum. Jeho ozdobou by měla být v budoucnu i galerie místních umělců, filmové
upoutávky na region a různé zajímavosti.
V souvislosti s přesunem pokladny a matriky se v 2. NP uvolnila kancelář matriky. Do
této kanceláře bude přesunut úsek investic a
stavebního řízení. Kanceláře v zadním traktu budovy budou postupně uzavřeny. Radě
města bude předložen návrh na jejich další
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využití, v prvním kroku by mohlo jít o pronájem kanceláří, v budoucnu pak o využití
po potřeby městské policie, rozhodne-li se
město pro její zřízení.

ce projektu města byla o rok posunuta z důvodů požadavku ČEZ Distribuce, a.s. na rekonstrukci nízkého napětí (NNk) v lokalitě.
V místech, kde je to technicky možné, bude
vzdušné vedení NNk nahrazeno kabelovým
vedením a budou realizovány nové přípojky
k jednotlivým nemovitostem. Rekonstrukce
NNk by se měla dotknout i dalších ulic. Jedná
se o ulici Pod Střelnicí, Havelkovu a Zahradní. V ulicích Pod Střelnicí a Zahradní bude
město současně s ČEZ Distribucí provádět
rekonstrukci veřejného osvětlení.

Rekonstrukce lokality Pod Luštěm
Hlavní investiční akcí, která čeká město v roce 2020, bude rekonstrukce lokality
Pod Luštěm. Na začátku roku město získalo
pravomocné stavební povolení k této investiční akci, která v sobě zahrnuje úpravu komunikací, kompletní rekonstrukci veřejného
osvětlení, úpravu vjezdů do jednotlivých nemovitostí, vybudování několika parkovacích
stání jak v blízkosti restaurace, tak i v rámci celého území, úpravu a napojení chodníku na ulici Olomouckou. Vzhledem k tomu,
že budování stále vyššího počtu parkovacích
stání je neustálým předmětem diskuzí, znovu upozorňujeme občany, že parkovací místa
jsou budována nikoli k jednotlivým nemovitostem, ale pro parkování vozidel, pokud do
území zavítají například z důvodu návštěvy
příbuzných. Počet parkovacích míst v území nezohledňuje počet nemovitostí. Všechna parkovací místa jsou vybudována jako
parkovací místa veřejná. Stavební zákon jednoznačně vymezuje, že parkování vozidel si
musí každý vlastník vozidla vyřešit na vlastním pozemku a nemůže tuto povinnost přenášet na město a jeho veřejný prostor. Celá
lokalita bude po rekonstrukci označena jako
zóna 30, která vymezuje oblast obce, kde mají
komunikace pobytovou funkci. Nejvyšší povolená rychlost v lokalitě bude 30 km/hod.
a bude zavedena celoplošná přednost zprava
bez vyznačení hlavních a vedlejších komunikací. Realizace projektu bude zahájena 1. 6.
2020. Předpokládaný termín ukončení je 30.
11. 2020. Vítězným zhotovitelem stavby se
stala společnost KARETA s.r.o., Krnov, která
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na realizaci díla. Celkové předpokládané
náklady projektu jsou 11,5 mil. Kč. Realiza-

Umístění radaru na silnici II/635
na vjezdu do Loštic od Mohelnice
V nejbližších dnech bude umístěn na vjezdu do Loštic další radar na měření rychlosti, který bude instalován na silnici II/635 na
vjezdu do Loštic od Mohelnice. V minulosti
jsme měli v úmyslu na silnici II/635 vybudovat z obou stran na vjezdech do Loštic zpomalovací ostrůvky. Od tohoto záměru jsme
nakonec museli v obou případech ustoupit. Ve směru od Mohelnice z důvodu, že se
nám nepodařilo získat souhlas všech vlastníků zemědělských pozemků kolem silnice II/635 k umístění stavby. Vozovka sama
o sobě na realizaci zpomalovacího ostrůvku
nestačí. Ve směru od Palonína pak z důvodu stožáru vysokého napětí, který ostrůvek
posouval do míst, kde by již ztrácel dopravně bezpečnostní účel. Ve směru od Palonína
byl radar na měření rychlosti k silnici II/635
v roce 2017 umístěn. Umístění radaru ve
směru od Mohelnice bylo odsunuto z důvodu nemožnosti napojení na elektrické vedení. V loňském roce opětovně vzešel od obyvatel bydlících na ulici Palackého požadavek
na umístění radaru na vjezdu od Mohelnice z důvodu zklidnění dopravy na vjezdu do
města, proto se vedení města rozhodlo žádosti obyvatel vyhovět a nákup radaru zařadit do rozpočtu města na rok 2020. Současně bude v letošním roce opět doplněn i
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městský kamerový systém města, a to dle
doporučení Policie ČR tak, aby v budoucnu
byly monitorovány všechny výjezdy z města. Kamery budou umístěny na ulici Palackého a na ulici U Valchy, čímž budou monitorovány výjezdy z města směr Vlčice, směr
Žádlovice a směr Mohelnice. Doplnění kamer na tato místa zvýší celkovou bezpečnost
ve městě a umožní snadnější dohledání pachatelů přestupků a trestných činů spáchaných na území našeho města.

byla částka místního poplatku neudržitelná
a bylo nutné přistoupit k navýšení na částku 560,00 Kč za osobu/rok. 560,00 Kč os. /
rok znamená navýšení na částku 1,53 Kč os.
/den. Za 1,53 Kč na den můžete jakýkoli odpad z domácnosti ve městě zlikvidovat. Nevíte, co s nebezpečným odpadem – odvezete
jej do sběrného dvora. Nevíte, co se starou
pohovkou – odvezete ji do sběrného dvora,
a to vše za 1,53 Kč denně.
Z důvodu negativních reakcí některých
obyvatel města jsme provedli srovnání výše
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
u měst a obcí Olomouckého kraje přibližně
shodné velikosti, jako je město Loštice.

Stanovení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Počínaje 1. 1. 2020 došlo k navýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů z částky
500,00 Kč na částku 560,00 Kč. Výše poplatku je stanovena na základě skutečně vynaložených nákladů města na provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů města. Místní poplatek je kalkulován
tak, aby pokrýval náklady spojené s likvidací veškerého odpadu vyprodukovaného na
katastru města Loštice. V roce 2019 došlo
k růstu nákladů zejména v důsledku zvyšujících se režijních nákladů na vlastní likvidaci odpadu – růst mzdových prostředků,
růst cen za dopravu a manipulaci s odpadem, náklady na provoz sběrného dvora,
štěpkování dřevní hmoty od občanů, úprava nákladů za svoz biologicky rozložitelného
odpadu dle skutečně vynaložených nákladů atd., proto nebylo možné výši poplatku zachovat. K navýšení místního poplatku na částku 500,00 Kč došlo v roce 2010,
poté v roce 2013 na částku 525,00 Kč, v roce
2017 došlo ke snížení poplatku zpět na částku 500,00 Kč z důvodu optimalizace nákladů na likvidaci odpadu a v letošním roce již

Obec

Javorník
Dolany
Postřelmov
Lutín
Hanušovice
Velké Losin
Loštice
Moravský Beroun
Velká Bystřice
Zlaté Hory
Velký Týnec
Kostelec na Hané
Bludov
Konice
Štěpánov

počet
obyvatel

2768
2772
3029
3273
3169
2610
2979
2957
3384
3796
2922
2951
3066
2784
3506

místní poplatek
TDO

420,00 Kč
444,00 Kč
460,00 Kč
468,00 Kč
540,00 Kč
542,00 Kč
560,00 Kč
650,00 Kč
650,00 Kč
650,00 Kč
660,00 Kč
672,00 Kč
682,00 Kč
690,00 Kč
720,00 Kč

Z jednoduchého srovnání vyplývá, že průměrná výše místního poplatku ve městech
a obcích srovnatelné velikosti je 587,00 Kč
na osobu a rok. Výše místního poplatku je
samozřejmě ovlivněna celou řadou faktorů,
např. vzdáleností do skládky komunálního
odpadu, četností prováděných svozů, režimem provozu sběrného dvora, množstvím
služeb, které město pro občany v rámci míst5

JARO 2020

HLAS LOŠTIC

ního poplatku provádí, množstvím odpadu,
které obyvatelé vytřídí atd. I přesto ze srovnání vyplývá, že místní poplatek 560,00 Kč
je pod průměrem srovnávaných měst a obcí
a v mnoha obcích a městech Olomouckého
kraje je vyšší.

je budoucí nárůst mzdových prostředků,
dopravy a manipulace s odpadem, inflaci a
další faktory, které mohou budoucí místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zvýšit ne o
70%, ale i o 100% dnešní sazby.

Výše místního poplatku závisí na množství
odpadu vyprodukovaného občany města.
Čím méně odpadu obyvatelé města vyprodukují, tím méně město za jeho likvidaci zaplatí. Tedy nejdůležitější je vzniku odpadu předcházet tak, aby odpad nevznikal.
Jak to zařídit? Kompostujte biologicky rozložitelný odpad na svých zahradách, nakupujte potraviny bez obalů, nakupujte pouze
takové množství potravin, které jste schopni zkonzumovat, staré pečivo předejte chovatelům domácích zvířat atd. Předcházení
vzniku odpadů ve svých domácnostech doplňte o důsledné třídění recyklovatelných
odpadů, což je nejen papír, plasty, sklo, ale
i kovy, jedlé oleje, textil, elektrospotřebiče atd. Zkuste věnovat zvýšenou pozornost
těmto věcem ve vaší domácnosti a jistě zjistíte, že je co zlepšovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že ani nastavená výše místního poplatku 560,00 Kč není
dlouhodobě udržitelná. Aby ke zvyšování
poplatku docházelo co nejpomaleji, je třeba
snížit produkci směsného komunálního odpadu na minimum a důsledně odpad třídit.
Vše záleží pouze na každém z nás.
Existuje řada námitek - já bych to dělal kdyby, nebo my to děláme, ale město by mělo.
Všechno je možné. Můžeme zajistit častější svozy, můžeme rozšířit provozní dobu
sběrného dvora, můžeme přidat další místa na tříděný odpad, můžeme provádět častější úklid sběrných míst po neukázněných
občanech, ano, můžeme a také se o to postupně snažíme. Zvyšování komfortu služby
však stojí peníze. To, že nebudete odpad tvořit nebo s ním budete správně nakládat, nestojí téměř nic, pouze Váš čas, který věnujete
tomu, abyste např. starou pohovku nenechali ležet u kontejnerových stání, ale odvezli ji
do sběrného dvora. Téměř žádnou námahu také nestojí zmačkání plastových nádob
před uložením, aby se jich do kontejneru vešlo co možná nejvíc.
Děkujeme všem občanům, kteří se k přírodě chovají šetrně, snaží se odpad nevytvářet
a důsledně třídit a kteří nám pomohli v tom,
že letošní produkce směsného komunálního odpadu ve městě končící na skládce klesla poprvé po více než deseti letech pod 800
tun.
I to je důvod, proč místní poplatek v našem
městě dnes není 720,00 Kč os./rok jako např.
ve Štěpánově, ale jen 560,00 Kč os./rok.

Nový zákon o odpadech razantně zvýší poplatek za skládkování. Od roku 2009 je platba za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky neměnná a činí 500 korun
za tunu. Podle nové legislativy má poplatek
za skládkování v roce 2021 činit 800 korun, v
roce 2025 už by to bylo 1500 a o pět let později 1850 korun za tunu odpadu uloženého
na skládku. V současné době jsou skutečné
náklady města na likvidaci 1 tuny směsného
komunálního odpadu v průměru 1.834,00
Kč. Zvýší-li se platba za ukládání směsného
komunálního odpadu na 1.850,00 Kč, zvýší se náklady na likvidaci odpadu o 1.350,00
Kč za 1 tunu odpadu. Celková výše nákladů
na 1 tunu odpadu stoupne o více než 70%
dnešní ceny. Tato částka však nezohledňu-
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Zpráva SUOT - za období prosinec 2019 – únor 2020
14. 12. 2019 jsme přivítali nejmladší občánky města Loštice
Zorka Pospíšilová, Adam Šimek, Ester Dítě, Edita Potácelová, Matěj Grézl, Filip Merta.

Zemřeli naši spoluobčané:
Pokorná Jana (44 let), Šimek Vladimír (70 let), Geppert Stanislav (92 let), Havlíčková Antonie (nedož. 83 let), Rozsypal Rudolf (nedož. 87 let), Faltýnková Jarmila (nedož. 69 let), Šilberská Jindřiška (nedož. 90 let), Řmot Vlastimil (nedož. 90 let), Langová Dobroslava (nedož. 95 let), Slouková Dagmar (71 let).zavřeno v Žádlovicích
Kulturní komise Loštice vás zve na

jarní bazar

dětského oblečení, obuvi, hraček, knížek a sportovního vybavení

Sobota 28. března od 9 do 12 hodin
v kulturním domě v Lošticích.

Pro prodávající:
- nutná registrace předem (mob.: 725 007 372, e-mail: radka.kristenova@seznam.cz)
- pro prodávající bude zdrama nachystaný stůl a židle
7
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Oznámení – prodloužení doby výpůjčky biopopelnic

V březnu letošního roku končí občanům výpůjční doba, sjednaná v článku III. Smlouvy o
výpůjčce nádoby na biologicky rozložitelný odpad.
Bionádoby byly v roce 2015 pořízeny z dotace, a to prostřednictvím Svazku obcí Miroregionu Mohelnicko. Město Loštice uzavřelo se Svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko smlouvu s termínem výpůjčky nádob do 31. 12. 2020. V návaznosti na tuto smlouvu projednala
Rada města Loštice prodloužení termínu výpůjčky pro občany města Loštic do 31. 03.2 021.
Usnesení RM nahrazuje písemný dodatek ke „Smlouvě o výpůjčce nádoby na biologicky
rozložitelný odpad“, občané nemusí o prodloužení smlouvy žádat, smlouva je usnesením rady města automaticky prodloužena do 31. 3. 2021.
K bezúplatnému převodu biopopelnic na občany dojde v prvním pololetí roku 2021.

Hledám k pronájmu garáž v Lošticích a blízkém okolí.
Informaci prosím na telefon: 776 040 244

V Lošticích pokračuje revize dopravního značení
Žádlovicích označeno místo častého přecházení koní z ustájení SŠ technické a zemědělské do Žádlovického parku.
V dalších kratších ulicích v Lošticích bude
bude maximální dovolená rychlost přeznačena na 30km/h.
Výše uvedené změny ve dvou hlavních oblastech jsou graficky znázorněny na dalších
stranách. Všechny navrhované úpravy budou ještě podléhat souhlasu DI PČR a Odboru dopravy v Mohelnici.
Osobně si uvědomuji si, že žádná změna
maximální povolené rychlosti nezpomalí
bezohledné řidiče, nicméně ať se to mnohdy nezdá, tak jsou Loštice dle dostupných
dopravních statistik místem poměrně dopravně bezpečným. I přes vysoký nárůst
dopravy v minulých letech bylo v minulém
roce v Lošticích Policií ČR evidováno 6 dopravních nehod bez zranění a 2 dopravní
nehody s lehkým zraněním v obci Vlčice a
Žádlovice. Oproti tomu v přilehlé Mohelnici byly evidovány 4 dopravní nehody jen
na parkovišti u OD Kaufland. Pevně věřím,
že navrhované dopravní změny přispějí k
tomu, aby byly Loštice a Žádlovice ještě bezpečnějším místem.		
Bc. Jiří Bálek

Po minulém roce, kdy bylo ve městě doplněno nebo vyměněno několik bezpečnostních
zrcadel a započalo přeznačování vytipovaných oblastí, bude i tento rok pokračovat
obnova dopravního značení.
Největšího přeznačení se dočká oblast ulic
Sídliště, Ztracená, U Rybníků a Žadlovická.V celé oblasti bude zónově povolena maximální rychlost na 30 km/h a upravena na
všech křižovatkách přednost zprava. Na cestě podél dětského hřiště budou umístěny vyvýšené bezpečnostní polštáře. Bude zrušeno
více jak 15 dopravních značek. Úprava by
měla přinést zpřehlednění a přispět k větší
bezpečnosti.
Další velká oblast, která bude kompletně uzavřena do zóny 30 km/h bude po rekonstrukci ulice Pod Luštěm oblast ulic Ke
Koupališti, Pod Lesem, Pod Střelnicí a Pod
Luštěm. Nová výstavba nad ulicí K Pešti si vyžádá taktéž změnu dopravního značení. Bude posunut začátek obce Žádlovice
před křižovatku od Líšnice a dále od konce
obce Loštice na ulici K Pešti. Posunutí značení přinese požadované snížení maximální povolené rychlosti z 90 km/h na 50km/h
v místě nové bytové výstavby. Dále bude v
8
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Začátek 14:00
Komentovaná
Sraz v areálu zámeckého parku v
Žádlovicích
procházka
Po návratu z procházky
zámeckým
parkem
bude připraveno posezení s hudbou
Průvodce pan Bc. STANISLAV HEKELE

v Žádlovicích
25. května 2020 od 14 hod.
a přednáška o historii.
Sraz v areáílu zámeckého parku v Žádlovicích
Přednášejícím
bude
Průvodce Bc. Stanislav
Hekele.

p. Miroslav Kobza

Po návratu z procházky bude připraveno posezení s hudbou
a přednáška pana Miroslava Kobzy o historii.

V průběhu Vakce
připravujeme
aktivity
pro
průběhu
akce připravujeme
aktivity pro
děti.děti.
.

Srdečně zvou pořadatelé SDH Žádlovice, Občerstvení zajištěno
Děkujeme za spolupráci:
Srdečně
zvou pořadatelé
Žádlovice.
Občerstvení zajištěno.
Olomouckému
kraji,SDH
Městu
Loštice,
Děkujeme za spolupráci: Olomouckému kraji, Městu Loštice,
Mikroregionu
Mohelnicko a MAS Mohelnicku
Mikroregionu Mohelnicko a MAS Mohelnicku

“Jsme rádi, že odpad z výroby tvarůžků ještě může být užitečný”

říká Pavel Pospíšil ze společnosti A. W. Loštice, jediného výrobce Olomouckých tvarůžků na světě.
Stejně jako jiné potravinářské podniky, tak i producent unikátních Olomouckých tvarůžků
musí na základě veterinárního zákona bezpečně likvidovat odpad živočišného původu z výroby, označený jako VŽP (vedlejší živočišné produkty). Jakým způsobem to firma dělá? Posílá je k ekologickému zpracování do bioplynové stanice EFG Rapotín, která dokáže zbytky z
provozu přeměnit na čistý plyn a další prospěšné komodity. O výhodách tohoto řešení nám
pověděl Pavel Pospíšil, jeden z jednatelů A. W. Loštice.
Jaké vedlejší živočišné produkty během
proměny tvarohu na tvarůžky vznikají?
“Představa o výrobě jakékoliv potraviny bez
vzniku odpadu je sice pěkná, ale nereálná.

Což samozřejmě platí i o našem podniku.
Vedlejší živočišné produkty nám vznikají prakticky v každém technologickém kroku výroby, při kontrole kvality, skladování i
12
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prodeji. Protože se ve všech případech stále jedná o živý materiál, má každý výrobce
včetně nás povinnost v souladu s veterinárními předpisy jej bezpečně likvidovat.”

využití, což nám dost vadilo. Cena za likvidaci odpadů v kafilerii se navíc neustále zvyšovala a proto jsme už před léty začali pátrat
po rozumnějším způsobu, jak se s VŽP vypořádat.”

To znamená?
“To znamená předávat VŽP pouze tam, kde
k tomu mají potřebná oprávnění a povolení.
V dávné minulosti se odpad z výroby používal běžně ke zkrmení pro hospodářská zvířata ve velkochovech, postupem doby se ale
s ohledem na zdraví zvířat jednak přesněji řídily krmné dávky a také se zpřísnila legislativa s nakládáním odpadu vzniklým při
potravinářské výrobě.
Od roku 1995 jsme tak vedlejší živočišné
produkty předávali do asanačního zařízení
čili kafilerie. V tom sice docházelo k jejich
neškodnému odstranění, avšak bez dalšího

Tehdy jste objevili možnost jejich likvidace v bioplynových stanicích?
“Ano, ovšem cesta k využívání odpadu z výroby tvarůžků pro tvorbu bioplynu byla ještě
hodně dlouhá. Před nějakými dvaceti roky
se tyto technologie u nás teprve rozvíjely a
bioplynové stanice si budovaly čistírny odpadních vod a pak také velké zemědělské
podniky. V tu dobu jsme s využitím našich
VŽP kvůli technologickým důvodům ještě neuspěli protože obsah kuchyňské soli v
sýru mohl ovlivnit nebo zastavit proces fermentace.

Také při výrobě voňavých Olomouckých tvarůžků ve společnosti A. W. Loštice vznikají takzvané vedlejší živočišné produkty. Firma je bezpečně likviduje v bioplynové stanici EFG Rapotín.
Foto: EFG Rapotín
13
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Postupem doby se samotná technologie bioplynových reaktorů stále zdokonalovala, k
čemuž bezesporu přispělo i to, že množství
biologického odpadu všeobecně rychle rostlo. Zhruba šest let zpátky jsme se pak poprvé dozvěděli o rozvíjejícím se ekologickém
projektu EFG Rapotín.”

Proto jsme rádi, že tento ekologický a smysluplný projekt existuje, a že vedlejší živočišné produkty z naší výroby ještě mohou být
užitečné a posloužit dobré věci. Líbí se nám,
jak jsou v bioplynové stanici EFG Rapotín
schopni z biologicky rozložitelného odpadu
vytěžit úplné maximum. Kromě plynu využijí i veškeré odpadní teplo vznikající při
spalování bioplynu v kogenerační jednotce,
ať už k vytápění rapotínského sídliště, nebo
ke zpracování navážených odpadů a odpadů
vznikajících při likvidaci. Na konci celého
procesu navíc zůstává vysoce kvalitní certifikované hnojivo, díky kterému se zpět do
půdy vrací důležité živiny. Takový koncept
má budoucnost a nás těší, že tady funguje.”

Tím pádem jste měli takříkajíc vyhráno.
“Zatím tak úplně ještě ne, poněvadž ta počáteční komunikace tehdy zase na nějakou
dobu utichla. Nicméně za čas nás zástupci
rapotínské bioplynové stanice znovu kontaktovali a domluvili jsme se na prvních
zkouškách a po nich také na smlouvě. Po následných drobných organizačních úpravách
spolupracujeme k oboustranné spokojenosti dodnes a věřím, že tomu tak bude ještě
dlouhou dobu.”

Je toto řešení likvidace VŽP pro vás tedy
tím nejlepším?
“Upřímně si neumím představit, že by tady
rapotínská ‘bioplynka’ nebyla nebo třeba ze
dne na den ukončila svoji činnost. Nám a
nejenom nám by tak vznikl obrovský problém, protože vyrábět potraviny z mléka,
masa, vajec a jiných komodit bez vznikajících vedlejších živočišných produktů jednoduše nelze. A likvidovat odpad z této produkce jinde než v zařízení EFG Rapotín, kde
ho přemění na další využitelnou energii,
nám už dnes nedává smysl.”

Čím vás projekt EFG Rapotín zaujal a v
čem spatřujete jeho přednosti?
“Z praktického hlediska oceňujeme především možnost zpracování vedlejších živočišných produktů bez nutnosti jakékoliv jejich
předchozí úpravy z naší strany. Díky technologické úpravě, k níž dochází před samotným
fermentováním materiálu v reaktoru, nevadí
ani již zmíněný vyšší obsah soli v našich VŽP.
Za neméně důležitou samozřejmě považujeme i ekonomickou stránku věci. Oproti vyvážení do asanačního zařízení se nyní těchto
odpadů zbavíme za zhruba polovinu předchozích nákladů. EFG Rapotín navíc disponuje vlastními svozovými automobily, čímž
nám odpadají starosti s dopravou zbytků na
místo jejich likvidace. Celý proces je tak pro
nás mnohem snadnější a pohodlnější včetně
toho, že živočišné odpady máme podle příslušných zákonů do posledního kilogramu
bezpečně pod kontrolou.”

Můžete prozradit, jaká je nynější produkce tvarůžků v Lošticích?
“Náš výrobek je registrován a nese chráněné
zeměpisné označení (CHZO). Z tohoto důvodu jsou během celého procesu dodržovány
tradiční postupy založené na ruční řemeslné
práci. Pouze formování sýra a balení se děje
pomocí strojů. Vyrábíme Olomoucké tvarůžky v tradičních tvarech, to znamená menší a
větší kolečka, kroužky, tyčinky a kousky. Na
trh dodáváme ročně okolo 2 000 tun tvarůžků.” Další informace na: www.efg-rapotin.cz

A nějaké další výhody?
“Jak už bylo řečeno, hodně nás trápilo pouhé energeticky i cenově náročné spalování.

Rozhovor vedl Martin Kulhánek
14
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20 let Větrníku

Je těžké uvěřit, že už dvě desetiletí zní každé pondělí odpoledne z oken hudebny základní
školy v Lošticích dětský zpěv. To probíhají pravidelné zkoušky dětského pěveckého sboru
Větrník, kterým za dobu jeho existence prošly už stovky dětí, převážně dívek, ale i několik
desítek chlapců. Z těch, kteří začínali ve školném roce 1999/2000, jsou dnes dospělí mladí
lidé, z nichž těm nejstarším bude 35 let.
Za těch dvacet let prošel sbor lepšími i horšími roky, střídaly se počty dětí i jejich pěvecká
úroveň, vzrůstal nebo upadal zájem o sborové zpívání. Podle mne však vždy převažovalo to
dobré, co se nakonec přetavilo v mnohá umístění ve Zlatých pásmech soutěží, postupech do
celostátních kol, účastí na sborových festivalech po celé naší vlasti i zájezdech k přátelům
na Slovensko. Dokazovali jsme, že i děti z obyčejné základky mohou zvládnout neobyčejné
věci. Vždy jsme nacházeli podporu jak u vedení základní školy, tak u vedení našeho města.
Nelze zde vyjmenovat všechny, kdož prošli Větrníkem a jeho přípravným sborem. Musím se
ale zmínit o paní učitelce Věře Večerkové, která sborové zpívání v loštické škole rozvíjela od
60. až do konce 80. let minulého století, a o paní učitelce Petře Konečné, na jejíž popud jsem
se na jaře 1999 zapojila do přípravy vystoupení dětí na konci školního roku a v následujícím
školním roce jsem díky tomuto podnětu svolala skupinu asi třiceti dětí – základ budoucího
sboru. Každý sbormistr ví, jak důležitou roli hraje ve sboru korepetitor. Naší klavíristkou se
stala na několik let Hanka Ficnarová z Moravičan, která byla nejen skvělou hráčkou, ale spolehlivou oporou. Po ní se místa u klávesnice ujala Hanka Šimková, která jen přešla ze svého pěveckého místa na stupínku ke klavíru a sboru zůstala věrná dodnes. V současné době
převzala (už jako Hanka Vyjídáčková) pomyslné žezlo sbormistryně a za klavír usedla Anič-
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ka Veselá. Děti se ve sboru střídají každým rokem, ty nejvytrvalejší a nejvěrnější s námi ale
strávily 10 let – byli to Ondra Lachnit a Alice Filipiová, kteří přišli do Větrníčku ještě jako
předškoláci a z Větrníku odcházeli na konci 9. třídy.
V současné době má Větrník 24 členů, přípravný Větrníček navštěvuje 20 dětí. Na jaře nás
čeká vystoupení v loštickém penzionu, po letech se Větrník zúčastní krajské soutěže školních sborů v Uničově, zazpíváme si na Zlaté Lyře v Šumperku, pojedeme na zájezd do Plzně,
abychom se zúčastnili festivalu Plzeňský rozhlas zpívá. Dne 13. května uskutečníme sbírku
v rámci Českého dne proti rakovině, tentokrát bez koncertu, protože připravujeme ten velký, červnový. Chceme vystoupit také na Noci kostelů v chrámu sv. Prokopa v Lošticích a vše
vyvrcholí oslavami 20. výročí Větrníku.
Věřím, že se s většinou bývalých členů a se všemi příznivci sborového zpěvu setkáme na
slavnostním koncertu, který se uskuteční v pátek 12. června v loštickém kulturním domě.
Moc se na vás těšíme. 				
Svatava Šimková

Tříkrálová sbírka 2020

Už je tomu pár měsíců, kdy naším městem putovalo 9 skupinek koledníků v rámci Tříkrálové sbírky 2020. Putovalo se od pátku 3.1.2020 do neděle 5.1.2020. Rolí tří králů se
zhostili dobrovolníci z řad věřících i nevěřících a mladých skautů. Letos koledníky v první
lednové dny neprovázely sněhové vločky ani velký mráz. Ale co nás koledníky zahřálo nejvíc na duši, byl fakt, že lidé byli štědří, milí, vstřícní a mnozí už na nás čekali. Tento pocit
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byl stejný u jiných skupinek a v jiných místech naší
republiky. Jak bylo psáno na stránkách Charity Zábřeh, všechny výše zmíněné vlastnosti dárců se tak
odzrcadlily v obsahu kasiček a letošní výtěžek sbírky
byl 1696088,- Kč. To je téměř o 100 000 korun více
než v loňském roce. Pro Charitu Zábřeh je to nejlepší výsledek za dvacetiletou historii.
Výsledek: Loštice byl 78 766 Kč, Žádlovice 8 323
Kč a Vlčice 8 052 Kč. Celkem 95141 Kč.
Z výtěžku sbírky v našem regionu chce Charita
pomoci potřebným a chudším lidem. Chce přispět
nejen na zařízení, provoz služeb pro seniory a handicapované. Dalším záměrem je spolufinancování
nově vznikajícího pracoviště, kde najdou lidé s postižením zaměstnání.
Za Charitu Zábřeh děkuje paní Jana Skalická za štědrost pomáhat potřebným. Děkuje za
ochotu a pomoc dobrovolníkům, kteří pomáhají s přípravou sbírky, s jejich dokončením a
počítáním výsledků.				
David Kofránek
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A. KAŠPARA LOŠTICE
která seskupení vznikla jen pro tento den.
Koncert byl obohacen o taneční vystoupení
žákyň z tanečního oboru a také jsme využili kostelní varhany, které podpořily předvánoční atmosféru. V únoru jsme připravili Novoroční koncert pro obyvatele Domova
u Třebůvky v Lošticích.
Ve školním roce 2019/2020 se Základní
umělecká škola A. Kašpara Loštice zapojila
do Projektu Šablony II. V rámci projektu
jsou konané různé tematické aktivity pro
naše žáky se zapojením odborníků z praxe.
Také v tomto školním roce došlo k navázání spolupráce se ZŠ a MŠ Maletín. Společně jsme uspořádali Adventní koncert, který
se uskutečnil v Kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
Každý školní rok je vyhlášena soutěž Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Národní soutěž probíhá většinou ve
čtyřech kolech. Prvním kolem je školní,
poté následuje okresní, krajské a posledním kolem je ústřední. V letošním školním roce se naše škola zúčastní soutěže ve
výtvarném oboru a v hudebním oboru ve
hře na kytaru, ve hře na housle, v sólové
hře na klavír a v klavírním duu. V tomto
obsazení soutěž probíhá jednou za tři roky.
Na školní půdě se konaly školní kola Národní soutěže dne 29. 1. a 18. 2. 2020. Také
dne 18. 2. 2020 proběhlo okresní kolo ve hře
na housle, které bylo pořádáno v Základní
umělecké škole Zábřeh.
Výsledek okresního kola:
Hra na housle
Kristenová Anna
0. kategorie		
1. místo (pí. uč. Trundová)
Polášková Emily III. kategorie		
1. místo s postupem (pí. uč. Trundová)
Žákyním gratulujeme za velice pěkná
umístění v okresním kole a také děkujeme
za reprezentaci naší školy.

Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice uspořádala během prvního pololetí školního roku 2019/2020 několik akcí a koncertů. Podzimním koncertem jsme zahájili naši
kulturní činnost. Koncert byl uspořádán
v sále školy, který uváděli žáci z literárně-dramatického oboru. Pro uskutečnění další
akce nám byly propůjčeny prostory Muzea
Olomouckých tvarůžků, kde proběhl Mikulášský koncert. Tento koncert byl věnován
převážně mladším žákům z hudebního oboru. Součástí této akce bylo i výtvarné tvoření,
kde žáci z výtvarného oboru vytvářeli výrobky převážně s vánočními motivy. V prosinci
jsme uspořádali Adventní koncert v Kostele sv. Prokopa v Lošticích. Na koncertě vystoupily převážně soubory naší školy a ně-

Mikulášský koncert a výtvarné tvoření
6. 12. 2019
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2. Adventní koncert 17. 12. 2019
Doposud nebyly uskutečněny všechny okresní kola, proto není možné zveřejnit výsledky
i v jiných studijních zaměřeních. Níže můžete spatřit termíny okresních a krajských kol, kterých se teprve budou žáci školy účastnit.
Okresní kola:
Hra na kytaru			
		
Hra na klavír (sólová hra a klavírní dua)		
Krajská kola:
Hra na housle
Výtvarný obor

3. 3. 2020 ZUŠ Zábřeh
13. 3. 2020 ZUŠ Zábřeh

26. 3. – 27. 3. 2020 ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
16. 4. – 17. 4. 2020 ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc

Rádi bychom vás pozvali na další akce, které chystáme:
Jarní koncert
11. 3. 2020
v 17:00
Koncert populárních melodií
30. 4. 2020
v 17:00
Absolventský koncert
6. 5. 2020
v 17:00
Vernisáž výtvarného oboru
18. 5. 2020 – 22. 5. 2020 		
Závěrečný koncert
19. 5. 2020
v 17:00

sálek školy
sálek školy
sálek školy
přísálí KD Loštice
sál KD Loštice

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují a jsou
našimi příznivci. Budeme rádi, když nás navštívíte, protože bez Vás by naše tvorba neměla význam.
S pozdravem a přáním pěkných jarních dnů Bc. Hana Miko, BA, ředitelka školy
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Zimní měsíce na Základní škole v Lošticích
la spousta adventních úkolů a zábavy. Menší děti zaujala herna s vánočními bytostmi.
Třeťáci zahráli pohádku O velikém Řepovi, žáci druhého stupně si nacvičili hudební a taneční vystoupení. K vánoční atmosféře přispěl i jarmark plný krásných výrobků,
posezení u punče a štóly, ale také vánoční
koledy v podání pěveckého sboru Větrník.
S adventním časem navštívily některé třídy
prvního stupně Památník Adolfa Kašpara.
Komentovaná prohlídka s názvem „Vánoční
tradice a zvyky v Evropě“ byla spojena s vánoční dílnou, ve které si žáci vyrobili svícen
a přáníčko.
Děti ze IV. A vytvořily betlém, který byl od
10. prosince 2019 nainstalován v Kavárně U
lišky Bystroušky. V měsíci lednu IV. A za-

Skončilo 1. pololetí školního roku 2019/2020.
Ve čtvrtek 31. ledna 2020 byli žáci za svou
snahu odměněni výpisem z vysvědčení,
v pátek je čekaly pololetní prázdniny, na něž
navazoval týden prázdnin jarních. Připomeňme si tedy alespoň některé akce, jež se
týkaly zimních měsíců.
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 navštívil opět
po roce naši školu Mikuláš v doprovodu andílků a čertů. Děti odrecitovaly Mikulášovi
hezké básničky, zazpívaly mu písničky a dostaly hvězdičku
od anděla. S těmi rozvernějšími čertíci podepsali úmluvu o polepšení.
Také další prosincová akce „Vánoce ve škole“
byla velmi úspěšná. V krásně vyzdobených
třídách staré budovy na návštěvníky čeka-

21

JARO 2020

HLAS LOŠTIC

vítala do Domova U Třebůvky, aby udělala
starším spoluobčanům radost čtením z knihy.
Na začátku ledna navštívily třídy II. A a V.
A divadelní představení „Tučňáci koláč nesvedou“ v Šumperku. Žáci druhého stupně zhlédli v Městském kulturním středisku v Lošticích legendární inscenaci v režii
Bolka Polívky Don Quijote de la mAncha.
Na druhém stupni proběhla v zimních měsících spousta soutěží a olympiád, např.
školní kolo Pythagoriády a Zeměpisné
olympiády. Naši žáci se zúčastnili krajského kola soutěže Mladý chemik v Olomouci, či okresního kola Geologické olympiády
probíhající formou elektronických testů na
školách. Z jazykových soutěží připomeňme
okresní kolo Olympiády z českého jazyka a
Soutěž v anglickém jazyce. V měsíci lednu se

v Šumperku uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády, kde žák 9. ročníku obsadil
v konkurenci 52 soutěžících 2. místo a zajistil si tak postup do krajského kola, které se
uskuteční v Předmostí u Přerova. Sportovní soutěže byly zastoupeny školním kolem
v basketbalu.
V termínu od 10. února do 15. února 2020
se obě třídy 7. ročníku vypravily na zimní výcvikový kurz do Hynčic pod Sušinou,
kde si pod vedením zkušených pedagogů
a instruktorů osvojily, či prohloubily svoje lyžařské umění. Sněhové podmínky byly
vynikající a umožnily lyžování na všech
sjezdovkách různé obtížnosti.
Zimní měsíce skončily, začíná jaro. I v tomto krásném období naše škola připravuje mnoho akcí. O jejich průběhu se dočtete
v příštím vydání Hlasu Loštic.
			
Mgr. Martina Špičková

www.mzp.cz

						

www.sfzp.cz 		

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na
základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí

Pořízení elektromobilu pro Loštice,

Loštice, okres Šumperk
Město Loštice stejně jako většina měst v České republice velmi itenzivně vnímá nárůst dopravy a její negativní dopady na zdraví obyvatel a životního prostředí. Doprava je jedním
z největších znečišťovatelů ovzduší na území Olomouckého kraje, proto se město rozhodlo
aktivně zapjit do podpory alternativních zdrojů dopravy pořízením elektromobilu pro technickou správu města Loštice. Předmětem podpory je nákup nákladního vozidla kategorie
N1 od 2,5 do 3,5 t pořízený pro správu a údržbu města.
Cena elektromobilu bez nástavby
1.566.950,00 Kč
Způsob financování: Dotace SFŽP ČR
600.000,00 Kč
Bezúročná zápůjčka finančních prostředků na dobu 5-ti let SFŽP ČR
966.950,00 Kč

22

HLAS LOŠTIC

JARO 2020

Rok 2019 u hasičů z Loštic

Každoroční
asistenci
na
Truck Triálových závodech
jsme rozšířili o asistenci při
skautském Svojsikově závodě
a asistenci při Vánočním
ohňostroji na náměstí. Pro
našeho
zřizovatele
jsme
prováděli odchyty psů, zalévání městské
zeleně a drobné pomoci s technikou.
Máme za sebou i bohatou spolkovou činnost, kdy jsme uspořádali naší pohárovou
soutěž, která byla doplněna o letní kino a
dětské TFA ,do kterého se zapojili i dospělí diváci, připravili jsme i okrskový výcvik
ve vyhledávání osob v neznámém terénu.
Bohužel jsme se neúčastnili žádné další pohárové soutěže. A aby to nebylo málo, tak
jsme uspořádali dvě taneční zábavy a naše
děti navštívil i hasičský Mikuláš.
Zúčastnili jsme se několika dětských dnů a
obdobných akcí.
Mladí hasiči jsou samostatnou kapitolou. Mají pravidelné schůzky a tréninky. Začali jsme s budováním tréninkového hřiště poblíž koupaliště, kde budou mít
mladí hasiči své zázemí pro jarní a letní sezonu a bude zde možnost si opéct buřtíka a odpočinout si i pro širokou veřejnost.
Pro děti byl uspořádán týdenní tábor v
Kladkách a naši vedoucí absolvovali školení
zdravotníků zotavovacích akcí u ČČK.
Co nás čeká v roce 2020?
I nadále tu budeme pro Vás v krizových situacích.
Zorganizujeme i nějakou tu kulturní akci
(22. února 2020 zábava se skupinou Detox
rock a Snaefell, 18. července 2020 Pohárová soutěž, termín slavnostního otevření přístavby zbrojnice bude teprve naplánován).
Nic z tohoto by nešlo bez našich členů a členek sboru a jednotky!!!
A podpory vedení Města Loštice.
Děkujeme.
Hasiči Loštice

Další rok je za námi a opět je za námi vidět
kus dobré práce.
A že nemluvíme do větru, tak předkládáme
několik málo údajů.
Jednotka během roku vyjela ke 112 událostem, pro nás se tento údaj zapisuje červeným písmem do kroniky, jelikož se jedná o
první překročení „magické“ stovky ve 127
leté historii sboru.
25x požár
63x technická pomoc
20x dopravní nehoda
4x planý poplach
z celkového počtu 8x ZOČ (většinou práce
pro zřizovatele – město)
Odpracováno bylo 3.062 hodin jednotkou a dalších 5.560 hodin členy SDH.
K zásahům jsme najezdili 1.674 km
Ze zásahové činnosti stojí za zmínku několik větrných smrští, které se přehnaly přes náš katastr začátkem března, začátkem července a koncem srpna. Vždy jsme
byli schopni postavit do výjezdu 2 družstva,
která prováděli likvidaci škod a přejížděli z
události k události. Několik požárů lesních
a polních porostů, dále pak panelových a
rodinných domů a průmyslových objektů.
Toto vše by ale nešlo bez výcviků a školení, které nám pomáhají v kvalitní práci, namátkou školení 1. Pomoci, školeni velitelů a strojníků, školení ve vyprošťování atd.
Hodně pozornosti věnujeme přístavbě
požární zbrojnice, která by měla být hotova v červnu 2020. Stavbu provádí firma, která vzešla z výběrového řízení. Zde
odvádí obrovský kus práce náš velitel
pan Pokorný, který zde supluje stavební dozor. Naši hasiči pracují na zhotovení sociálního zázemí a špinavé šatny, tak
abychom vyhověli požadavkům poskytnuté dotace a ušetřili zřizovateli finance.
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Těžké to břímě zastupitelovo
byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj
města. V daném případě se jedná o plochu
asi 4 hektarů pozemků. Všechny jiné plochy
pro výstavbu určené územním plánem jsou
v soukromém vlastnictví.
Nákup pozemků v konkursu by mělo
význam pro město z dlouhodobého hlediska. Na druhou stranu by to bylo pro majitele firmy Dřevopar s.r.o velmi smutné, že
by po 90 letech firma zanikla. Pár hodin
před schůzí zastupitelstva byli naši zástupci města seznámeni s faktem, že se objevil
strategický partner a investor firma Hamerník s.r.o. Kdyby se město nerozhodlo Dřevopar koupit, tak by investor projevil zájem
pokračovat v tradici vybudované rodinou
Štenclů. Tato skutečnost měla nakonec vliv
na rozhodování zastupitelů a přes původní
většinovou shodu dopadlo rozhodnutí zastupitelstva patem, který se jen tak nevidí. 7
zastupitelů bylo pro nákup, 7 proti a jeden se
zdržel.
Závěrem lze říci, že po vyslechnutí
všech názorů naši zastupitelé neměli rozhodování vůbec jednoduché, tak jak se zdálo na počátku. A jen čas ukáže, které řešení
v této volbě by bylo pro město výhodnější,
neboť obě řešení mají své pro i proti.
David Kofránek

Téma jednoho bodu na schůzi zastupitelstva Města Loštice bylo velice zajímavé.
Ač se dlouho před jednáním zdálo, mělo
projednání bodu proběhnout hladce, neboť panovala celkově většinová shoda. A teď
k věci. Oním tématem, bodem v jednání,
byla možnost koupě Dřevoparu s.r.o, movitého a nemovitého majetku v konkursu.
Dřevopar s.r.o je firma s dlouholetou
tradicí. Vznikla v roce 1927 jako firma Jan
Štencl-kolářství, která se zabývala výrobou
lyží, saní a dřevěných parket. Po roce 1948
byla znárodněna a do roku 1992 změnila
několikrát majitele. V roce 1992 firma opět
přešla do soukromého vlastnictví rodiny
Štenclů. Bohužel Dřevopar s.r.o se dostal do
obrovských finančních problémů a následně
skončil v konkursu. Jelikož se dlouho nenacházel pro konkursního správce někdo, kdo
by zadluženou firmu koupil a případně pokračoval v tradici, padla volba ve druhém
kole na město Loštice.
To v konkursu nabídlo nejvýhodnější cenu. Prvního kola se město neúčastnilo. Tak se nabízela možnost, pro dřívějšího majitele firmy
Dřevopar s.r.o bolestná, a to, že výroba bude
zrušena a město nakoupené pozemky využije pro bytovou výstavbu. Tento postup by
vyžadoval změnu územního plánu. Tím by

Úcta k našim předkům

Parčík na Moravičanské ulici patří do historie našeho města. Býval tu původní hřbitov. Když
žila moje babička, nosila každý rok na Dušičky věneček na místo, kde jsou pohřbeni její
předci. V dětství
ve škole a doma nám bylo připomínáno chovat se na pietním místě vždy slušně. Ponaučení
šlo s námi do života. V porovnání s obdobím před 50 lety a dnes podle mě zmizel původní
hřbitov z podvědomí některých místních občanů. Jinak si neumím vysvětlit jejich chování
v parčíku. Obyčejná lidská sprostota namísto úcty k našim předkům. Parčík není vhodným
místem pro venčení psích kamarádů. Nejen proto je u vstupu do parčíku tabulka se zákazem vodění psů. Někteří místní občané zákaz ignorují, jednotlivci nesbírají psí exkrement
do sáčku. Je pravda, že historie se má časem oprášit.
Snad pomůže některým k zamyšlení jako pomáhala nám.		
Helena Vaculová
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Rozloučení se Stanislavem Geppertem
V době vánočních svátků nás opustil náš
milovaný dědeček, pan Stanislav Geppert.
Patřil mezi výrazné osobnosti města Loštic.
Narodil se zde v roce 1927, prožil zde celý
život a na sv. Štěpána tady také v kruhu
svých blízkých ve věku 92 let tiše zemřel. Byl
hrdým patriotem, který nedal na své město
dopustit. Patřil také k dlouholetým dopisovatelům do Hlasu Loštic.
Mezi jeho celoživotní záliby patřily hudba a
zpěv, fotbal, les a houbaření.
Hrál na několik hudebních nástrojů a byl členem několika místních hudebních uskupení.
Za druhé světové války se stal členem mladé dechovky a tanečního orchestru Smětáci,
který založil ze svých žáků Jarolím Směták.
Později byl členem Pechovy a Vyroubalovy
dechovky. Založil si taky vlastní taneční skupinu, se kterou vystupoval na tanečních zábavách, plesech, svatbách a různých slavnostech. Od 18 let zpíval v kostele a byl členem
chrámového sboru. Společně s panem Antonínem Schwarzem zpívali na pohřbech nejen
v pohřební síni v Mohelnici, ale i v kostelích
v širokém okolí. Jako dřevěnou figurku muzikanta s heligónem ho ve svém betlému zvěčnil i řezbář pan Jaroslav Beneš.

Od dětství hrál
fotbal za Slavoj
Loštice, nejdříve
za žáky, později
za dorost i dospělé. Po ukončení
aktivní činnosti byl jednatelem
oddílu kopané, výběrčím vstupného a více
než 70 let psal plakáty na fotbalová utkání.
Denně chodíval na procházku do borového
lesa a na fotbalové hřiště a na sklonku života mu udělala velikou radost stavba nových
fotbalových kabin. Je symbolické, že právě fotbalové hřiště bylo posledním místem
v Lošticích, které před svou smrtí navštívil.
Dědeček byl čestný a rovný člověk. Svou osobní statečnost projevil v roce 1948, kdy se postavil na obranu demokracie a zapojil do protikomunistického odboje. I když si po mnoho let
nesl důsledky tohoto činu, nezatrpknul a zachoval si pozitivní přístup k životu.
Děkujeme všem, kteří se v mrazivém zimním počasí přišli s tímto laskavým a hodným člověkem rozloučit. S úctou a láskou na
něj budeme vzpomínat.
Za celou rodinu vnučka Pavla Krbcová
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Vlastimil Řmot – mistr kovářský, dlouholetý muzikant a dirigent
Čas je neúprosný a je třeba připomenout, že nedávno odešla na věčnost velká osobnost.
Loštický občan Vlastimil Řmot-mistr kovářský, dlouholetý muzikant a dirigent.
Měl jsem možnost si přečíst publikaci „Vzpomínky Vlastimila Řmota“. Bohužel rozhovor
s váženým panem Řmotem za redakci Hlasu Loštic nestihnu. Po přečtení vzpomínek by se
mohl odehrát následovně:
Zapsal jste se do podvědomí lidí jako vynikající umělecký kovář. Jak jste se dostal
k řemeslu?
Můj otec Lukáš byl kovářem. Po skončení
školy (v roce 1943) jsem se vydal s tatínkem
do Choliny. Byl jsem zapsán do učebního
poměru u svého otce. Nastoupil jsem tedy
do kovárny. Učňovskou zkoušku jsem udělal
28. června 1946. Na jejím základě jsem dostal „List tovaryšský“. I nadále jsem pracoval u svého otce. Na základě inzerátu v kovářských novinách v roce 1948 jsem odešel
studovat na kovářskou školu v Praze. Absolventi získají podkovářskou zkoušku a mohou si na základě této zkoušky otevřít živnost. Kromě technických předmětů zde měli
i umělecké kovářství. 21.června jsem úspěšně vykonal podkovářskou zkoušku a ukončil školu.
Jak to bylo dále?
Ředitel školy se na mě obrátil s žádostí,
abych na škole zůstal jako vychovatel kovářských učňů. Já jsem mu to slíbil a z Prahy jsem byl poslán do Třeboně. Po Vánocích jsem přešel do Příbrami a v březnu
1951 jsem byl odvelen na vojnu. Po ukončení vojny jsem nastoupil do učňovské školy
v Žádlovicích. Tam jsem vedl po zaměstnání
kroužek uměleckého kování. Jistý čas jsem
zastával funkci vrchního mistra v Mohelnici. Po několika letech jsem byl přeložen zpět
do Žádlovic, kde jsem se podílel na vybudování nové svářečské dílny. Postupně jsem
získal dobré jméno mezi kolegy z ostatních učilišť v kraji. Byl jsem často jmenován
předsedou zkušební komise při učňovských

zkouškách. Do důchodu jsem odešel v roce
1989.
Je o Vás známo, že Vás celý život provází
láska k hudbě. Jak to celé začalo?
Již na obecné škole nás k hudbě vedla paní
učitelka Marxová. Hrála dobře na klavír.
Vzpomínám si, že nám jednou zahrála začátek Smetanovy Vltavy-už tehdy to na
mne silně zapůsobilo. Také nás seznamovala s našimi skladateli a hudebním děním
vůbec. V malém dětském pěveckém sboru,
který každé jaro sestavoval loštický varhaník, jsem začínal poznávat krásu sborového zpěvu.
Slyšel jsem,že hrajete na několik hudebních nástrojů. Jak jste se s nimi postupně
seznámil?
Nejdříve jsem začal u pana Vyroubala hrát
na housle, po několika letech jsem skončil. O moje opravdové hudební vzdělání se
postaral strýc Jan, který mě naučil hrát na
trubku. V Červinkově kapele jsem hrál na
lesní roh. S pomocí pana Vyroubala jsem si
pořídil cello a na něm jsem intenzivně cvičil. Krátkou dobu jsem také hrával na saxofon. Po návratu z vojny jsem se dostal ke hře
na pozoun.
Působil jste v mnoha kapelách a uskupeních, připomněl byste nám některé z nich?
Nejprve jsem hrál v Červinkově kapele. Stojí
za zmínku, že pan Vyroubal vytvořil komorní trio – housle pan Josef Vyroubal, cello já a
harmonium pan František Vyroubal. Kromě
Červinkovy kapely hrála ještě v Lošticích
kapela místního varhaníka pana Smetáka,
kde se stal později kapelníkem Květoslav Pe26
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a ukončení výuky na LŠU jsem ještě mládežnickou dechovku ještě nějakou dobu vedl.
Žáci dospěli. Pod vedením Standy Veselého vznikla Loštická veselka., která hraje dodnes, a to velmi úspěšně.

cha. Po jeho nabídce jsem přestoupil do jeho
kapely, hraní v této kapele přispělo k mému
hudebnímu růstu po všech stránkách. V Litovli jsem pod Květošem hrál v komorním
smyčcovém orchestru na postu 1. hráče na
lesní roh. Tam jsme na každou sezonu nacvičili koncerty se skutečně vážnou hudbou:
Smetana, Dvořák, Škroup, Suk, Mozart,
Beethoven, Čajkovskij a jiní. V orchestru
jsem hrál až do jeho konce. Bylo to osm let.
V rámci výuky na LŠU jsem založil mládežnickou dechovku. Po odchodu do důchodu

Pan mistr Vlastimil Řmot svým kovářským
řemeslem obohacoval asi 12 let expozici
v loštickém betlémě.
Na závěr bych přidal verše loštického řezbáře Jardy Beneše, které zazněly na posledním
rozloučení.

Kladivo mistra kováře na kovadlině opuštěné leží,
Čas nám neúprosně dále běží,
Lásku kovařině, hudbě jste dal.
Nyní Bůh na věčnost Vás povolal.
I když jste nás opustil, stále v srdcích budete s náma.
Budiž Vám otevřena ta nebeská brána.
Pro Hlas Loštic sepsal David Kofránek
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Nová expozice loštických pohárů
Zajímavou expozici loštických pohárů připravují pracovníci šumperského Vlastivědného muzea. Hlavní část sbírky středověkých keramických nádob s typickými
puchýřky je zatím skryta v muzejních depozitářích, ale už na jaře budou k zhlédnutí v Lošticích. Konkrétně v budově památníku Adolfa Kašpara. Jak bylo psáno, do konce
března by mělo být hotovo. Součástí stále
expozice bude i místnost věnovaná historii
hrnčířského řemesla.
Kde se štíhlé poháry hnědé barvy s povrchem pokrytým puchýřky vzali? Počátky lze
hledat již v době slovanské, tedy v 11.-12.
století, kdy se specifické keramické skupiny
usadily na okraji Mohelnice. Tito řemeslníci
pro lepší rozvod tepla přidávali do hlíny nádob grafit. Ten při vyšších teplotách vytvořil
na povrchu nádob malé puchýřky. Ze začátku byly poháry považovány za zmetky, ale
doba vrcholného středověku přála tomu, že
se z těchto pohárů stal oblíbený artikl. Datuje se, že hrnčíři své poháry nabídli okolo
roku 1406. Jejich produkce dosáhla vrcholu v závěru 15.století. Po změně vkusu v renesanci upadla výroba pohárů v zapomnění.
Teprve za 320 let, v roce 1874, byl nalezen
první pohár stavitelem Klimentem Hladi-

šem v Lošticích na zahradě domu č.p. 116.
Postupně přibývaly nálezy i na jiných místech bývalého mocnářství.
V roce 1977 při stavbě nákupního střediska
Jednoty byla odkryta část usedlosti hrnčíře.
Rozsáhlá skládka defektních výrobků se našla při stavbě domu s pečovatelskou službou.
V roce 1982 na Hradské ulici se podařilo zachytit zbytky dílen s doklady výroby. Když
se budovala tělocvična, byla nalezena část
pece na pálení keramiky spolu se skládkou
defektních výrobků.
Dodnes se loštické poháry nalézají nejenom
na území České republiky, ale i celé střední
Evropě i mimo ni. Díky puchýřkům na povrchu získaly svůj věhlas.
David Kofránek

Rok 1920 - to byla chudoba, hlad, velká drahota a málo radosti.
jsou vyprázdněné. Příděl 1 kg mouky žitné
a 15 dkg pšeničné na 14 dnů. Z toho má býti
dospělý člověk živ. Do mouky pro chudý lid
na příděl se do mletí přidává bob, vikev a
žaludy; chléb z této mouky je velice černý
a těžký, pro malé dítky nepožitný. V srpnu
byla dodávaná mouka americká.
Rolníci. Následkem zámrzu v podzimu,
sněhu a deští, zůstalo mnoho polní práce neobdělané a pole nezasetá. Za to teď se
počasí obrátilo a značně se oteplilo a lid v

V kronice města i školy převládají zprávy
o bídě a „věru hrozných cenách“. Kronikáři
píší: Zdálo se, že nastanou poměry klidnější a spokojenější, nálada veselejší a povznesenější ve volné naší vlasti. Než důsledky
krvavé války světové nyní teprve mocně
dolehly na naši mladou republiku, a to v
otázce výživy lidu. Všady se jevil značný nedostatek potravy. Jejich cena a ostatních potřeb hrozně stoupla. Nebylo často možno
ani na neděli masa dostati. Veškeré zásoby
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prosinci a lednu pilně na poli oře. Počátkem
června dostavily se deště a zimy a tím se žně
zpozdily. Žito místy vyhynulo a bylo zaorané, a které zůstalo, přišlo do času, když kvetlo, dva dni trvající vichřice, která květ otrhala. Služka za rok služby vydělá 1 200 korun.
Nádeník na poli dostane dobrou stravu a 10
- 12 korun denně, ženská 7–8 korun.
Škola. 25. rok školní zahájen 15. 9., mělo se
začít 1. 9., ale práce žňové se velmi opozdily a dítek velmi užíváno k pracem polním, a
proto byly prázdniny prodlouženy. Do každé třídy zapsáno přes osmdesát žáků, nebylo dostatek učitelů, rozdělena byla jen 1. a 2.
třída. V české škole vyučovalo se náboženství katolické, 13 dítek židovských vyučováno náboženství israelitskému. 171 žáků se
přihlásilo k náboženskému vyznání československému - bylo to 25,4%. Bez vyznání
bylo 10 dítek. Německá škola byla zrušena,
měla jen 18 dětí. Poučné vycházky: lihovar, pivovar, pekárna. Výlety: Bouzov, Úsov,
Radhošť. 29. 6. ukončen školní rok, konala
se oslava 25leté výročí zřízení školy. Žactvo
zazpívalo 8 písní tří až čtyřhlasých. Za 25 let
do měšťanské školy chodili žáci z Loštic a 92
obcí a osad. Do školy chodili pěšky nebo bydleli na bytech. Zemřeli dva žáci na chřipku
a zápal mozkových blan.
Ceny. Není ani myšleno, aby chudý občan si
mohl koupit nový vlněný oblek. Jeden metr
látky stojí 300–500 korun. Jednoduchý cajk
(levná bavlněná látka - pozn. V.V.) stojí 50–
60 korun za metr, před válkou 1 koruna a ještě švadlena. Za dva pokoje s kuchyní platí
se zde na venkově až 600 korun, v Olomouci 3000 - 4000 korun. Bubnem vyhlášeno, že
v Kozovským lese jest pro Loštice přiděleno
dříví bukové k palivu v metrách. Dovozné od
1 metru 40 korun, před válkou šest.
Co stojí pohřeb. Nejjednodušší rakev 150
korun, dva kněží 300, 15 svící 150, hudba
150 - 200, věnec 50, pohřební vůz s nosiči

60 (vůz tažený koňmi - pozn. V.V.). Rubáš,
hrobaři 40, zpěváci 150 - 200.
Byla prodána kráva na chov i s teletem za
17 000 korun. Budíček, který stál 5 korun,
stojí 100. Pro velkou drahotu nenakupovány žádné učebné pomůcky trvalejší.
Pořádán rolnický ples na Střelnici pod názvem Rolnicko střelecký, od nemajetných
nazván „ples keťasů“. Čtoucí učiní si úsudek o plesu sám. Vstupné na osobu 10 korun, sál taneční byl tančícími přeplněn. Vybralo přes 4000 korun, hudebníků bylo přes
dvacet. Hostinský Votava si ten ples nechválil, protože málo odprodal. Bohatí rolníci si
přinesli pokrmy z domu, jako uzené maso,
klobásy, koblihy.
Volby. Konána v budově školní volba do
národního shromáždění. Vyhrála Československá sociální demokracie. Volby do obecního zastupitelstva - starostou se stal Josef
Sova, stavitel.
Oslavy. 7. března - oslava 70. narozenin
TGM.. Na náměstí byl promenádní koncert a odpoledne pořádaná Sokolem hudební akademie za velké účasti lidu na Střelnici.
Ve škole žactvo zapělo trojhlasně písně Kde
domov můj a Teče voda teče, oblíbená píseň TGM. 1. květen - obchody jsou uzavřené, dělníci ze sirkárny spojené s jiným dělnictvem táhnou s hudbou na Střelnici, kde
byl koncert a taneční zábava. 6. července slaven byl ten den jako svátek Mistra Jana
Husa. Dělnictvo nepracovalo, večer byla na
náměstí přednáška, které se zúčastnilo hojně obecenstva. 28. října - druhé výročí naší
samostatnosti. Prapory byly z domů vztyčené, práce byla zastavená, obchody uzavřené. Žactvo a lid zúčastnil se služeb božích,
na náměstí byl tábor lidu. Žactvo zapělo dva
sbory a národní hymnou slavnost ukončena.
Kroniku školy psal ředitel Antonín Chudoba, městskou kroniku Vojtěch Bubeník.
Věra Večerková
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Osadní výbor Markrabka, Vlčice, výroční zpráva 2O19
Posílám ilustrační foto z našeho pochodu za
hodovým koláčkem k Hubertovi.Za nádherného počasí 26. 10. 2019 také přišlo asi nejvíce účastníků co si pamatujeme. Dík za tři
druhy kvalitních koláčů paní Martě H. a jejímu choti Tondovi, který zápasí tradičně s
těstem.
Poděkování patří též sponzorům tomboly:
firmy Palomo Loštice, ZEKOF, ZLKL Loštice,Davon Uničov, AW Loštice. Lesy ČR,
Loštická lesní, Kamenolom, Meteor press Brno, BAR G, Motorest St. Loučka, rodina Patákova a Plškova, paní Malá . . . pokud
jsem na někoho zapomněl, promiňte.
Manželé Komínkovi starší mě upozornily na dvě mrtvá káňata u sloupu vysokého
napětí za elektrárnou na louce. Ptáky jsem
nafotil a situaci řeší paní Melhubová z firmou ČEZ.

Za osadní výbor děkuji vedení města Loštice za kladné řešení přemístění kontejnerů a
přidání dalších kontejnerů do objektu bývalé papírny.Za opravu výtluků v cestě přes Vlčice,zapojení elektřiny v objektu hřiště.
V červenci se konalo prázdninové odpoledne, ke spokojenosti dětí,rodičů a dalších
hostů.Osadní výbor nezapomněl na pohoštění důchodců,pozvánek bylo rozneseno kolem šedesáti nezapomělo se ani na chalupáře
kteří nežijí trvale ve Vlčicích nebo na Markrabce. Počasí ale nevyšlo, tak byla místní
restaurace přeplněná. Přesto raubířská pečeně dopadla velmi dobře, ke kávě se povedl
i kvalitní jablečný závin. Hudební produkci zastoupil s harmonikou a zpěvem pan B.
Kutlák, za to dík. Víno bylo od rodiny Plškovi z Dambořic.
Ti nás také čestně zastoupili na návštěvě u
pana ing. J. Kubyna jeho chalupě v Lechovicích.

Dále připravujeme Mikulášskou nadílku s
čertovým ohýnkem, kde si mohou přítomní
opéci zdarma špekáčky . . . 			
Za Markrabku a Vlčice, Pavel A.Taťoun

Srpnové povětří

21. srpna v nočních hodinách (v letošnním roce,ne v šedesátém osmém) proletěl silný vítr
údolím Třebůvky. Pustošit začal lesní porost za Markrabkou směrem k papírně a proletěl
horní částí obce Vlčice.V Lošticích se nic nestalo, další pohroma se konala v Doubravici.
Ráno kdo byl doma, nemusel do zaměstnání, byla středa, jsme pomáhali s odstraněním větví a dalšího nepořádku.
U restaurace stál asi půl století starý ořech, jeho horní část se zlomila a přerazila telefoní
sloup stojící kus vedle u cesty. Při odstranění jsme usoudili, jeho vnitřní chorobu, tak jsme
se rozhodli ho skácet.Při odřezávání horní části z dutiny vylétl netopýr.I když bylo denní světlo,odlétl v pohodě do blízkého lesa.Strom se sesunul k zemi a při jeho dalším porcování jsem v dutině uviděl dalšího netopýra. Měl jsem čas si ho prohlédnout.Byl zbarven
dohněda se svělým až bělavým bříškem,poměrně velkýma ušima.Rozpětí křídel odhaduji tak 10 cm.Netopýr ušatý je nominální poddruh, rozšířený ve většině areálu Moravy a
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Čech v lesnatých oblastech středních poloh.Živí se hmyzem,hlavně v letu, potrava jsou noční můry,lišaje ,přástevníci atd. Kmen jsme řezali přímo na polena ,druhý netopýr odlétl
a schoval se poblíž v dřevníku. Večer se určitě našli a sháněli mimo potravy i jiné obydlí.
Za osadní výbor děkuji těm, kteří pomohli při úklidu.
Pavel A. Taťoun

Mlynařík dlouhoocasý

Mlynařík patří do příbuzenstva sýkor. Na vlčických zahradách jsem jich pozoroval několik párů. Mlynařík je
jeden z nejmenších evropských ptáků. Váží jen 8-9 gramů. Jméno dostal dle svého světlého šatu, bílé bříško
bílá hlavička, narůžovělé letky s černým zakončením pírek a černý ocásek dlouhý jako celé tělo. Je to ptačí stavitel, buduje si asi dvacet cm. dlouhé válcovité hnízdo
které je uzavřené, v horní části na boku otvor na vstup.
Hnízda staví z lišejníku, kůry, mechu, propletené množstvím pavučin, uvnitř vystláno peříčky. Samička sedí na
6-12 vajíčkách asi 14 dní. Malá ptáčata oba rodiče krmí
společně. Většinou hnízdí 2x
za sezonu. Na zimu neodlétají, zdržují se v hejnku, přelétají krajinou ze stromu na strom a pojídají drobný hmyz. 				
Text a ilustrace Pavel A. Taťoun

Vánoční zastavení u kapličky v Žádlovicích

23. prosince 2019 jsme se tak jako v minulých letech sešli v Žádlovicích u kapličky, navodit vánoční náladu a popřát si hezké Vánoce. Poděkování patří Loštické Veselce, která nám
koledami u rozsvíceného stromečku v kapličce navodila přicházející radostné sváteční dny.
Vánoční atmosféru přišlo sdílet 40 spoluobčanů.
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Spolek Údolí Třebůvky
Překrásné údolí Třebůvky ohrožené výstavbou kanálu DOL a s tím spojeným vybudováním dvou přehrad inspirovalo zhruba
před deseti lety několik kamarádů, aby založili občanské sdružení pod názvem Údolí Třebůvky se sídlem v Lošticích, s cílem
chránit přírodu a v mezích zákona se pokoušet ovlivňovat dění zasahující do této
krásné lokality.
V průběhu let se sdružení zapojovalo do
mnoha správních řízení, ovlivnilo podobu
zásad územního rozvoje Olomouckého kraje,
plány Povodí Moravy, pořádalo jarní i podzimní vycházky údolím Třebůvky, jichž se
účastnila veřejnost, studenti i známe osobnosti, jako například ekolog Jan Beránek
nebo bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko, ale také lidé z povodí či AOPK.
Členové uklízeli během let tok Třebůvky od
Vranové Lhoty až po soutok s Moravou, hubili bolševník, zpracovali dva velké projekty,
vydali osvětové materiály, monitorovali výskyt chráněných živočichů i rostlin a účastnili se vzdělávacích akcí.
Stát – pro někoho bohužel, pro jiné bohudík
– stále více omezuje účast občanů ve správních řízeních. Nicméně ani za takových
okolností neházejí členové spolku Údolí Třebůvky flintu do žita a snaží se pracovat pro přírodu tak, jak jim to okolnosti, čas,
zaměstnání i rodiny dovolí. Vše ve volném
čase a bez jakýchkoliv dotací.
Co se tedy v dnes již spolku Údolí Třebůvky
dělo v uplynulém roce? Nebudu se rozepisovat o drobných samozřejmostech, jako jsou
instalace ptačích budek, budování hmyzích
hotelů a zahradních „divočinek“ s mraveništi, úkryty pro ježky a s kytkami pro včely,
pomoc žábám v nouzi, zapojení do sčítání
ptactva na krmítkách apod.
Za zmínku stojí již letitá tradice našeho spolku, kterou jsou úklidové akce. Jinak tomu

nebylo ani v loňském roce. Náš spolek zorganizoval brigádu loštických skautských benjamínků, do které se zapojili i malí hasiči
a samozřejmě i rodiče dětí. Všichni dohromady si rozdělili území a uklízeli od lávky v
lomu až po most přes Třebůvku, včetně okolí
skautské chaty, to vše ve spolupráci s městem
Loštice a Povodím Moravy s. p., závod Horní Morava. Další jarní úklidovou akcí pak byl
sběr odpadků v úseku Balatkův mlýn – mlýn
na Dolech společně s loštickými skauty a s
rodiči a dětmi lesního klubu Mloček. Odvoz
odpadků opět zajistili pracovníci Povodí Moravy. Úklidová činnost je spojena i s činností
poznávací – s velkou radostí jsme v Třebůvce zaregistrovali kolonii živých škeblí rybničních, pobytové znaky bobra evropského či
výskyt ledňáčků říčních. Smutek naopak vyvolal nález uhynulé vydry říční. Takový nález
vyvolává většinou oprávněnou domněnku, že
za úhynem tohoto silně ohroženého druhu je
člověk, proto jsme se spojili s odborným pracovníkem vlastivědného muzea v Olomouci,
který uhynulou vydru vyzvedl a odeslal na
pracoviště do Ústí nad Labem, kde u mnoha podobných případů zjišťují příčinu smrti
chráněných živočichů.
Ve spolupráci s odborem životního prostředí v Mohelnici a s AOPK provádíme již léta
monitoring výskytu chráněné lilie zlatohlavé
na blíže neurčené dočasně chráněné lokalitě. Loni převládali nekvetoucí jedinci, celkem
jsme napočítali asi 1300 kusů této půvabné
rostliny. Jak se takové sčítání provádí? Pomocí docela obyčejných šatnových lístečků dvou
barev – pro kvetoucí a nekvetoucí jedince.
Dobrovolníci procházejí územím a ke každé rostlině položí očíslovaný šatnový lísteček
příslušné barvy. Podle množství spotřebovaných šatnových bločků se ukáže výsledné
číslo. Pak je ovšem třeba zase všechny lístečky posbírat. Taková akce zabere jeden až dva
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zúčastněných prozatím vyvrcholilo memorandem z listopadu 2019 mezi obcí Vranová
Lhota a Povodím Moravy a. s. o spolupráci
při přípravě revitalizace toku Třebůvka v úseku km 18.300 -19.380. Jedná se o zpřírodnění toku, vytvoření meandrů, tůní a mokřadů
v tomto úseku. Tato změna kanalizovaného toku v úsek přírodě velmi blízký by měla
protipovodňový význam nejen pro obyvatele Vranové Lhoty, ale samozřejmě i pro obce
níže položené, tedy i pro Loštice, zároveň a
zejména by byla přínosem pro zadržování
vody v krajině, což je v době vzrůstajícího sucha nesmírně důležité – voda by neměla co
nejrychleji odtéct směr Černé moře, ale naopak se rozlévat po nivních loukách, zde vsakovat, a tak zůstat co možná nejdéle v místě,
kde je jí potřeba.
Jak uvádí autor Daniel Křenek v Ekolistu z 4.
1. 2019, od roku 1948 do konce 80. let byla
u nás celková délka malých vodních toků
zkrácena (takzvaně napřímena) regulacemi
o 4600 km. Věříme, že akce Revitalizace Třebůvky od Vraní Horou bude úspěšně dotažena do konce a že nezůstane jen první vlaštovkou. Spolku Údolí Třebůvky bylo a bude ctí
být při tom a alespoň trochu přispět k úspěchu této dobré věci.
Svatava Šimková, Údolí Třebůvky, z. s.

dny, podle počtu dobrovolníků.
Z minulých let jsme si přenesli do roku 2019
spolupráci na revitalizaci Třebůvky pod Vraní horou. Na začátku roku 2018 se na nás
totiž obrátil zástupce firmy Envicons, která
zpracovala studii revitalizace části toku Třebůvky nad Vranovou Lhotou. V takových
případech je největším problémem řešení
vlastnických vztahů a celá záležitost se ocitla na mrtvém bodě. Zástupce firmy Envicons nás při osobním schůzce požádal, abychom se pokusili celou věc znovu rozhýbat.
Proto jsme se rozhodli zapojit do celé věci i
představitele města Loštice, zejména starostku paní Havelkovou Seifertovu, spojili jsme
se starostkou Vranové Lhoty, zmapovali jsme
vlastnické vztahy a předběžné souhlasy a jednali v této věci s úřady i některými vlastníky. Nakonec se uskutečnilo jednání ve Vranové Lhotě se starostkou Vranové Lhoty Marií
Vychodilovou, starostkou Loštic Šárkou Havelkovou Seifertovou, zástupcem firmy Envicons s. s r. o. (autor studie) Lukášem Krejčím, generálním ředitelem Povodí Moravy s.
p. Václavem Gargulákem a ředitelem závodu
Horní Morava Zdeňkem Děrdou a s pracovníkem závodu Horní Morava Josefem Holáskem. Za Údolí Třebůvky z. s. se zúčastnili Svatava Šimková a Jiří Šantavý. Snažení
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Emil Hekele, mistr ČR v cyklokrosu pro rok 2020
12.leden 2020 se zapíše do podvědomí Emila Hekeleho a jeho fanoušků zlatým písmem. Lednovou neděli
vybojoval svůj vytoužený titul mistra České republiky v cyklokrosu v Jičíně. Tento
den na Emila nestačili jezdci ani o generaci
mladší. Je to neskutečný příběh, kdy se dětské touhy ve věku 42 let
promění v realitu.
Po jeho senzačním triumfu se rozehrál kolotoč rozhovorů do medií,
Emil byl v jednom kole. Mnohokrát
bylo napsáno a řečeno, že si Emil šel
tvrdě za svým cílem. To, co dokázal
v závodě, měl vše dopředu naplánované. Plán byl jet v klidu, otipovat soupeře, jak na tom jsou. Měl v hlavě, že pokud se bude cítit dobře, tak nastoupí tři kola
před koncem. Tak se i stalo. Jako mistr republiky si vybojoval právo jet na mistrovství světa.
16. ledna se v Kulturním domě uskutečnila
beseda s Emilem. Emila přivítal takřka plný
sál. Beseda byla zahájena předáním šeku na
20 tisíc z rukou paní starostky, dále předáním věcných darů a přípitkem. Pak přišly na
řadu otázky od obecenstva a Emilovo vyprávění, které skončilo po dvou a půl hodinách
a lidé by se ptali klidně i dál. Na pódiu vystoupil a přednesl nově složenou báseň řezbář Jaroslav Beneš, který slíbil Emilovi, že
ho vyřeže do místního betléma k Emilovi st.
Během besedy byli návštěvníci seznámeni,
že fanoušci a příznivci Emila Hekeleho ml.
se rozhodli podpořit čerstvého Mistra ČR
v cyklokrosu. Rozhodli se formou založení transparentního účtu (233117875/0600).
Toto iniciovali Milan Novák a Roman Čin-

čara. Přímo na místě se vybralo
6400,-. Tato částka byla uložena na
zmíněný účet. V první řadě peníze z účtu
byly využity na pokrytí nákladů spojených
s Emilovou účastí na
únorovém mistrovství
světa v cyklokrosu ve
švýcarském Dübendorfu. A dále na jeho sezónu, kdy
bude, s hrdostí jeho vlastní, celý
rok nosit dres pro mistra ČR.
Únorové mistrovství v Dübendorfu má
za sebou. Ač zbytek startovního pole dřel
naplno v bahnu a dešti, tak nejlepší formu a post světové jedničky potvrdil Van
der Poel stylem start cíl. Fanoušci přímo
na místě i u obrazovek viděli, že do toho
všichni závodníci dali maximum.
Požádal jsem Emila o pár odpovědí na otázky.
Slyšel jsem na besedě, že Tě život zavane
mimo Loštice. Mohl by si to čtenářům přiblížit?
Ano. Říká se mi to těžce, ale je tomu tak!
S přítelkyní, která pochází ze Svitav, jsme řešili před dvěma roky bydlení. Nakonec jsme se
rozhodli pro bydlení ve Svitavách. Moje přítelkyně má velice zajímavou pracovní pozici
a dojíždění z Loštic by bylo pro ni z pohledu
času velmi náročné. Tudíž mě vítr zavane do
„nedalekých“ Svitav. Navíc bych tam rád otevřel větší novou cyklistickou prodejnu.
Jaké máš plány tento rok, kdy s hrdostí nosíš dres pro mistra republiky?
Plány pro cyklokrosovou sezónu 2020/2021
nemohu mít malé. Vždyť dres mistra republiky je velmi zavazující. Dokonce ohlasy od
mých kamarádů závodníků i médií ze zahraničí byly velmi kladné a o to je zavazující mít
příští sezónu perfektní výkonnost.
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V první řadě mám plán najít partnera, který
by mi finančně zajistil cyklistickou celoroční
sezónu tak, abych to mohl dělat na profesionální úrovni, abych se výkonnostně posunul
ještě výše. Nyní jsem v celosvětovém rankingu UCI na 34.místě. Mým dalším hlavním cílem je se zlepšit, a dále na příštím mistrovství
České republiky obhájil titul mistra ČR. Jsou
to nemalé cíle, ale pokud budu mít adekvátní
podmínky pro přípravu, jsem ochoten jít za
dalšími svými cíli, kterým jsem vždy věřil a
věřím.
Máš v plánu navázat na tradici pořádání
závodů v Lošticích už letos či v letech příštích?
Ano, mám v plánu navázat na pořádání cyklokrosových závodů v Lošticích. Již v letošním roce, bych rád uspořádal Český pohár v
cyklokrosu na loštické tradiční trati v areálu
Městského koupaliště a fotbalového hřiště SK
Loštice. Pravdou je, že se areál Borového lesa
za posledních šest let změnil, a tak cyklokrosová trať bude oproti předchozím ročníkům
trošku změněna. Nicméně věřím, že Loštice i

občané budou za takovou akci v našem městě rádi a přijdou ji svojí diváckou účastí podpořit. Vždyť přece bych měl startovat v dresu
šampióna České republiky. Termín je 5.prosince 2020. Tento závod bude i za účasti kamer České televize.
Máš výborný Fanclub, co by si jim vzkázal?
Je to pravda. Dovolím si tvrdit, že mám ten
nejlepší fanclub v republice!!! Moc svému
fanclubu děkuji za jejich podporu, kterou
mi po celou cyklokrosovou sezónu dávají.
Vše vyvrcholilo na mistrovství republiky
v Jičíně, kde mi vytvořili perfektním skandováním vynikající kulisu k tomu, abych
vyhrál (pozn. bylo jich tam z Loštic a okolí 87 a dalších nepočítaje z různých koutů
ČR). I oni mají lví podíl na mém/jejich titulu. Věřím, že příští rok společně opět ten
titul obhájíme a budu nadále vozit prestižní trikot mistra republiky po další sezónu.
Moc vám fanclube děkuji.
Děkuji Ti za odpovědi a přeji plno energie
nejen po celý rok.
David Kofránek
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Ultramaraton Borák – Mistrovství ČR mužů a žen v ultratrailu

5. května 2020 budete moci v Lošticích obdivovat velké sportovní zápolení. Neuvěřitelné výkony přijedou do Loštic podat sportovci z řad mužů i žen v disciplíně, kde vytrvalost
hraje velkou váhu. V disciplíně, kde je důležité si správně rozvrhnout síly. Letos sem zavítají
po sedmé. Běžci budou mít možnost startovat na třech tratích, které jsou v délkách ultra (84
km), maraton a jedno kolo (14 km), které je určeno spíše pro začínající běžce. Ultra trať je
zařazena do závodů ULTRACUP a je zároveň také mistrovstvím ČR v ultratrailu. Zajímavostí v závodě je, že tratě ultramaratonu a maratonu se běží v opačném směru. To umožňuje
zpříjemnit ultraběžcům několikahodinový závod tím, že se závodníci obou tratí potkávají.
Ti nejlepší zvládají trať ultra v časech pod 7 hodin.
K tomu, aby závodník byl schopen tyto obrovské porce kilometrů zvládnout, musí naběhat stovky kilometrů. Například známý ultramaratonec Ondřej Velička v jednom rozhovoru uvedl, že ročně naběhal 5763 kilometrů.
Zmíněný vytrvalec si libuje v bězích na 100
km či v běhu na 24 hodin. Měl dobrý pocit z 246kilometrového Spartathlonu (závod
mezi Aténami a Spartou).
Trať v Lošticích a okolí má celkové převýšení 1200 metrů a vede převážně terénem.
Startuje se z Areálu rybářského svazu Loštice. Start ultramaratonu je v 7 hodin. Maraton a jedno kolo začíná v 11 hodin.
Více informací o Ultramaratonu Borák
najdete na
https://borak.ultradao.cz/index.php/
propozice		
David Kofránek
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Vlajka pro Tibet

Z usnesení rady města ze dne 3.2.2020 jsem
se dozvěděla, že: „RM projednala žádost Spolku LUNGTA, Dlouhá 2, Praha1, o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky dne 10. 3. 2020
na budovu úřadu. Po projednání schválila RM
poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení: Usnesení
27/727: RM neschvaluje žádost Spolku LUNGTA, Dlouhá 2, Praha1, o připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“. Vlajka
dne 10. 3. 2020 nebude vyvěšena.
Hlasování proběhlo demokraticky a rozhodnutí je nutné respektovat. Osobně mne
ale mrzí, že se naše město nepřidalo k těm
zhruba sedmi stovkám měst a obcí a přibližně stovce škol naší vlasti, které naopak
10. března tibetskou vlajku vyvěsí. Snad za
tím stojí moje osobní zkušenost se srpnovou okupací 1968 a historická zkušenost
obyvatelky země, kterou v letech 1938/1939
převálcoval silnější a agresívní soused. Přemýšlím, co může za takovým odmítnutím
našich radních být: obava o ztrátu přízně
části voličů, lhostejnost, názor, že „stejně
s tím nic nenaděláme“?
Někdy v roce 2009 jsem se účastnila pochodu pro Tibet v Olomouci. Šli jsme v poklidném průvodu, maminky s kočárky, mladí
i starší lidé, nesli jsme tibetské vlajky a byli
jsme obklopeni ozbrojenými policisty, kteří
nás doprovázeli po celé trase mírumilovného a tichého shromáždění. Naštěstí nás tehdy nikdo neohrožoval.
Když jsem před pár lety protestovala v Praze během návštěvy čínského prezidenta (od
něhož jsme se tehdy dle názoru toho našeho
měli učit, jak stabilizovat společenský řád),
proti porušování lidských práv v Tibetu, pocítila jsem spolu s ostatními závan totality –
jednak v agresivitě Číňanů, kteří kde se vzali,
tu se vzali a rvali nám Čechům tibetské vlajky v naší vlastní zemi z rukou, jednak z toho,

že nám bylo zabráněno na poslední chvíli demonstrovat na řádně ohlášeném místě, jednak také z toho důvodu, že nám nízko nad
hlavami vytrvale řval vrtulník tak, aby nebylo slyšet vlastního slova, natož slova řečníků.
Dnes mne trápí například situace v severní
části Číny, kde jsou sledováni a násilně „převychováváni“ Ujgurové stylem, který si raději ani nechci představovat. O tom, že by se
situace v Tibetu měnila pro původní obyvatelstvo k lepšímu, nemůže být ani řeč, o tom,
jak jsou ve své vlasti pronásledováni čínští
křesťané, by zde mohli psát jiní.
Snad tedy alespoň zde mohu připomenout,
že Vlajka pro Tibet je každoroční mezinárodní kampaň konaná vždy 10. března na výročí Tibetského národního povstání, jejímž
cílem je poukázat na porušování lidských
práv v Tibetu formou vyvěšení tibetské vlajky. Celosvětová akce vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let 20. století a v
roce 1996 se poprvé připojila také první česká města, byla tehdy čtyři. V roce 1919 řekl
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák tato slova: „Vyvěšením tibetské vlajky
chceme vyjádřit symbolickou podporu všem
lidem, kteří nežijí ve svobodné společnosti. Každým rokem si díky této mezinárodní
kampani můžeme připomenout, že svoboda není ani v dnešní době žádnou samozřejmostí“.		
Svatava Šimková
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Ke 100. výročí narozenin výjmečného umělce Huga Šilberského
26. 3. 1920 – 18. 12. 1974
náctiletý mladík byl na výletu s rodiči poprvé v zahraničí v Jugoslávii, kde s nimi navštívil Sarajevo. Později krátce po válce, se
zúčastnil poznávacího zájezdu se studenty Akademie výtvarného umění v Praze, po
vybraných krajinách Evropy.
Na další zahraniční cestu se vypravil až v
roce 1960 jako čtyřicetiletý, a to k moři do
Bulharska, k pobřeží v Neseberu. Z tohoto pobytu si přinesl hluboké a krásné vzpomínky, které ho motivovali k dalším jeho
cestám. Už v roku 1964 se sem vrátil s malířskou výbavou a se skicářem. Místa jako Arkutino, Sluneční pobřeží, pláže s loďkami na
Černém moři a hlavně Neseber s romantickými uličkami a prastarou překrásnou kulturou ho očarovali. Jeho zážitky i obrázky
vzdáleného světa také zaujali přátele a známé více jako jiné náměty, a proto jeho cestování k moři nabylo nový rozměr. Zatoužil
být při moři častěji.
Začal cestovat k moři do Jugoslávie a do Polska. Někam se vrátil i víckrát, vždy s malířskou výbavou. Snad nejplnějším rokem na
zážitky z cestování byl pro něj rok 1967, po
čas kterého navštívil vícekrát lázně a vycestoval do zahraničí, především do Bulharska,
Jugoslávie a dvakrát do Polska. Tentokrát
v Bulharsku kromě Neseberu přešel vícero
míst na pobřeží - Kiten, Sozopol a ve vnitrozemí Plovdiv. Byl plný dojmů. Na pohlednici z Neseberu nám dětem napsal: „Jednou
se sem budete muset přijít podívat, je to tu
doopravdy nádherné“.
Množství témat a zajímavých obrázků z vícerých krajin si nechtěl nechat jen pro sebe,
a tak se rozhodl připravit z těchto pobytů
při moři samostatnou výstavu. Starostlivě
a s nadšením jemu vlastním z přivezených
skic namaloval další obrazy, především olejomalby, ve svém ateliéru ve Frýdku-Místku

V příštím roce si připomeneme nedožité 100 výročí narozenin rodáka, vzácného
umělce Huga Šilberského. Při této příležitosti připravíme v Kulturním domě v Lošticích jeho výstavu s pobytů z cest po Bulharsku, pod názvem: "Bulharsko v kresbách a
obrazech Huga Šilberského". Vypravil se
tam celkem čtyřikrát. Vedla ho velká touha
po objevovaní a poznávaní neznámých krás,
pro které překonal všechny překážky a omezení na hranicích. V tom čase před šedesáti
lety však bylo cestování do jiné krajiny něco
nevšedního a vyžadovalo si to nejen silnou motivaci, jisté štěstí, ale i notnou dávku
obětavosti. Vybavit úřední záležitosti, cestovat vlakem a nebo autem bylo zdlouhavé a
únavné. Díky trpělivosti, dobrodružné povaze a díky mnohým dalším jeho přednostem, můžeme vzhlédnout jeho dílo.
Už v mladosti byl často na cestách za gymnaziálními studiemi a také každou volnou
chvíli za přáteli, nebo v přírodě. Jako sedm40
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a v Lošticích. Tuto tvorbu završil autorskou
výstavou pod názvem „Z krajin našich přátel“ a v květnu v roce 1968 ji představil veřejnosti v Lošticích a následně v Mohelnici.
Byli tam vystavené obrázky ze všech koutů,
co do té doby navštívil.
V roce 1970 se po čtvrté naposledy vrátil do
Bulharska, kde opět navštívil pobřeží Černého moře, oblíbený Neseber a Plovdiv. Tak
často jinou krajinu nenavštívil. Spolu s ním
sem cestovala i jeho sestra s manželem a můj
bratr, nebo jeho nová rodina. Žel po tomto
pobyte se při návrate domů přes Rumunsko
na zlé cestě se nepozorovaně otevřel kufr
auta a většina skic se ztratila.

V sedmdesátých letech se dostal na poznávací zájezd i do Itálie, kterou projeli od San
Rema, Pise a Florencie na Sicílii a následně
viděli Neapol, San Maríno, Riminy a Benátky. Jednou z posledních vzdálenějších přímořských míst které navštívil byla Rujána v
Německu, kam se ještě vrátil s přítelem, výtvarníkem Josefem Lubičem. I odtud si přinesl řadu skic a také hotové romantické obrázky, akvarely zachytávající krásu, kterou
jiní neviděli.
Maloval pro naplnění a potěchu svého srdce
i srdcí bližních, s mistrovstvím a hloubkou
poznání. Byl všestranný umělec a samotní
rodáci jej poznají jen částečně.
Aleš Šilberský, syn
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Cestování autem podraží

uhasit klasickým způsobem. Při
cenách baterií, pojišťovny budou
potřebovat
více peněz
na škodné události a navýší plošně povinné ručení. Emisní limity zvednou ceny aut.
Světové mocnosti se vykoupí povolenkami
za znečišťování ovzduší a malá ČR pod taktovkou EU má zachránit ze dne na den planetu? Často v němém úžasu musíme sledovat, co se dnes děje na silnicích. Střízlivý a
nezdrogovaný řidič, který u ucha nedrží ještě mobil, se s realitou jen těžko smiřuje. TV
mnohdy ukazují drogami povzbuzené zloděje luxusních aut, kde jejich honičky s policií nekončívají jen pomačkanými plechy.
Kdo platí milónové škody? Nerad přiznávám, ale dřívější potěšení a relax svést se autem jakoby zmizel. V cílové stanici, je úspěch
konstatovat- sláva, zdrávi jsme dojeli. Řeším
i dilema STK, kde přísnější kontroly navýšily ceny. (mimochodem, kdo dnes nezdražuje?...jen do tříprocentní inflace se málokdo
trefí, zákonná odpovědnost v mém případě se všemi bonusy narostla o 12 %!?) Proč
pečlivě udržovaný osobák s malými nájezdy
(za dva roky 5000 km ?), který většinu času
odpočívá v garáži, musí na STK stejně často,
jako osobák, který je denně v provozu a za
dva roky najede 120 000 km!? Nestačila by
u těchto málo provozovaných a pěčlivě udržovaných osobáků STK jedou za čtyři roky
? Doufejme, že kapitáni STK najdou nějaký
kompromis, který bude ku prospěchu věci?
Pokusme se společně o větší vzájemnou toleranci a popřejme si i trochu toho štěstí. S
všeobecně narůstající agresivitou a to bohužel nejenom na silnicích bude jeho potřeba
narůstat.
Zdeněk Linhart

Baterie mají nahradit klasická paliva. Ve
městech přibývá zón, kde diselová auta nechtějí a postih se dá očekávat i u benziňáků
za nadlimitní produkci CO2. Elektromobilita dostala zelenou. Budou el-auta pro širokou veřejnost? Ceny mají bohužel nastaveny
příliš vysoko a nabíjení těchto aut z el-zásuvek nebude jen za hubičku. Snaha zelených
vyřadit z provozu uhelné elektrárny a omezit
provoz i jádra, může elektřinu přeměnit na
nedostatkové zboží a její cenu vyšroubovat
hodně vysoko. V současnosti ČR je schopna pokrýt spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů jen z 15%. Bude kde nabíjet při
rozmachu el-aut a bude dostatek elektřiny?
Dá se pochopit, že přednost před auty dostanou pekaři s chlebem a rohlíky. Neměli by si
aktivisté ujasnit, co vlasně chtějí? Své o tom
věďí v Nizozemsku, které štědrými dotacemi
podporovalo nákupy el-aut. V současnosti nervózní řidiči, čekají několika hodinové
fronty před nabíjěčkami. Nadšení z elektromobility v ČR přibrždují vysoké ceny ekoaut.
Větší zalíbení našli řidiči ve stylu pohodlnějších SUV, která u nás rostou jako houby po
dešti. Ti, co si spočítají 1+1 nedají mega za
malé el-auto, ale raději investují půl mega do
SUV. Další problém nastane, když s váhou
baterií tato SUV, přibudou na obezitě o nějakých 400-600 kg. To znamená větší a účinější
brzdy, pneumatiky budou více ubývat a těžší
auta budou více ničit silnice. Švýčaři se zabývali měřením kolem silniční sítě a byli zděšeni, kolik tun odpadu mikročástic leží v těchto prostorách z opotřebovaných pneumatik
a brzdových destiček. Dvacet procent tohoto
sarjajtu se dostane do spodních vod. Těžké
a výkonné elektomobily budou potřebovat
delší brzdnou dráhu a zažité návyky řidičů, jízdy nárazník na nárazník, zvýší počet
nehod. Dle statistik el-auta bourají s vyšší pravděpodobností požárů, které nejdou
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Výsadba javorové aleje
Stromů kolem cest stále ubývá. Například
v roce 2018 bylo v olomouckém kraji vykáceno celkem 2525 stromů a vysazeno 1052,
což znamená snížení počtu stromů více jak
o polovinu.
Z naší krajiny tak nadále mizí levná a účinná ochrana před extrémními teplotami, suchem, a i kus našeho historického dědictví. Město Loštice vnímá ochranu životního
prostředí jako jednu ze svých dlouhodobých
priorit a aktivně pracuje na obnově krajinotvorných prvků v katastru města.
Jistě je tak dobrou zprávou, že se městu podařilo vyjednat se Správou silnic Olomouckého kraje výsadbu sto kusů javorů babyka
podél silnice z Loštic do Palonína. Pozitivem je také vzájemná
spolupráce, kdy SSOK Olomouc
uhradí náklady za stromy, materiál k výsadbě a připraví také
jámy, zatímco město Loštice a
obec Palonín se postarají společně s dobrovolníky o výsadbu
a pomohou s následnou údržbou aleje.
Javorová alej nahradí původní ovocné stromy. Javor babyka
je původní dřevina, typická pro
Českou republiku, která prozatím netrpí žádnou chorobou a
je přiměřené velikosti. Ovocné
stromy byly vyhodnoceny vzhledem k frekventovanému úseku silnice druhé třídy na daném
místě jako druhově nevhodné.
Výsadba bude veřejná, takže
si Vás dovolujeme na tuto akci
pozvat a za každou pomocnou
ruku předem děkujeme. Na začátku akce proběhne ukázka jak
správně strom zasadit, aby dobře rostl.

Výsadba stromořadí proběhne v sobotu 21.
března od 10. hod. Sraz dobrovolníků je u
výjezdu z Loštic na polní cestě za ZLKL.
Část potřebného nářadí budeme mít nachystáno, pokud ale můžete vzít hlavně lopaty, rýče a hrábě, bude to skvělé. Jelikož výsadba proběhne v blízkosti frekventované
cesty, je dobré si také vzít reflexní vestu, čí
reflexní prvky. Z tohoto důvodu není tentokrát akce vhodná pro děti. Samotná akce
potrvá cca do 15 až 16 hodiny. Zastavit se
můžete kdykoliv v jejím průběhu. Jako vždy
budou pro vás připraveny nějaké ty dobroty,
výborný čaj, spousta stromů a samozřejmě
dobrá nálada.

43

JARO 2020

HLAS LOŠTIC

Nejedná se o první výsadbu realizovanou
dobrovolníky na území města. V minulosti
proběhla výsadba lipové aleje u Husova sboru, dále velmi úspěšný projekt adopce stromů kolem cyklostezky Loštice – Palonín a
v loňském roce výsadba stromů a keřů na
mezi a kolem polní cesty po pravé straně při

vjezdu z Mohelnice do Loštic. Všem, kteří
takto pomáhají na obnově zeleně v krajině,
patří velké poděkování. Přidejte se k nám.
Předem všem děkujeme a těšíme se na příjemné a užitečné setkání.
V Lošticích 2. 3. 2020 Michal Trlica
KŽP Loštice
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z archivu
„Pužmil“, bývalá pila a rybník v žádlovickém zámeckém parku.
Blíže v některém z příštích vydání Hlasu Loštic.

30. léta minulého století.

Foto: František Coufal

Stejné místo v únoru letošního roku.
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Hlavní sponzor akce
A.W. spol. s r. o., Loštice
výroba a prodej olomouckých tvarůžků

Pořadatel akce

Putování
za loštickým
tvarůžkem
Sobota 30. května 2020
44. ročník tradičního pochodu pořádá KČT, odbor Loštice
u skautské chaty a koupaliště v Lošticíc.
Start: 7–10 hod.
Trasy: pěší – 8, 15, 25, 35, 50 km
cyklo – 17, 27, 30, 40, 50, 65 km

Olomoucký kraj
– sponzor turistického značení

Záštitu převzalo
Město48
Loštice

Konání akce umožnil podnik
Lesy České republiky, s. p.

