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Z tvorby žáků ZUŠ v Lošticích

Alena Krylová – Sluneční mandala

Jiří Macek – Den a noc

Barbora Mlčochová – Jaro

Lucie Přichystalová – Oheň a voda
Matyáš Krumnikl
– Barevné story

Barunka Frenclová
– Ara papoušci
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
čas neuvěřitelně letí.
Dnes se píše první březen 2021 a to je přesně
rok od chvíle kdy do
našich životů nečekaně
vstoupila nákaza Covid-19 a obrátila naše
životy naruby. Mnohým doslova. Někteří z nás přišli o své nejbližší, přátele, kamarády a sousedy.
Dovolte mi, abych jim touto cestou vzdala
tichou vzpomínku. Budete nám všichni moc
chybět.
Promlouvám k Vám z tohoto místa a na
toto téma již po čtvrté. Poprvé to bylo v jarním vydání Hlasu Loštic 2020. Snažila jsem
se, aby mé poselství bylo vždy optimistické
a neztrácelo naději. Ani tentokrát to nebude
jiné. Nesmíme ani na vteřinu přestat věřit, že
tak jak do našich životů virus vstoupil, tak z
nich i zmizí. Nepochybuji, že přijde chvíle,
kdy budeme na toto období vzpomínat jako
na něco co jsme dokázali překonat a co nás
učinilo silnější.
Přestože si uvědomuji jak zákeřnému a nevypočitatelnému protivníkovi čelíme, musím si stále klást otázku. Kde se stala chyba,
která nás dostala do situace nejohroženějšího národa v Evropě? Je to chvíle, kdy v říjnu
loňského roku politici upřednostnili výsledky krajských a senátních voleb před zdravím
obyvatel České republiky a pandemie se začala nekontrolovatelně šířit regiony? Od tohoto okamžiku pouze hasíme vzniklý požár.
Otázka je, jak se nyní ve změti všech, mnohdy protichůdných, opatřeních, rad a komentářů orientovat? Co nám pomůže celou tuhle
situaci zvládnout, nepodlehnout depresím a
úmornosti nařízení, která se na nás ze všech
stran valí? Je to tisíciletími zakódovaný in-

stinkt přežít. Jakkoli je to bolestné, zkusme
omezit své kontakty, jak to jde, ne protože to
vyžadují vládní nařízení, ale, abychom přežili. My, naše rodiny, naši blízcí. Můžeme
tím získat čas, který bude využit k očkování,
které musí v tuto chvíli maximálně zrychlit, tak jako se to děje v okolních evropských
státech. Pokud to dokážeme, věřím, že se situace začne konečně měnit k lepšímu. Nezapomínejme při svém počínání na přetížené lékaře i veškerý zdravotnický personál,
který již několik měsíců vidí denně umírat
desítky lidí a pro příliv dalších a dalších pacientů jim na slzy nezbývá čas. Jsou to lidé,
kteří bojují navzdory všemu a jim patří velké poděkování.
Nedávno hlásal jeden z titulků zpráv větu:
„Vítězi coronavirové krize budou introverti s bohatým vnitřním životem“. Člověk je
však tvor společenský, potřebuje ke svému životu lásku a přátelství, jinak chřadne. Většina z nás tedy čelí obrovskému psychickému tlaku, proto se na Vás obracím s
prosbou. Věnujte pozornost lidem ve svém
okolí. Mnozí z nich mohou být velmi osamělí. Nezapomínejme na sebe navzájem, na
své blízké, sousedy, přátele.
Blíží se kalendářní jaro, slunce se zvedá nad
obzor a jeho síla se násobí. Zima je za námi,
příroda započala cestu obnovy, a i my se
můžeme znovu vydat do života. Všichni žijeme v malém městě.
Do přírody to máme doslova pár kroků. Využijme toho, že nemusíme do přírody jezdit
autem, metrem nebo městskou dopravou,
že stačí vyjít na zápraží a otočit se správným
směrem. Vezměme svého partnera, své děti
nebo čtyřnohého kamaráda na vycházku a
vyrazme na sluníčko.
Všem přeji pevné zdraví, optimismus a lásku do nadcházejících dnů.
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Zpráva SUOT - za období listopad 2020, únor 2021
Vítání občánků je odloženo na neurčito, z důvodu situace vzniklé
nákazou COVID-19. v r. 2021 přivítáme všechny narozené občánky
narozené r. 2020, (případně dříve - např. omluvené.)
Manželství uzavřeli:
Marcel Seidl a Pavla Jarkovská
–manželství uzavřeno v Lošticích.
Heidenreich Lukáš a Grégrová Martina
– manželství uzavřeno v Lošticích
Sapara Stanislav a Hanáková Jarmila
– manželství uzavřeno v Lošticích
Zemřeli naši spoluobčané:
Poštulková Ludmila (81 let); Molík Alois (72 let); Ruprechtová Marie (91 let); Hein Jaroslav (75 let); Nezbedová Jarmila (nedož. 78 let);
Pospíšilová Zden-ka (84 let); Vaňák Lukáš (22let); Kličková Marta
(74 let); Vlach Ludvík (75 let); Čechovičová Miloslava (94 let); Navrátil Josef (nedož. 60 let); Boxan Jaroslav (nedož. 89 let); Kroupová Jaromíra (nedož. 75 let); Michalko Ivan (79 let); Opravil Ivan (76
let); Ruprechtová Mária (nedož. 84let); Přikrylová Jarmila (85 let).
Knihovna Loštice upozorňuje své čtenáře, že v tomto nelehkém období stále funguje
výdejní okénko. Vyberte, objednejte a přijďte si vyzvednout vybrané knihy v aktuálně
platné půjčovní době. Těšíme se na Vás a doufám, že to společně zvládneme.
Viz www.kulturalostice.cz

Mateřská školka – Duhová školka
Poděkování z Duhové školky
Ráda bych touto cestou moc
poděkovala všem rodičům, občanům a příznivcům Duhové
školky za zaslání hlasů v celostátní soutěži PEZ Sportujeme
rádi 2020. Vaše hlasy nám pomohly k získání 1. místa. Ceny
byly opravdu hodnotné a všichni jsme z nich měli obrovskou
radost. Děti tak vyhrály skákací
koberec, velkou žíněnku, Lego
Duplo, atletické překážky a prolézací žebřík.
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Současně také děkujeme všem občanům,
kteří se zapojují do naší akce ve spolupráci
s Městem Loštice „Papír za papír“. Jedenkrát
za dva měsíce probíhá sběr starého papíru, který je možný uložit pod označený přístřešek před mateřskou školou. Za nasbíraný starý papír získáme pro děti nový papír.
Balík starého papíru může obsahovat noviny, letáky, časopisy, katalogy nebo popsané

a potištěné papíry. Nevhodné jsou kartony,
znečištěné papíry, tvrdé desky, větší kovové
komponenty. Tak pokud máte doma starý
papír, tak budeme moc rádi, když podpoříte tuhle naši akci. O termínech sběru budete pravidelně informováni prostřednictvím
internetových stránek MŠ nebo Mobilního
Rozhlasu. Ještě jednou všem moc děkujeme!
			
Květoslava Kobzová

Krátce ze Základní školy v Lošticích

Zdravím všechny čtenáře jarního Hlasu Loštic. Informace o naší činnosti jsou v souvislosti
s vládními opatřeními tentokrát mnohem stručnější než za běžného režimu školy. Toto období, kdy se uzavíralo 1. pololetí, bývalo vždy hektické nejen ohledně vzdělávání, ale i nejrůznějších akcí a soutěží.
V letošním školním roce je vše jinak. V souladu s nařízením vlády prezenčně navštěvují naši
školu pouze žáci 1. a 2. ročníku. Děti od 3. do 9. ročníku pokračují v distančním vzdělávání,
v němž se střídají formy synchronní (online) a asynchronní výuky. Jsme si vědomi toho, že
současná situace klade velké nároky na pečlivost, svědomitost a zodpovědnost všech našich
žáků a jejich rodičů.
Všichni pevně doufáme a věříme, že se žáci, kteří se vzdělávají z domova, vrátí do lavic co
nejdříve a že toto nelehké období společně zvládneme.
Martina Špičková, ZŠ Loštice
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Poděkování panu Aleši Opravilovi
Vlastníme v Lošticích, na ul. U Valchy,
domek po maminčiných rodičích, který především v jarních a letních měsících hojně
navštěvujeme. V době, kdy babička Doubková s dědou žili, jsme trávili v Lošticích každé léto většinu času letních prázdnin, takže
jsme si k Lošticím a jejich okolí vybudovali
velice silné citové pouto. Děda umřel v roce
1979, po smrti babičky v roce 1990, aby domek nechátral, se jej snažíme co nejvíce navštěvovat. udržovat a zvelebovat jak to jen
jde, aby jednou, až už nebudeme sami moct
na domek jezdit, posloužil k rekreaci našim
dětem.
Ne vždy se ale návštěva Loštic vydaří podle původních představ. Někdy určité okolnosti dokáží věci oproti původnímu plánu
dosti zdramatizovat, čehož dokladem je návštěva domku mého syna s jeho přítelkyní první listopadový víkend r. 2020. Hned
po pátečním příjezdu syn zacouval na dvůr
domku, aby auto nemusel zanechat před
branou na kraji vozovky. S čím ale nepočítal, byl fakt, že v důsledku mimořádně deštivého roku byla půda silně podmáčena a
když chtěl druhý den s přítelkyní jet na výlet
a na nákupy, tak sklouznul s autem po svažitém dvoře o několik metrů níže a ocitl se
v dokonalé pasti, neboť 1,5 tuny vážící auto
nemělo šanci se vlastními silami dostat zpět
a jen se protáčením kol dále bořilo do měkké půdy. Syn v podstatě v Lošticích nikoho,
na koho by se mohl s prosbou o pomoc obrátit, nezná, takže kontaktoval mne. Vzhledem k tomu, že jsem byl v té době doma

v Ostravě, snažil jsem se obvolat známé v
Lošticích a okolí, ale byla sobota, navíc jediní známí, kteří by byli schopni mi pomoci,
byli doma v karanténě v důsledku zrovna řádící pandemie, takže situace nebyla pro syna
dobrá a už to vypadalo, že se svojí přítelkyní
pojedou zpět vlakem a dodatečné vyproštění auta nechají na mne.
Když už to vypadalo, že se pomoc nepodaří
sehnat, dal mi kamarád z Loštic, instalatér
pan Petr Zavadil, tip a mobil na pana Aleše Opravila, který prý vlastní traktor. Ihned
jsem jej telefonicky kontaktoval a pan Opravil, i když byl v té chvíli silně zaneprázdněn,
poté, co jsem mu popsal situaci, okamžitě
nasedl do traktoru a vyjel synovi pomoct.
V té době už dvorek, po synových marných snahách o vyjetí, vypadal, jako kdyby
ho přes noc „zrajtovala“ tlupa divokých prasat, jenom zasadit brambory! Pomocí navijáku se naštěstí auto podařilo vyprostit a i
když syn nabízel panu Opravilovi odměnu
za projetou naftu a za ochotu vůbec, skoro se
urazil s tím, že pomohl rád a o žádné odměně nechtěl ani slyšet! Všem nám „spadl kámen ze srdce“, neboť syn by vlastními silami
vozidlo po promočeném svahu opravdu neměl šanci vytáhnout!
Je fajn, že i v dnešní době, kdy se mi zdá,
že lidé mají k sobě tak nějak dál než kdysi, se najdou lidé, kteří rádi a navíc nezištně,
dokáží pomoci člověku v nouzi! Tímto bych
rád panu Opravilovi za syna a jeho přítelkyni ještě jednou chtěl poděkovat!
Petr Saidok

Hromadné štěpkování větví Loštice 2021
Vážení občané Loštic, Žádlovic a Vlčic stejně jako na jaře roku 2020, tak i letos budeme provádět hromadné štěpkování větví.
Větve bude možné navážet v termínu od 1.

3. 2021 do 15. 4. 2021 na zpevněnou plochu
(parkoviště u koupaliště), zde po nahromadění patřičného množství větví bude probíhat štěpkování. Objem hmoty vzniklé z hro6
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madného štěpkování, se město rozhodlo V loňském roce se našli občané, kteří neváletos poskytnout svým občanům zdarma. hali do větví navézt stavební odpad, zeminu,
Štěpku si můžete odebrat v přiměřeném kamení apod. proto Vás letos žádáme o lepmnožství a použít na zakládání kompostu ší přístup ke službě, kterou Vám město beza mulčování. Štěpka k odběru bude na hro- platně poskytuje.
madě u „Skateparku“.
Novinky /shrnutí
 Od 1. 3. 2021 se nesmí do popelnic na bioodpad vkládat větve dřevin (stromy, keře)
 Větve od 1. 3. 2021–15. 4. 2021 vozit na parkoviště u koupaliště, během roku v omezeném množství do sběrného dvora
 Loštická lesní, s.r.o. od 1. 3. 2021 bude při svozu provádět namátkově kontrolu bio
popelnic, pokud nalezne v jejím obsahu jiný odpad, nebo větve, nebude Vám popelnice
vyvezena
 Štěpka z hromadného štěpkování v omezené míře, bude k odebrání u „Skateparku“
(zdarma pro občany Loštic, Žádlovic a Vlčic)			
Zdenek Vinkler

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
Město Loštice získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Loštice“. V rámci
projektu bude nakoupeno pro občany našeho města 120 ks kompostérů o velikosti
1050 litrů a 260 ks kompostérů o velikosti
2000 litrů. Při stanovení množství kompostérů jsme vycházeli z dotazníkového šetření, z kterého jsme zjišťovali zájem o kompostování v našem městě. V současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Vzhledem k poměrně dlouhým dodacím lhůtám bude část kompostérů dodána do 30. 4. 2021 a část pravděpodobně do
konce září roku 2021.

V roce 2014 vešel v platnost zákon, který
obcím ukládal zajistit občanům podmínky
k třídění biologicky rozložitelných odpadů, v té době byla podána žádost o dotaci
na kompostárnu, jejímž nositelem se stala
Loštická lesní s.r.o., která pro město likvidaci bioodpadu zajišťuje. Současně město
z dotačního titulu pořídilo odpadové nádoby na bioodpad a v roce 2015 jsme zahájili
jejich svoz a likvidaci. Vzhledem k tomu, že
produkce bioodpadu od roku 2015 neustále
stoupá a současně stoupají náklady na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, bylo
nutné situaci znovu vyhodnotit, a to i s ohledem na nově vydaný zákon o odpadech, který opět nakládání s odpady pro města zpřísňuje.
Vedení města se rozhodlo postoupit od nastaveného směru biologický odpad třídit
(tento systém je v současné době plně funkční a většina obyvatel našeho města biologický odpad ze směsného komunálního odpadu separuje, za což všem moc děkujeme)
k dalšímu kroku, vedoucímu k efektivnímu
nakládání s biologicky rozložitelným odpa-

Produkce biologicky rozložitelného
odpadu ve městě
rok
2016
2017
2018
2019
2020

množství/tun
202,49
249,94
371,5
339,31
398,68

cena s DPH
94 066,00
114 972,40
170 890,00
156 082,60
321 631,10
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dem, a to snížit množství tříděného bioodpadu zavedením systému předcházení jeho
vzniku.
Cíle opatření:
– předcházet vzniku odpadu na území
města, které vstupují do systému nakládání
s odpady
– snížit množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném odpadu
– snížit náklady města za svoz a likvidaci
směsného odpadu
– snížit náklady města za svoz a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
– minimalizovat potřebu zvyšování místního poplatku občanům
– podporovat ekologické řešení, které je
zároveň i ekonomicky výhodné



Proč kompostovat?
Humus obsažený v kompostu má vysokou
výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám po-

stupně uvolňuje, navázané živiny se tak nevyplachují do spodních a povrchových vod.
Zvyšuje se tak samočistící schopnost půdy,
pro rostliny rozpouští živiny z půdních minerálů, zlepšuje výživu rostlin stopovými
prvky, zlepšuje strukturu půdy, zlepšuje jímavost půdy pro vodu, dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje záhřevnost půdy,
má určité složky, jež mají charakter stimulátorů, zvyšuje odolnost půdy proti okyselení,
obsahuje organickou hmotu, která dokáže
vázat těžké kovy, a tím omezuje jejich příjem rostlinami.
Na základě výše uvedených skutečností budou od 1.4.2021 do 30.4.2021 přijímány
na MěÚ Loštice, odbor životního prostředí závazné přihlášky k odběru kompostérů
od jednotlivých domácností v našem městě. Vyplněnou přihlášku vložte do poštovní schránky umístěné v přízemí Městského
úřadu v Lošticích nebo odešlete elektronic-

Přihláška k projektu
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Loštice“
Jméno, příjmení vlastníka nemovitosti

Adresa

Kontakt

tel:

email:

V minulosti vyplněn dotazník předběžného zájmu o kompostér

ANO/NE

Máte odpadovou nádobu na bioodpad, kterou pravidelně město sváží

ANO/NE

Jste připraven odpadovou nádobu na bioodpad zaměnit za kompostér

ANO/NE

Mám vlastní nádobu na bioodpad, kterou nebudu po obdržení kompostéru využívat ANO/NE
Nežádám o kompostér, budu nadále třídit bioodpad, souhlasím s uzavřením darovací smlouvy
na převod nádoby do mého vlastnictví
ANO/NE

K uzavření smluv budete na základě vyplněné
přihlášky včas vyzváni.
8
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ky na adresu podatelna@mu-lostice.cz. Pro
případné dotazy využijte, prosím přednostně tel. č. 583 401 807 nebo e-mail:
melhubova@mu-lostice.cz
Kompostéry budou nejprve přiděleny k nemovitostem, které vyplnily dotazník jako
zájemci o kompostování, a to v následujícím
pořadí:
k nemovitostem, které v současné době nemají popelnici na bioodpad a jsou připraveni se zapojit do systému předcházení vzniku
odpadů na území města a biologicky rozložitelný odpad separovat
k nemovitostem, které budou ochotny zaměnit kompostér za bio popelnici, kterou
obdrželi na Třídění BRKO – třídění nahradí
předcházením vzniku odpadů

V případě, že tito zájemci o kompostování
nepokryjí celkové množství zakoupených
kompostérů budou kompostéry nabídnuty dalším zájemcům, kteří dotazník nevyplnili a jsou připraveni se zapojit do systému
předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v našem městě. Přidělování
těmto zájemcům o kompostéry bude ve stejném pořadí jako u nemovitostí, které dotazník vyplnili.
Dle vývoje epidemiologické situace je v plánu seminář „Jak správně kompostovat“,
součástí kampaně budou také informace o
enviromentálním řešením nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a pravidelné informace o správném kompostování
v Hlasu Loštic.

Léky jako odpad

Léky nás v dnešní době provázejí celý život, v podstatě už od narození a s přibývajícím věkem množství léků, které spolykáme
už jen stoupá. Stejně tak i s postupujícím a
nezadržitelným vývojem přibývají každým
rokem další nové léky – s tím, čím si musel
vystačit lékař i pacient před lety, s tím bychom se dnes nespokojili. Dokládají to čísla, která zveřejňuje SÚKL: např. V roce 2010
se v ČR spotřebovalo
5,8mld denních dávek léků za 58,85mld
Kč (v cenách původce) a o 9let později to
bylo 6,8mld d.dávek
za 77,26mld Kč.
Se stoupajícím objemem distribuovaných léčiv ale úměrně přibývá i množství
léčiv, které se z nějakých důvodů nespotřebují a musí se zlikvidovat.

Příčiny mohou být různé: většinou se jedná o léky prošlé, následují léky po zemřelém členu rodiny. Dalšími důvody k likvidaci léků jsou změna léčby, nežádoucí účinky
léku a nebo se prostě nedoužívají, protože
potíže, kvůli kterým se lék užíval, pominuly. Což např. u analgetik je dobře, ale naopak antibiotika by se doužívat měla, v jejich případě je to špatně.

9

JARO 2021

HLAS LOŠTIC

Množství tohoto nebezpečného odpadu má
stejně jako spotřeba léčiv stoupající trend
a činilo v roce 2011 244t a v roce 2018 již
571t za celou ČR. Vyjádřeno finančně je to v
roce 2011 dle údajů SÚKL 1,55mld, respektive 4,56mld v roce 2018. Léky za tak vysokou částku přišly prostě nazmar. Velká část z
toho byla zaplacena ze ZP, čili z peněz, které mohly být v našem zdravotnictví využity
určitě účelněji.
V Lékárně v Lošticích jsme udělali malý
průzkum a vyhodnocení dat z naší evidence odpadů. Vedl nás k tomu primárně problém ne finanční, nýbrž narůstající objem
likvidovaných léčiv. Jako nebezpečný odpad se totiž z lékárny odváží kromě léčiv i
spousta papíru a plastu, protože se dle našich pozorování snižuje ochota odpad třídit.
Mezi léky nám v „igelitkách“ někteří občané
nosí plastové obaly od kosmetiky, léky v původních papírových krabičkách, v nichž je
jedno dvě poslední načatá „platíčka“ léků a
pod. Likvidace jednoho kilogramu takovéhoto odpadu stojí 35Kč. Přitom prázdná papírová krabička patří do kontejneru na papír. Jen to, že je na ní nápis např. Paralen,
z ní nedělá nebezpečný odpad. Bývaly časy,
kdy někteří zodpovědní spoluobčané přinesli do lékárny sáček s „lentilkami“. Prostě
vyloupali tabletky a tobolky z blistrů a takto
je předpřipravili k odbornému zlikvidování.
Tento extrém, i když pochváleníhodný, není
nutný, ale chtěl bych vás, vážení spoluobčané, požádat papírové krabičky a příbalové
letáky likvidujte adekvátním způsobem a
ne jako nebezpečný odpad. Za to vám předem za Lékárnu v Lošticích děkuji. Ušetří se
tím trochu peněz z veřejných financí a sníží
se četnost odvozu tohoto odpadu z lékárny
(dopravní náklady). Při nižším objemu nebude nutné tak často léky z lékárny speciální
službou odvážet.
Na závěr uvedu konečně těch pár zjištěných

čísel. Snad někoho zaujmou, snad někoho přivedou i k malému zamyšlení. V roce
2010 odeslala naše lékárna k likvidaci 91kg
od občanů odevzdaných léků. V loňském
roce 2020 už to bylo 223kg. Když toto číslo vynásobíte 35, což je současná cena likvidace 1kg neupotřebitelných léčiv, bylo
na to vynaloženo z veřejných prostředků
7.805Kč. Není to velká částka, ale je jen za
Loštice a tento odpad vzniká v celé zemi.
Za celou ČR pak tato částka dělala téměř
15.mil.Kč v roce 2018. Druhý pohled na
tu hromádku vyhozených léčiv je už mnohem více alarmující. Zjistili jsme si údaj,
který se nikde neuvádí, a který je samozřejmě za každou lékárnu jiný, a to hodnotu v
korunách 1kg dovezených „čerstvých“ léků
do naší lékárny. Určité období jsme poctivě
vážili každou dodávku léků a zapisovali její
hmotnost spolu s její cenou z dodacích listů. A došli jsme k údaji, že nyní na počátku
roku 2021 stojí jeden kilogram dovezeného
„zboží“ do naší lékárny 3013Kč. Samozřejmě stejný kilogram dovezený třeba do nějaké nemocniční lékárny bude mít tuto hodnotu i mnohonásobně vyšší. Ale zůstaňme
v Lošticích. Nyní si vynásobme již uvedená čísla 91 a 223 z let 2010 a 2020 zjištěnou
částkou 3013Kč/kg a dostaneme se k malému překvapení. Alespoň mne samého ta
čísla opravdu překvapila. V roce 2010 se v
Lošticích vyhodilo léků za necelých 300tisíc
a o 10 let později je to již za více než dvojnásobek, za 670tisíc! Takovou částkou tady
my přispíváme k těm téměř pěti miliardám
korun, o které naše zdravotnictví z podstatné části (léky hrazené zdravotními pojišťovnami) v minulém roce přišlo, a které, jak už
jsem jednou uvedl, mohly našemu zdravotnictví a tedy i našemu zdraví přinést větší
prospěch.
PharmDr. Čestmír Běhávka
zdroj: dokumentace Lékárny v Lošticích,
www.SUKL.cz
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Loštické promítání

Jsem rád, že jsem měl možnost se podílet
spolu s Rosťou Faltýnkem a Standou Veselým na překvapení pro své spoluobčany a to
konkrétně tím, že jsem poskládal prezentace pro promítání na stěnu COOPu. Rosťovi Faltýnkovi a Standovi Veselému bych
chtěl tímto vyjádřit vděčnost a poděkování
za spolupráci a za technickou podporu, bez
které by se promítání neobešlo. Od soboty
12. prosince stěnu COOPu rozzářily historické fotografie z Loštic a nádherné kresby
loštických výtvarníků. Na úvod vždy kolemjdoucí přivítala precisní kresba loštického výtvarníka Pavla Zlínského spolu s verši,
které jsem napsal pro tuto příležitost.
Pro pohlazení oka a duše,
zní to možná trochu suše,
zastavte se na chviličku,
sledujte políčko po políčku.
Historii, umění a šikovnost,
vytvořeno vám pro radost.
Jak to celé vzniklo. Původní záměr města bylo promítání videomappingu na kostel
sv.Prokopa. Tento záměr byl příliš náklad-

ný, a tak město v osobě paní starostky přišlo s nápadem promítání na zpestření předvánočního shonu na stěnu COOPu. Místo
promítání navrhl Roman Činčara. Posléze
paní starostka oslovila mne, Rosťu Faltýnka
a Standu Veselého, zda bychom byli schopni promítání připravit. Od té doby jsme se
mohli pustit do příprav něčeho, co by mohlo
být lidem bližší.
Chtěl bych tímto poděkovat rodině Kličkových, bez kterých by tento nápad byl složitý realizovat. Samozřejmě i zástupcům COOPu, jejichž plocha nákupního střediska je
využita.
Nakonec se nám podařilo poskládat 13
prezentací. Deset jich bylo poskládáno
z historických fotografií z našeho města,
z loštických spolků a z výtvorů šikovných
loštických výtvarníků - Adolfa Kašpara, Bohuslava Ošťádala, Josefa Hacara, Huga Šilberského, Pavla Zlínského, Pavla Taťouna,
Julie Olešovské, začínající Markéty Eliášové a konče výtvory dětí z Ateliéru U ibišku
při ZUŠ A.Kašpara. Vloženy byly fotografie
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anketu Dobrovolní hasiči roku. Cílem ankety je prezentovat činnost dobrovolných hasičů veřejnosti a ocenit a odměnit jednotky a
sbory za jejich zásahy a práci.
Promítání probíhalo od 12. do 30.prosince
kromě dnů vánočních svátků. Připomenout
si promítání ( prezentaci č.10 ) můžete pod
odkazem: https://youtu.be/oy6hQnzefB4
Poděkování patří všem, kteří svými podklady obohatili promítání, a to Pavel Zlínský, Pavel Taťoun, Julie Olešovská, Ateliér U ibišku,
Jaroslav Beneš, Petr Fialek, Luděk Štipl, Město Loštice, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Hana Heidenreichová, Roman Činčara,
Eva Kolářová, Eva Kolářová jr., ZUŠ Adolfa
Kašpara, ZŠ Loštice, MŠ Loštice, Ivo Zatloukal, ochotnici Loštice, Jaroslav Dubský, Markéta Eliášová, ZUŠ Zábřeh, A.M.Úlet, The
Addams Sisters, Hana Jílková, Radek Opluštil atd. Snad jsem ve výčtu na nikoho nezapomněl, ale kdyby ano, tak mi to prosím promiňte.		
David Kofránek

placená reklama

z rekonstrukce synagogy a z činnosti spolku Respekt a tolerance. Rosťa Faltýnek vložil do tří videoprezentací následující. Bylo
vidět krásné přání dětí z Duhové školky v
záběrech Ivo Zatloukala - Vánoce v loštické školce 2020. K vidění byly dvě videa z
naší základní školy. V záběrech z loštického betléma byl připomenut rekord řezbáře
Jaroslava Beneše, a to jeho nejmenší betlém
velikosti krabičky od sirek. Byl připomenut
Křest knihy Liška Bystrouška Sto let od zrodu legendy 2020 i Mikroregion Mohelnicko,
jehož jsme součástí. Nechyběla ani hudba,
a to v podání ZUŠ Zábřeh, ZUŠ A.Kašpara
(Čertova nadílka a Vánoční pozdrav 2020).
Uveden byl i sestřih tří her loštických ochotníků. Bylo možno si poslechnout balkonový
koncert A.M.Úlet a The Addams Sisters ze
dne 17. 12. Promítáno bylo nádherné video
loštických hasičů, na kterém spolupracovali se záchrannými složkami z Olomouckého kraje. S tímto videem vyhráli v roce 2016
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„To by přece udělal každý“

komentoval skromně svůj čin loštický mladý muž Rostyslav Hošek.
Byla neděle ráno 17. ledna před desátou
hodinou a byt na Olomoucké ulici zachvátil oheň. Mladý muž si všiml kouře, vykopl dveře a pomohl ženě z ohně.
Dále ještě zavolal hasiče, záchranku a
upozornil sousedy.
Hasiči dále z hořícího a silně zakouřeného rodinného domu vynesli zraněného
člověka a zahájili resuscitaci. Následně
muže předali do péče záchranářů a asistovali s transportem do vrtulníku.
Hasiči postupně dostali požár bytu
v prvním patře objektu pod kontrolu
a zamezili jeho šíření v mezistropním
prostoru. Konstrukce zkontrolovali termokamerou a vyhledali skrytá ohniska,
která dohasili. Objekt odvětrali přetlakovou ventilací.
Při požáru zasahovala jednotka ze stanice Litovel a jednotky SDH Loštice, Mohelnice a Bouzov.
Bohužel silně popálenému muži se při
transportu do vrtulníku, se kterým měl
letět na popáleninové centrum do Ostravy,
zastavilo srdce. Tak zemřel Josef „Gomol“
Navrátil, legenda mezi hospodskými, člověk, který byl známý pro svoji usměvavou a
laskavou povahu. Mimochodem také skvělý
fotbalista, který na loštickém hřišti dlouhá
léta rozdával fotbalovou radost.
Závěrem bych se vrátil k mladému muži.
Bez jeho včasného zásahu by obětí požáru
bylo více. Položil bych mu pár otázek.
Co Ti probíhalo při tom všem hlavou?
Byl jsem v klidu a snažil se vyřešit situaci.
Z prostředí armády jsem zvyklý na stresové situace a není moc věci, co by mě vyvedlo z míry.
Pracuješ v Armádě ČR. 8. února tvůj čin
ocenil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata. V jaké

jednotce získáváš zkušenosti být připraven pomoci kdekoliv a v jakékoliv situaci?
Jsem příslušníkem čety zabezpečení, Skupiny kybernetických sil a informačních operací. Během rozmanitých cvičení získáváme
zkušenosti napříč spektrem různých oborů.
Jako příslušník AČR jsem vždy připraven
pomoci kdykoliv a kdekoliv je třeba.
Mohl by si krátce představit jednotku?
Skupina kybernetických sil a informačních
operací je nedílnou součástí AČR. Je to jednotka využívající moderní technologie,
efektivně reagující na kybernetické, informační a hybridní hrozby. Je určena i k plánování, vedení, řízení a vyhodnocování realizace úkolů civilně-vojenské spolupráce.
Děkuji moc za odpovědi.
David Kofránek
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Zamyšlení nad dnešní dobou

Kterým směrem máme tedy obrátit svou
naději. Ve stát, v Babiše, nebo nás zachrání EU? Věříme tomu, že vědí, co dělají a
kam nás vedou? Nebo sami sebe zachráníme svou silou, šikovností, morální hodnotou? Pomůže nám snad to, že najdeme viníka a ukážeme na něho prstem? Možná
vyměnit politickou garnituru, nebo světová
revoluce? Sami si odpovězme; která revoluce v historii přinesla naplnění svých příslibů? Máme však slovo, které je živé a pravdivé v každé době. Známe ho? Zkusme si
něco z něho přiblížit: Milovaní, velmi jsem
si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout
vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy
odevzdanou Božímu lidu. /Jud 1,3/ Jsme
spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by
v to ještě doufal? /Řím 8,24/. Ale když jsme
byli mrtvi pro své hříchy, probudil nás k životu spolu s Kristem. Milostí jste spaseni! /
Ef 2,5/ Spasení není z vás, je to Boží dar;
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže
chlubit. /Ef 2,9/ V nikom jiném není spásy;
není pod nebem jiného jména, zjeveného
lidem, jímž bychom mohli být spaseni. /Sk
4,12/ Proto přináší dokonalé spasení těm,
kdo skrze něho přistupují k Bohu, je stále živ a přimlouvá se za ně. /Žid 7,25/ …a
v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je
to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a
to od Boha. /Fil 1,28/ Boží moc vás skrze
víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v
posledním čase. /1.Pt 1,5/ Jako novorozené
děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.
/1.Pt 2,2/ Jak dlouho chcete dorážet na člověka, jak dlouho jej chcete všichni podrážet,
jak nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí?
…Jen v Bohu odpočívej, má duše, od něho
pochází to, v co doufám. Jen on je má skála a spása, mé útočiště je v Bohu. Lidé, dou-

Jeden přítel mi řekl: ‚První proti pandemické opatření přijal stát 3. března. Tehdy
byly v Čechách potvrzeny první tři případy onemocnění. Od té doby se opatření pořád zpřísňují a pandemie stále roste. I když
nám už mnohokrát slibovali, abychom vytrvali ještě dva týdny lockdownu, a bude dobře. Nebo, že do vánoc bude vakcína, která
nás spasí, aj. Vidíme jen to, že konec strádání pořád nevidíme. Blíží se již druhé Velikonoce bez možnosti jejích svobodného slavení, ale nechci tady vyjmenovávat negativní
dopady protikovidových opatření, ani spekulovat nad konspiračními teoriemi původu
viru. Chci spíše hledat směr, kterým se z této
situace vydat.
Stále častěji se říká o době před a po kovidové, jako o dvou světech, které budou
v mnohém odlišné. Posloucháme o ideji ‚Velkého resetu‘ vizi nových ekonomických a ekologických změnách celosvětové lidské společnosti, jako o nové naději
pro naši Zem. My dřív narození si pamatujeme na sliby o ‚Ráji na zemi‘, které měly
přinést myšlenky marxizmu, komunizmu,
nebo revoluční rovnost, bratrství, svoboda. Zatím nás žádné z těchto idejí nespasily, ale přinesly nám jen další formy nespravedlivostí a nesvobody. Poučme se z toho,
jak jsme si v první vlně dokázali pomáhat
a sjednotit se. Jak jsme překonali nejhorší nezištným dobrovolnictvím a pomoci
nejvíce nuzným a zranitelným lidem. Jak
jsme si uvědomili důležitost ochrany přírody, hodnoty života a lidských vztahů. Už
ani nesníme o exotických dovolených, nových silných autech a o tom, co vše si ještě
můžeme v rostoucí životní úrovni dovolit. Rádi bychom se vrátili alespoň k elementárním hodnotám ‚normálního‘ života před kovidem, které se nám postupně
rozplývají v nenávratnu.
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fejte v něho v každé době, před ním vylejte své srdce. Nespoléhejte na násilí, nebažte
po lupu; na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem… Jedno slovo Bůh pravil, toto
dvojí jsem slyšel: „Bohu náleží moc, tobě,
Pane, láska, neboť ty odplácíš každému po-

dle jeho díla.“ /Ž 62,8/ Potom jsem slyšel
mocný hlas jakoby obrovského zástupu na
nebi: „Aleluja! Spasení, sláva i moc patří
Bohu našemu. /Zj 19,1/
Bůh ať žehná vaše dny.
Váš bratr v Kristu Kristián Libant
přítele Timothy Mahony i mým, vyjádřit
co nejsrdečnější uznání a díky za laskavost
prokázanou nám ženami Vaší země a obzvláště občany Loštic, kteří se vzdali svých
skromných přídělů, aby nás udrželi při síle a
pomohli nám přežít vysilující pochod.
Chtěl bych dodat, že doba uplynulých dvou
let nezastřela z naší paměti tuto skutečnost a
že laskavost Vašich občanů nikdy nezapomeneme, ani můj přítel ani já, a proto i jménem
anglických zajatců upřímně voláme: „Děkujeme Vám, Loštice, a přejeme hojného štěstí.“
Váš oddaný Robert Mattheus
Aylesbury, Buckinghamshire, Anglie

PODĚKOVÁNÍ VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ
V únoru 1947 obdržel tehdejší předseda
MNV v Lošticích František Pokorný dopis
odeslaný z Anglie:
Milý pane,
cítím potřebu Vám napsat několik řádků.
Snad proto, že jsou tomu přesně dva roky, co
jsem jako jeden z mnoha anglických a ruských zajatců byl nucen jít pěšky asi 1 500 km
z Polska přes Vaši zemi do Německa. V mém
deníku je zaznamenáno, že 9. února 1945 kolem 18. hodiny jsem po devítihodinovém pochodu přišel do Vašeho města zvaného Loštice – spolu s 250válečnými zajatci anglickými
a 900 zajatci sovětskými – kde jsme byli ubytováni v pivovaře, a kde nám Vaše ženy přinesly potravu.
Pane starosto, bylo již dávno přáním mého

Děkovný dopis do Loštic byl poslán v únoru
1947 z anglického města Aylesbury

Britští a francouzští zajatci, Francie, 1940
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Jiří Nesét: Pochody hladu a smrti 1944–1945. Příchod transportu do Hoštejna. Foto V. Gereš
pokračovat, byl zastřelen. Přísné tresty často hrozily i těm, kteří se nebožákům snažili pomáhat.

Od konce roku 1944 do května 1945 byly
přes naše území pěšky hnány nebo v dobytčích vagonech transportovány tisíce
zbídačených vězňů z koncentračních a zajateckých táborů. Nacisté nechtěli, aby se
svědkové jejich nelidské ukrutnosti dostali do rukou vítězů. Zároveň také doufali, že
je budou moci v Říši ještě využít pro další
otrocké práce. Tak vznikaly pochody smrti,
při kterých na samém sklonku války zemřelo zcela zbytečně více než 250 tisíc lidí vyčerpáním, mrazem a hladem. Kdo nemohl

Lidé v českých městech a vesnicích měli
k těmto ubožákům vstřícnější vztah, než
s jakým se setkávali v oblastech Slezska a Sudet. Tamější obyvatelé je brali jako příčinu
svého nastávajícího neštěstí, zatímco zdejší
lidé je považovali za oběti války a předzvěst
osvobození.
L.Š., Poděkování: Ing. plk. Stanislav Poskočil.

František Pokorný zveřejnil dopis v článku „Dopis z Anglie“ v novinách

Pan Pokorný, ředitel místní školy, působil před válkou i v době okupace jako starosta Loštic. V březnu 1944 byl zatčen a za účast v protinacistickém odboji odsouzen k trestu smrti. Trest mu byl změněn
na doživotí. Po něm stál v čele Loštic pan Bruno Hauk. Oba měli
příznivý vliv na atmosféru ve městě. V archivu RT jsou uloženy mj.
výpovědi členů místní židovské rodiny, ve kterých vzpomínají na fyzickou i duševní pomoc, kterou jim oba „starostové“ poskytovali.
František Pokorný válku přežil a jako předseda MNV sloužil až do
roku 1954. Tento vzácný člověk zemřel před 35 lety 3. dubna 1986.
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
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jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

JARO 2021

HLAS LOŠTIC
www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Dobrého je v řádu světa víc, jenže to zlé člověk cítí silněji
přestaňte kvůli svým sobeckým politickým
zájmům hrát ruskou ruletu s našimi životy!
Zastavte další zbytečné umírání lidí! Prodlužte nouzový stav! …“
Po prvé od sametové revoluce jsem se ve
čtvrtek 11. února styděla za hanebné jednání naší současné politické reprezentace. Naopak v těžkých chvílích, kdy jde o životy, si
vážím slušných hejtmanů, kteří se postavili k věci zodpovědně a realisticky. Napravili,
co pokazili poslanci a sami požádali vládu o
nové vyhlášení nouzového stavu.
Nemohu zapomenout na zdravotníky a poděkovat jim za obrovské nasazení a práci
v náročných podmínkách v těchto měsících.
Poklona všem.
Helena Vaculová

Žijeme v demokratické společnosti. Ústavní zákon o bezpečnosti republiky na prvním
místě ukládá povinnost státu chránit životy
a zdraví obyvatel.
11. února 2021 probíhala v Poslanecké sněmovně schůze k prodloužení nouzového
stavu.
Po několika vystoupeních poslanců u řečnického pultu, ve kterých zdůvodňovali,
proč nezvednou ruku pro jeho prodloužení,
mi v hlavě naskočilo životní moudro pana
prezidenta Masaryka: „Dobrého je v řádu
světa víc, jenže to zlé člověk cítí silněji“.
8. února sepsali zástupci zdravotníků výzvu
vládě a politikům: ihned přestaňte zneužívat
současnou pandemii ke svému politikaření, vzájemnému vydírání a napadání! Ihned

Rok 2020 u loštických hasičů

Hned několikrát naše město a okolí postihly živelné pohromy ve formě povodní a to
29. června a 14. října, v obou případech byl
dosažen 3. stupeň povodňové aktivity a jednotka prováděla monitoring toku spojený s
odstraňováním naplavenin.
14. srpna se jednalo o bleskovou povodeň,
která se prohnala přes Loštice, Žádlovice a
Vlčice, naštěstí nenapáchala větší materiální škody, spíše vyděsila tam, kde ji málo
kdo čekal. Během tohoto dne zasahujeme
u 2 dopravních nehod, pádu stromu na komunikaci, nouzového otevření bytu, odchytu psa a 3 událostí spojených s povodní.
7. června po 22 hodině jsme vyslání k záchraně osob do okolí Šumvaldu, zde dochází
k bleskové povodni, která se prohnala přes
několik obcí na uničovsku. Hned následující den jsou vypraveny do postižené oblasti dvě družstva s cisternou a dopravním automobilem, které zde pracují po celý týden.
Pomohli jsme i s transportem dvou humanitárních sbírek do oblasti. Během tohoto

Z jara to vypadalo, že budeme na home-office
a budeme „hasit“ maximálně on-line opak
byl pravdou. Byl to pro nás velice divoký rok.
Na své konto si letos připisujeme neuvěřitelných 166 událostí, z toho se jednalo
12x o ZOČ (práce pro zřizovatele)
25x dopravní nehoda
2x ostatní mimořádné události
15x ostatní pomoc
1x planý poplach
20x požár
101x technická pomoc
2x únik plynu
Stěžejní akcí roku pro nás bylo dokončení
přístavby hasičské zbrojnice, kterou se podařilo slavnostně předat do užívání 26. září.
Souběžně s touto výstavbou jsme ve vlastní
režii prováděli rekonstrukci stávající budovy, kdy bylo třeba zbudovat „špinavou“ šatnu, upravit sociální zázemí, mycí box a celou zbrojnici vymalovat a nakonec i sladit
fasádu s novou přístavbou.
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Úspěch může slavit jen Mikuláš se svou družinou, který opět vyrazil z naší zbrojnice.
Co se týče techniky, tak se nám podařilo obnovit a dovybavit prostředky pro práci na vodě
(člun s motorem a obleky Agama), doplnit do
každého vozu ruční digitální radiostanici Matra, obdrželi jsme sponzorským darem termokameru a plynový detektor. Z důvodu častých
zásahů na dálnici jsme opatřili prvovýjezdovou cisternu a dopravní automobil reflexním
šrafováním tzv. chevron a doplnili výstražné
zařízení i o červenou barvu.
K zásahům jsme najezdili celkem 2.854 km
a technika vyjela následně
127x CAS 20 Tatra 815-2 TerrNo1 (prvovýjezdový vůz)
18x CAS 32 Tatra 148 (velká cisterna), která
již oslavila 40 narozeniny.
41x DA VW Transporter T5 (dopravní automobil).
Děkujeme našim členům jednotky, vedoucím mladých hasičů a ostatním členům za
odvedenou práci pro sbor a široké okolí.
Do Nového roku 2021 Vám přejeme spoustu
zdraví a štěstí
Hasiči města Loštice

týdne zabezpečujeme jedno družstvo s cisternou v Lošticích, které je vysláno ke 3 událostem.
Zasahujeme i u velkého lesního požáru u
Ješova, kde jsme nasadili obě cisterny a dopravní automobil, prováděli jsme hasební
zásah a kyvadlovou dopravu vody na požářiště.
Neopomínáme ani údržbu techniky a výcvik jednotky, ale vzhledem k situaci ohledně COVIDu je spousta plánovaných školení
zrušeno.
Mladým hasičům situaci taktéž komplikuje
COVID, první schůzku mají až v červenci
a poslední v říjnu. Ale i přes to se podařilo
zaset novou trávu na cvičné louce za koupalištěm a přes léto zde uskutečnit několik
tréninků. Hlavní akce roku, hasičský tábor
v Kladkách, se ale uskutečnil a jelikož se už
teď děti těší na další, tak se dozajisté vydařil
Mladí hasiči se sešli až 11. prosince, aby si
nazdobili vánoční stromek.
V kultuře se nám moc nedařilo, únorová taneční zábava se netěšila větší účasti a domácí Pohárová soutěž taktéž byla v menším počtu.
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Jízdní řády
ř dy odjezd
odjezdů autobus
autobusů
z Loštic a odjezdy vlak
vlaků
z Moravičan
Moravi an a ze Zábřehu
Moravič
Záb
Zábř

Odjezdy autobusů z Loštic
Směr => Linka

933247

Moravičany ČD
K vlaku
933247

ČD => Loštice
Od vlaku
Litovel

933244

Čas odjezdů



4:40 5:15 5:40 6:40 6:40 7:17 7:40 7:40 8:40 10:40 10:40



12:40 12:40 13:40

Do Mohelnice
933245
Vranová Lhota

933248
Pavlov, Radnice

14:40

15:40 16:40

16:40

17:40 

17:40 18:40 18:40 19:40 20:40

       

5:02 5:30 6:05 7:05 7:05 7:27 8:05 8:05 9:05 11:05 11:05 13:05

  

13:05 14:05 15:05 15:05 16:05 17:05 17:05 18:05 18:05
 

19:05

19:05 20:05 21:05

 

5:16x

7:07 7:15 10:47 12:17 13:17 14:37 22:40

 

11:46 16:17 (Bouzov Podolí)

17:47

17:51 (Bílá Lhota)

     

6:32 7:49 9:14 12:32 12:32 13:32 14:55 18:18 21:25

5:33 11:48 13:37 13:48 (Vlčice) 14:42 15:27 16:15 18:48



18:48
Do Mohelnice

14:40

  



Bílá Lhota

Platný od 13.1.2021

22:35

22:35



5:12 6:49 11:32 13:08 14:07

17:28

k ČSAD 23:03 23:24


  

 

5:44 7:07 10:48 11:15 12:55 14:45



19:20

15:15

16:15 19:15

22:38

   
Mohelnice

5:14 6:17

15:52
Šumperk

933246

6:28



11:15 11:22 13:15 13:25

19:56



4:45 5:18 5:45 7:14 7:35 8:03 10:13 14:13 15:43 17:13 18:13



5:35 (Siemens) 6:30

Do Mohelnice
933249
Luká - Obectov

 

Bouzov – Obectov

5:54 8:38 10:30

Do Mohelnice

7:39 8:15

5:54 11:28

 

14:35




   

5:12 7:37 9:13 11:29 13:32 17:09

19:50

Autobusová spojení ze Šumperka
Časy odjezdů

Směr => Linka
Do Loštic















5:40 6:45 12:40







14:10 14:40 15:40 16:40










19:40






4:30 6:10 6:55 8:40 9:40 10:40 10:40 11:40 13:30



16:40 17:40 19:40

Do Mohelnice

14:40



16:40

Autobusová spojení ze Zábřehu
Směr => Linka

Časy odjezdů

Do Loštic



Do Mohelnice

6:40 7:40 9:10 10:10 11:10 11:10 12:10 13:55 15:10 17:10

5:00
















5:07 6:10 7:20 7:00 13:10















14:40 15:10 16:10









17:10 21:10





18:10

Odjezdy autobusů z Mohelnice aut. st. do Loštic
Časy odjezdů

Směr => Linka
933244



















Směr Litovel

5:08 7:00 7:08 10:40 11:40 12:10 13:10 14:30 17:32

Směr Vr. Lhota

5:25 11:40 13:30 13:40 14:32

933245
933248















































15:20

18:36



17:45

18:36



10:30 10:40 11.05 12:45 14:30 14:35



5:35 7:00

Směr Bouzov

5:48 8:30 10:20 11:20 14:20 16:10

Od Šumperku

5:26 6:43 7:26 7:46 13:50 15:07 15:45 16:37 21:21(př. Libovou)

933246
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Směr Radnice

933249



22:30

19:10









21:42

Odjezd autobusů z Mohelnice do Zábřeha a Šumperka
Směr => Linka
Šumperk









4:25 4:52 5:25 5:52 6:50


Jen Zábřeh









Časy odjezdů


7:22















7:42 8:12 10:22 11:22 12:22 12:52





12:42 13:42 14:20 15:52 16:37 17:22 18:20






9:24 13:27 14:25

Vysvětlení značek ARRIVA:  nejede 31.12.18  jede od 2.6. do 30.9.  nejede 17.11. 18  jede od 1.6.19
do 29. 9.19  nejede od 27.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 11.3.19 do 15.3.19,18.4.19, od 1.7.19 do 31.8.19, od
29.10.19 do 30.10.19

Vysvětlivky ke spojům:
 - jede v pracovních dnech ;  - jede ve svátek;  - spoj s bezbariérovým přístupem;  - nejede 31.12.18;
 - nejede 24.12.2018;  - jezdí v sobotu;  - jede v sudém týdnu;  - jede v lichý týden.

Vlaková spojení os. vlaků z Moravičan a Zábřehu
Moravičany => Olomouc :
       ´    

4:29 4:58 5:27 6:00 7:03 8:00 9:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:03 18:00 19:03 21:00 22:21 23:08




Olomouc => Moravičany:
   



4:33 5:33 6:33 7:33 8:33 10:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 22:37
všechny spoje jedou i o víkendu


Moravičany => Šumperk :
      

4:55 5:55 6:55 7:55 8:55 10:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 23:00
všechny spoje jedou i o víkendu


Šumperk => Moravičany :
        

4:12 4:49 5:29 6:30 7:30 8:30 10:31 12:31 13:29 14:31 15:30 16:29 17:30 18:31 20:31 21:31 22:37




Zábřeh na Moravě > Praha hl.n.: 
        

4:33 5:41 5:54 6:13 6:42 7:13 7:36 8:13 8:51 9:38 9:42 10:13 10:42 11:38 11:42 12:13
IC R
LE
R
ExP
RJ
LE
RJ
ExR
LE
EC
RJ
ExP
LE
EC
RJ

       

13:38 14:13 14:38 14:42 15:38 15:42 16:13 16:42 17:42 17:38 18:13 18:42 20:13
LE

RJ

LE

ExR

LE

EC_R

RJ

ExR

ExR

LERJ

ExR

RJ



Praha hl.n. => Zábřeh na Moravě:
      

7:23 7:50 8:08 9:08 9:50 10:23 11:23 11:50 12:23 13:50 14:08
ExR

RJ

LE

LE

RJ

EC_R

ExR

RJ

ExR

RJ

LE

    

14:23
EC_R

15:23 15:50 16:08 16:23 16:50 17:08 17:23 17:50 19:40 21:26
ExR
RJ
LE
EC_R RJ
LE ExR
RJ
IC
IC

Vysvětlivky: RJ – RegioJet, LE – LEOExpress, R – rychlík, ExR – expres rychlík, EU_R – Eurocity express
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MAS Mohelnicko, z.s. a Městská knihovna Mohelnice
pořádají akci

Mohelnickou
čtenářskou
šifru
Čtenářská šifra je určena pro všechny, kteří chtějí zábavnou
formou objevit nové a zajímavé knihy a nebojí se čelit výzvám.
Podmínkou účasti je trvalý pobyt na území Mikroregionu
Mohelnicko.

od 1. března do 15. dubna 2021 se vždy v pondělí a ve čtvrtek na
„WEBOVÉM PORTÁLU “ objeví soutěžní otázka
V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126
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Pila Loštice s.r.o.

Dřevopar s.r.o. byla firma
s dlouholetou tradicí. Vznikla
v roce 1927 jako firma Jan Štencl
– kolařství, 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 přechází do soukromého vlastnictví rodiny Štenclů a nadále pokračoval pod názvem Dřevopar s.r.o.
Počátkem listopadu 2020 společnost Dřevopar s.r.o. zanikla. Vznikla nová společnost Pila
Loštice s.r.o., která je sesterskou společností Hamerník s.r.o. Ta se zabývá výrobou dřevěných násad pro zahrádkáře, lesníky a stavebníky. Jednatelem firmy Pila Loštice s.r.o. je Václav Hamerník MSc, MBA. Rád bych mu za čtenáře Hlasu Loštic položil několik otázek.
S jakou představou a vizí jste se rozhodl
pro nákup firmy Dřevopar s.r.o. v insolvenčním řízení?
S firmou Dřevopar a panem Štenclem jsme
v minulosti spolupracovali. Byl to náš hlavní
dodavatel bukového řeziva a na jeho kvalitu
byl vždy maximální spoleh. Proto mě velmi
mrzelo, když jsem se dozvěděl o potížích, do
kterých se firma nezaviněně dostala. Dřevopar je firma s dlouholetou tradicí. Vybudovat ji nebylo jednoduché a rozhodně si vážíme výrobního potenciálu, který firma má a
jsem velice rád, že se firmu podařilo převzít.
Dřevopar, nynějším názvem Pila Loštice
s.r.o., se stala sesterskou společností společnosti Hamerník s.r.o., která se zabývá výrobou násad pro zahrádkáře, lesníky a stavebníky. Jen pro představu, má společnost
Hamerník celosvětově široké portfolio zákazníků od Evropy po USA a tím i velkou
potřebu dřevěných polotovarů na výrobu
násad, jejichž pořez a přípravu do požadovaného stavu momentálně přebírá právě
Pila Loštice. V minulosti si společnost Hamerník svoje polotovary připravovala sama,

ale díky využití kapacity pily v Lošticích se
nám podstatnou měrou uleví a ve výrobním
závodě na Vysočině se můžeme soustředit
pouze na výrobu násad. V současné době se
podařilo pořez polotovarů již zprocesovat a
spolupráce mezi Pilou Loštice a firmou Hamerník běží. Díky velkým kapacitním možnostem areálu plánujeme pořez řeziva i pro
jiné zákazníky. Samozřejmě je naší prioritou opět rozjet i výrobu parket a průmyslové
mozaiky, ve které byl Dřevopar jedničkou na
trhu, ale vše má svůj čas.
Určitě spousta místních a lidí žijících
v okolí přivítá dalšího zaměstnavatele
v regionu. Firma Dřevopar s.r.o. dříve zaměstnávala až stovku pracovníků a přispěla tím k zaměstnanosti. S jakým počtem
zaměstnanců počítáte vy?
V současné době provoz na pile teprve rozjíždíme, ale velice mě potěšil zájem některých bývalých zaměstnanců Dřevoparu, kteří provoz znají a budou tak velkou pomocí.
Mým hlavním úkolem je teď pilu uvést do
provozu. Odstranit všechny potíže, které
způsobilo jeho přerušení. Zprovoznit tech26
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nologie tak, aby byly provozu schopné a obnovit produkci. Následně se ukáže, v jaké
míře budeme schopni pilu provozovat. V
současné, naprosto nepředvídatelné době by
jakékoliv počty byly spíše spekulativní.
Firma Dřevopar s.r.o. byla ve výrobě bukových, jasanových a javorových parket a
průmyslové mozaiky největším výrobcem
v České republice. Vaše hlavní firma se zabývá výrobou dřevěných násad pro zahrádkáře, lesníky a stavebníky. Jaký sortiment
výrobků bude nabízet Pila Loštice s.r.o.?
Ano, teď jste to řekl, firma byla ve výrobě
parket a průmyslové mozaiky leaderem v
České republice, proto si nedokážu představit, že by taková firma měla zaniknout. Bylo

naprosto normální, že se ničily a zanikaly
tradiční podniky, které dnes již nikdo neobnoví, protože to nikdo neumí. Převálcovala
nás Čína s levnými výrobky, které byly dostupné ve velké míře, ale současná krize vrací zpět důležitost domácích produkcí. Proto
napneme všechny síly k tomu, aby se i tato
část produkce opět obnovila. Jak už jsem ale
řekl, bude to chtít ještě velké úsilí a čas.
Za Hlas Loštic moc děkuji za drobný rozhovor a přeji do příštích let plno energie
a zakázek.
Také děkuji a přeji Vám i čtenářům hlavně
hodně zdraví a brzký návrat k běžnému životu.
David Kofránek

Opravy v publikaci

V roce 1999 vyšla brožura Jana Weisera „Společenstvo řemeslných živností v Lošticích
1878–1948“. Autor si byl vědom, že v publikaci je dost nepřesností (kdo nic nedělá nic nepokazí) a já mu kdysi slíbil, že se pokusím to dát alespoň trochu do pořádku. Kniha asi už
nikdy tiskem nevyjde, ale chtěl bych, aby po opravách byla pro zájemce k dispozici ve formátu PDF – zdarma. Tady se nám nabízí příležitost přidat více fotografií a především opravit
chyby. Prosil bych, pokud máte zájem a víte o chybách, abyste byli tak laskavi a opravy nebo
fotografie mi poslali na adresu pfialek@centrum.cz nebo předali osobně. Po konečné úpravě zřejmě počátkem příštího roku bych mohl zájemcům rozesílat PDF. Děkuji. Petr Fialek

REALITY
PRODEJ / PRONÁJEM / VÝKUPY
FINANČNÍ SLUŽBY

placená reklama



+420 608 96 96 70

 WWW.REALITACI.CZ

PRODEJTE VASI NEMOVITOST S JISTOTOU!
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Plány Spolku STURM na rok 2021
I přesto, že je epidemická situace zatím stále nejistá, Spolek STURM se nenechává odradit, a i v roce 2021 bude mít hodně napilno. Stejně, jako včelky, pro které letos
společně se spolkem Ryzáček a MAS Mohelnicko, budeme sbírat informace k výstavbě Včelí stezky.
Bude-li situace příznivá, budeme pokračovat v besedách „STURMujeme s…“. Mezi
oslovené hosty mimo jiné patří Hana Svobodová s přednáškou o záchraně mořských
želv, nebo Roman Kaniščev, který nám povypráví o své cestě na sportovní vrchol, strmý pád dolů a o vyhraném boji s drogovou
závislostí. Možná je také účast olympijské
snowboardcrossařky Venduly Hopjákové
nebo paní Ivany Krejčové z AOPK.
Začátek roku budeme věnovat hlavně údržbě ptačích budek v Mohelnici a v Lošticích.
V minulosti jsme společně s vámi zasadili
velké množství stromů a je třeba se o naše
svěřence také postarat. Bohužel v Husově
sboru v Lošticích 4 duby uschly. Takže je během března budeme chtít nahradit stromy
novými. Další údržbu vysazených stromů
plánujeme v květnu.
27. 3. 2021 je oficiální termín celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V této chvíli vybíráme v Lošticích
a Mohelnici možné lokality, přemýšlíme, jak nejlépe akci zorganizovat, tak,
aby odpovídala možným protiepidemickým nařízením a proběhla „bezkontaktně“. Podrobnější informace o akci se již
nyní dozvíte na facebookových stránkách
Spolku STURM.
V měsíci dubnu nás čeká další revitalizace,
tentokrát v lokalitě odpočívky na Hraničkách. Výsadbová akce Stromy naší rodiny„každý zvlášť a přece spolu“, kde se zapojíme do výsadby 40 ks stromů v Mohelnici,
Na 22. 4. 2021 připadá Den Země. I na ten-

to den pro vás připravujeme zvláště poutavý
program – vysypeme kontejner a…uvidíte,
co se bude dít! Aktivitu zaměřenou na třídění odpadu připravujeme také ve spolupráci
s MAP Mohelnicko pro MŠ a ZŠ našeho mikroregionu.
V srpnu bychom společně s Rodinným a
mateřským centrem Mohelníček a Klubem
českých turistů Loštice chtěli uspořádat druhý ročník Mohelnicko-loštického Capáčku.
Na zajímavé aktivity se mohou těšit především nejmenší účastníci.
Září bude patřit veverkám…Divíte se? Nemusíte! Přijďte nám v září pomoci s realizací a instalací krmítek pro veverky. Rádi
bychom je umístili do sousedství ptáků,
v blízkosti ptačí stezky v Lošticích i v Mohelnici. Na tuto akci bude navazovat vyhlášení sbírky pro Záchrannou stanici veverky
Pinky.
V říjnu odměníme výherce loňské výtvarné
soutěže „Příroda v našich srdcích“. Za jejich
účasti a přiložení ruky k dílu zasadíme 4 lípy
na cyklostezce Mohelnice-Loštice.
Plodný rok bychom rádi uzavřeli již tradičním adventním promítáním filmu s celospolečenskou tématikou.
Plán na rok 2021 budeme upravovat a přizpůsobovat vývoji epidemické situace. Pro
aktuální informace sledujte facebookové stránky Spolek STURM a naše webové
stránky https://spoleksturm.wixsite.com/
sturm.
Budeme rádi, když se aktivně zapojíte do
akcí spolku STURM, navrhnete nebo připomínkujete aktivity, kterými bychom mohli
společně přispět k trvale udržitelnému rozvoji našeho okolí. Kdo by rád podpořil náš
spolek i finančně, disponujeme transparentním účtem s číslem 2800633251/2010.
Za Spolek STURM
Zuzana Pokorná, Michal Trlica
28
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Opustil nás Ing. Jaroslav Dytrych,
dlouholetý kastelán zámku v Rosicích u Brna,zakladatel spolku šermířů Taranys, zástupce starosty Rosic,rytíř a král.
V roce 1997 byl se svou šermířskou společností a manželkou přítomen slavnostnímu vysvěcení sochy Sv.Floriana na zdi restaurace u
Rytíře v Lošticích. Vzniklo hluboké dlouholeté
pracovní nasazení loštických umělců ve vztahu k rosickému zámku a jeho kastelánovi.
Jaroslav Dytrych v roce 1988 založil sdružení na záchranu zdevastovaného renesančního zámku, jeho přilehlých hospodářských
objektů a parku. Prvním krokem ihned po
revoluci v roce 1989 bylo vypovězení státních firem sídlících a neudržujících zámek kanceláře SNB, Státní lesy, Geodezie, atd….
Pod vedením kastelána začaly asanační prá-

ce, výměna krovů, střešních krytin, oken.
Ve vnitřních prostorách pracovalo nesčetně restaurátorů. Došlo k odhalení snížených
stropů, kde se objevily nádherné renesanční štukové a malované stropy. V prostorách
zámku nebylo vybavení, co by připomnělo
dobu našich předků. Jaroslav Dytrych díky
svým kontaktům začal vybavovat místnosti
a komnaty nábytkem, opravdu, několik staletí starým, sehnal obrazy starých mistrů,
sochy, lovecké trofeje, chladné i palné zbraně. V prosklených skříních jsou keramické,
cínové, porcelánové, skleněné skvosty. Nechybí též koberce a gobelíny.
Stopy loštických rukou jsou v podobě renesanční repliky židle, dvoumetrové mořské
panny, sloužící jako lustr, pověšené na řetě-

J. Beneš a J. Dytrych v Rosicích, 2020
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zech v zámecké jídelně z dílny řezbáře J.Beneše. Já jsem
dostal objednávku na zhotovení portrétu moravského
šlechtice Karla staršího ze Žerotína. Karel starší byl v letech1608-1615 moravským
zemským hejtmanem. Vlastnil panství na Severní Moravě a zámek Rosice, kde
investoval do přestavby v renesančním slohu.
Práce na portrétu nebyla jednoduchá. S žádostí na zhotovení díla jsem musel získat
povolení od NPU v Olomou- P. A. Taťoun s obrazem – Karel starší z Žerotína.
ci, abych mohl jezdit do zám- Foto MAFA-Luděk Peřina 2002
ku Velké Losiny, kde se nachází
jediný obraz, na němž je zvěčněný zmíněný S rosickým kastelánem a králem jsme se rozšlechtic za svého života. Další portrét Karla loučili v sobotu 6. února na hřbitově v Rosistaršího namaloval malíř F. Brožík, ale to bylo cích za přítomnosti jeho blízkých, zastupijiž v 19.stol. a namaloval ho v pozdním věku, telů města, společnosti Taranys oblečených
kdy byl Karel starší opravdu starší, to já ne- v dobových kostýmech, dalších desítek obchtěl, záminkou bylo, ho zvěčnit v plné síle.
čanů, byl vzácným člověkem. Rytíři uložili
Bez Jaroslava Dytrycha by zámek, který je svého krále do země na hřbitově poblíž zámpřístupný veřejnosti, nebyl. Prohlídka zám- ku, který měl tak rád.
ku trvá více jak hodinu.
únor 2021. Pavel A.Taťoun

Ladislav Bedřich - učitel, sokol, účastník zahraničního odboje
Narodil se před
120 lety - 24.dubna 1901 v Lošticích.
Použil bych slova
Ing.Jiřího Skrbka, člena Československé obce
legionářské ze
Šumperka a okolí.
Člověk má ve svém životě v prvé řadě dva důležité měsíce. Měsíc narození a měsíc úmrtí.
Měsíc prosinec byl důležitý pro podplukov-

níka Ladislava Bedřicha. V životě pana podplukovníka mělo svou pozici město Loštice
a jeho okolí. Pro Českou republiku, město Loštice a jeho okolí znamenal život pana
podplukovníka mnoho.A proto si zaslouží
připomenutí a hrdost ze strany současných
obyvatel Loštic a okolí.
Život loštického rodáka Ladislava Bedřicha
by se dal rozdělit do několika kapitol. Narodil se v rodině českého četníka. Rodina se
často stěhovala. Do školy chodil v Litovli, na
gymnázium v Kroměříži a maturoval v roce
1918 v Lipníku. Hned po vzniku republiky
vstoupil jako dobrovolník do formující se
30
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Sběrný tábor v Malých Bronovicích u Krakova.
Zleva Ladislav Bedřich, Ludvík Svoboda a dr. Otta Ritz-Ratlinský.

československé armády, která aktivně čelila tlakům na územní celistvost nového státu. Sloužil u vojenských útvarů v Olomouci, Přerově, Lučenci a Košicích. V roce 1922
se navrátil k původním učitelským plánům.
Působil na několika školách na Moravě, od
Dolního Újezda, přes Litovel až po Štíty. Vedle učitelské profese se v místech škol věnoval i činnosti v organizaci SOKOL, a to jako
cvičenec, cvičitel či funkcionář.
V začátku 2.světové války po okupaci vytvořil na Litovelsku odbojovou skupinu. Počátkem června roku 1939 přes boj v exilu dostal až do vojenské skupiny podplukovníka
Ludvíka Svobody, kde se stal jeho pobočníkem. Ludvík Svoboda si Ladislava Bedřicha vážil pro jeho vynikající organizační
schopnosti, potřebnou přísnost, smysl pro
disciplínu, inteligenci a rozhodnost. Prošel si zajetím v internačním táboře v SSSR,

kde došlo v roce 1941 k zformování československé vojenské jednotky. V roce 1941 se
kapitán Ladislav Bedřich dostal do konfliktu s NKVD. Byl nekompromisní a neustoupil. Počátkem roku 1942, ve funkci zástupce
plukovníka Svobody, se podílel na formování československé bojové jednotky v Buzuluku. V rámci jednotky připravoval v Buzuluku přijetí dobrovolníků a jejich následný
výcvik. Jeho brigáda byla nasazena do bojů
o Kyjev, Bílou Cerekev a Žaškov. V červnu
1944 byl jmenován velitelem čs. Náhradního pluku a od roku 1945 byl jmenován přednostou doplňovací správy 1.československého armádního sboru. Do republiky se vrátil
jako hrdina oceněný mnoha významnými
řády a medailemi včetně dvou Československých válečných křížů 1939, Řádu slovenského národního povstání, československé
medaile Za chrabrost před nepřítelem, so31
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bojovníků, o odchodu do exilu, ale padl do
léčky agenta provokatéra. V roce 1952 znovu zatčen a téhož roku odsouzen na 20 let
vězení v Leopoldově. Propuštění se dočkal
na amnestii v září 1960. Usadil se v Praze,
kde pracoval jako pomocný dělník v pražské Škodovce a ČKD. Částečně byl rehabilitován v roce 1963. V jeho bydlišti jej roku
1977 navštívil jeho bratr ve zbrani a bývalý
československý prezident arm. generál Ludvík Svoboda. To, o čem si povídali, bohužel
nebylo nikdy zveřejněno. Obsah jejich rozhovoru by možná mohl být jedním z klíčů k
pochopení dějin 2. poloviny 20. století. Ladislav Bedřich zemřel 11. prosince 1986. Za
zcela nevinného byl soudně uznán až v roce
1990 – in memoriam.
David Kofránek, Luděk Štipl

větské medaile Za bojové zásluhy, sovětského Řádu slávy 3. třídy a důstojnického Řádu
rumunské koruny.
Po válce zastával vysoké funkce při ministerstvu národní obrany. Působil ve vojenském
školství a tělovýchově. V roce 1949 se stal
starostou pražského obrozeného Sokola. V
roce 1950 jej dostihnul jeho dávný problém
s NKVD. Byl zahrnut do sledování důstojníků neodpovídajících z politických důvodů
plánům na budování Československé armády po roce 1948. Reicinovo obranné zpravodajství jej obvinilo z „porušení služebního tajemství“. Byl odsouzen k trestu vězení
v délce 10 měsíců a ke ztrátě hodnosti. Po
uplynutí trestu strávil další rok v táboře nucených prací v Pardubicích. Zklamán a ponížen uvažoval, tak jako mnoho jeho spolu-

Střípky z Hlasu

čerka. Redaktoři J.Červinka aj.Weiser. Noviny vycházely 1 x měsíčně na formátu 30
x 42 cm v počtu 500 výtisků. V roce 1966
vyšlo 11 čísel, čísla 8 a 9 vyšly jako dvojčíslo, a bylo věnováno otevření Havelkova muzea a odhalení památníku padlých. V roce
1967 vyšla pouze čtyři čísla a časopis zanikl. Na dlouhých 27 let se odmlčel, aby pak
v roce 1990 byl obnoven. V letošním roce je
to už 30 let, co ve svých schránkách nacházíme místní časopis referující o jednotlivých
oblastech života v našem městě (od zpráv z
městského úřadu, z kultury, sportu, činností školy až po celou řadu příspěvků z řad
loštické veřejnosti).

Při prohlížení jednotlivými vydání Hlasů
Loštic jsem se setkal se spoustou zajímavých
příspěvků. Je to taková poutavá kronika dění
v našem městě. Za přispění řady lidí se mi
podařilo sehnat dostupné Hlasy Loštic vydané od roku 1966 do roku 2008. Převedl jsem
je do digitální podoby a poskytl městu, kde je
najdete na webových stránkách. Stejně jako
čísla od roku 2009 do současnosti. Od prvního Hlasu uplynulo mnoho vody.
Loštický sport č.1- lední hokej. Tak zněl titulek jednoho z článků vůbec prvního vydání Hlasu Loštic z 24. února roku 1966.
Tehdy v roce 1966 začal vycházet měsíčník
„Hlas Loštic“. Odpovědný redaktor J.Ve32
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kové, paní Večerkové, dále paní starostce a
Vlastivědnému muzeu v Šumperku.
David Kofránek

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli téměř zkompletovat všechny Hlasy Loštic na webu města, jmenovitě
Standu Veselému, paní Vaculové, paní Číž-

33

JARO 2021

HLAS LOŠTIC

LOŠTICKÁ KULTURA v době pandemie
Nacházíme se v období, kdy jsme v minulých letech nabízeli bohatou nabídku kulturních pořadů, přednášek, koncertů a různých
zájmových aktivit.
Bohužel bojujeme o naše zdraví a tak jsme
nucenu na základě vládních nařízení a omezení omezit i naši kulturní činnost.
Plesová sezóna se letos vůbec nerozjela a jen
doufáme, že po ukončení tohoto nouzového
stavu se začneme zase scházet a užívat si zábavy a zpěvu a snad se vrátíme do normálu. Myslím, že to bude ale velmi pomalé a
strach z nákazy a onemocnění bude dlouho
v nás.
V našem kulturním stánku ale nezahálíme,
využíváme času k opravám majetku a vybavení a renovaci prostor. Už máme vymalovanou knihovnu a pouštíme se do prostor
zázemí jeviště – klubovny, toalety, chodby,
taneční sálek.
Knihovna pokračuje půjčováním knih bezdotykovým způsobem po objednání knih
mailem nebo telefonem.
Přesto doufáme, že se opět rozvolníme a tak
si dovolíme vás pozvat na některé pořady,
které jsou v přípravách a snad budou i realizovány:

pátek 30. dubna, 16. hod., Borová chata
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
* hudební program, vatra, soutěže, strašidelná stezka *
neděle 2. května, 15. hod.
EVA a VAŠEK
* hudební taneční odpoledne * rezervace *
Středa 5. května, 19. hod.
JAKUB SMOLÍK hraje maminkám
* předprodej * rezervace
* vstupné 320 a 280 Kč
neděle 9. května, 15. hod.
SVÁTEK MAMINEK
25. – 27. června
LOŠTICKÉ SLAVNOSTI HUDBY
a TVARŮŽKŮ

Pozor – upozornění:
U programu s označení rezervace si můžete
již nyní rezervovat místa formou zaslání rezervace s počtem míst na mail: veselý@kulturalostice.cz nebo na telefon 731 501 016.
Vaše rezervace vám bude potvrzena a vstupenky v případě konání akce si uhradíte až
před ní. O konání akce se dovíte podrobnosti na www.kulturalostice.cz nebo na
Loštický iZpravodaj na facebooku. O konání
nebo zrušení nebo přeložení akce vás budeme informovat i na kontaktech, kterými si
budete rezervovat místa.
Snad nás tato cesta přivede na lepší a veselejší myšlenky, věřím, že všichni v to doufáme.

pátek 2. dubna, 17. hod.
HARFOVÝ KONCERT v synagoze
* koncert vyhledávané harfistky Kataríny
Ševčíkové * vstupné 100 Kč
neděle 11. dubna, 18. hod.
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
* tragikomedie v podání divadla V SUDU
Sudkov * vstupné 50 Kč * rezervace *
neděle 18, dubna, 18. hod.
KAREL KAHOVEC
* koncert pěvecké hvězdy 70. let, skupina
GEORGE & BEATOVENS * rezervace *
* vstupné 150 Kč *
34
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Loštické koupaliště

A máme pro vás novou informaci. Společnost GM5,s.r.o., která provozovala koupaliště v Lošticích, ukončila svoji místní činnost
a rozhodnutím rady a zastupitelstva města
bude provozovat koupaliště Město Loštice.
Bylo zařazeno jako organizační složka pod
Městské kulturní středisko Loštice. V současnosti se přebírají od společnosti GM5,
s.r.o. prostory a vybavení a plánují se potřebné opravy a rekonstrukce. Hlavním
úkolem pro provoz koupaliště je výměna
hlavního filtru, bez kterého nelze provozovat velký bazén. Ale přišla nabídka od firmy
GHC Invest, s.r.o., která nám pomůže vyřešit tento problém. Než opravovat starý filtr
za nemalé peníze se naskytla možnost pořídit nový, moderní a hlavně vyhovující po-

třebným předpisům pro kvalitu vody. A za
dostupnou cemu.
Čeká nás hodně práce, hlavně zvelebení pozemku, kontrola bazénů, vybavení vnitřních
prostor a zajištění všech náležitostí pro provozování koupaliště.
V plánu kromě zajištění provozu koupaliště bude i využití areálu pro venkovní kulturní menší akce, pro akce pro děti, promítání
letního kina, besedy, přednášky a další zajímavé akce.
Máme již zajištěny potřebné plavčíky a prodejce vstupného. I zajištění občerstvení se
podařilo zajistit. Doufáme, že vše se podaří dát před sezónou „do gala“ a letní počasí
nám bude přát. Těšíme se na vás.

Vyhlášení vítězných prací výzvy Ptačí stezkou křížem krážem
Spolek STURM ve spolupráci s MAP
Mohelnicko II a městem Loštice, vyhlásil před Vánocemi výzvu Ptačí stezkou
křížem krážem, do níž se zapojilo celkem 47 dětí. Ty tvořily obrázky a příběhy z Loštické ptačí stezky. Na facebookových stránkách spolku STURM,
projektu MAP Mohelnicko a Loštického iZpravodaje probíhalo do 25.1.2021
hlasování, v němž hlasující vybírali příspěvky, které je nejvíce zaujaly. Všechny
děti, které se této akce zúčastnily, obdrží drobné dárky.
Vyhlášení a ocenění prvních tří míst
1. místo – 119 bodů – Kristýna Krbcová
Možnost osobního vysazení stromu,
který věnuje Město Loštice, ptačí stolní
kalendář s kresbami ptáčků nacházejících se na ptačí stezce, ptačí budka, plátěná taška s kresbami dětí z MŠ Mohelnice, Na Zámečku.
2. místo – 41 bodů – Tomáš Zdráhal
Ptačí stolní kalendář s kresbami ptáčků

Ptačí stezkou
křížem krážem,
1. místo
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nacházejících se na ptačí stezce,
ptačí budka, plátěná taška s kresbami dětí z MŠ Mohelnice, Na
Zámečku.
3. místo – 32 bodů – Hana Kofránková
Ptačí stolní kalendář s kresbami
ptáčků nacházejících se na ptačí
stezce, ptačí budka, plátěná taška
s kresbami dětí z MŠ Mohelnice,
Na Zámečku.
Příběhy: 1. místo
„Jak rehek Čenda našel domov“
Rehek Čenda byl moc smutný,
že nemá kde bydlet. Vydal se do
světa hledat vlastní domov. Létal nad krajinou, ale pořád nemohl nic najít. Až přiletěl do
Loštic. Tady se mi líbí, tady bych
chtěl bydlet. Letěl kolem řeky až
k nové červené lávce. Rozhlížel se
a najednou uviděl na stromě viset
budku. Zaklepal na ni zobákem:
„Budko, budko, kdo v tobě přebývá?“ Z budky se nic neozývalo. Nakoukl a byla prázdná. Tak si
řekl, že se do ní nastěhuje. Vletěl
dovnitř a postavil si v ní hnízdo.
Na jaře si našel paní rehkovou a ta snesla 6 vajíček, ze kterých se vyklubali malí rehci. A tak
našel rehek Čenda svůj domov.
2. místo
Ahoj, jmenuji se Vladimír. Začalo to tím, že jsem se probudil z jakéhosi oválu. A pak mi rodiče dali jméno, krásné jméno Vladimír. Ale s životem přichází také komplikace. A pak se to
stalo. Vyhodili mě z budky. Tak jsem hledal potravu a domov. A po chvíli hledání jsem našel
hezké město Loštice. A v Lošticích jsem našel hezký strom, zrovna tam byla nová ptačí stezka, líbila se mi. A hlavně ta nová budka.
3. místo
Ptačí stezka se mi moc líbí. Nejraději mám stanoviště čtyři (Rehek domácí). Mám ráda ptáky
a proto i tuto stezku. Tuto stezku velice doporučuji. Je poučná a zajímavá nejen pro děti, ale
i dospělé. Velice smutné je to, že se budky začaly ztrácet. Můj tatínek a jeho kamarádi strávili hodně času s přípravou celé ptačí stezky. Nedovedu pochopit takové škaredé chování.
Gratulujeme vítězům a všem dětem velmi děkujeme za účast a krásné příběhy o ptáčcích.
Spolek Sturm
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Sirky a zápalky z Loštic

Když mi bylo třináct,
měl jsem – jako každý
kluk – chuť něco sbírat.
Ale peněz moc nebylo a
známky proto nepadaly v úvahu. Naštěstí jsem
byl v létě na nějakém táboře a tam jsem našel ve
staré boudě dvě staré krabičky od zápalek. Vzal
jsem si je domů a odlepil nálepky. Tak jsem se
stal filumenistou, sběratelem nálepek ze sirek a
zápalek.
Album z té doby jsem
jako dospělý ukázal synovi Tomášovi. I on podlehl té sběratelské vášni.
Jenže jsme to spolu vzali vážně, sbírku jsme
spolu rozšířili a začala nás zajímat i historie
sirkařství na našem území.
Abych to vysvětlil. První sirky se u nás začaly vyrábět v roce 1839 (možná i o trochu
dříve) a výrobců bylo postupně přes 120! A
my se poctivě pustili po jejich stopách. Objížděli a obcházeli jsme místa jejich výroby,
byli jsme dokonce až na Podkarpatské Rusi,
kde byly dvě československé sirkárny.
Samozřejmě jsme na seznamu měli i Loštice. Já je navštívil už dříve s nějakou delegací
a ochutnal jsem tehdy „tvarůžky“ v mnoha
podobách. Ale s Tomášem jsme posléze byli
v tomto městě několikrát a podařilo se nám
sehnat pár zajímavých papírových pytlíků
na sirky s natištěným razítkem firmy pana
Svozila.
Postupně jsme se dozvěděli, že sirky se vyráběly v Lošticích prokazatelně od roku 1853.
Informace o starších sirkařích nejsou doloženy. Zato sirkař Antonín Staršovic svoji sirkařskou dílnu řádně vedl nejméně do roku

1888. Bohužel jsme nenašli žádnou nálepku,
ani razítko z jeho sirkárny.
V Lošticích byl ještě sirkař pan Kalous (ani
jeho nálepky neexistují), a jeho výrobnu
převzal roku 1879 Jan Svozil. Ten vykoupil i
další malé sirkaře a roku 1899 postavil první opravdovou továrnu na zápalky. Také on
až do konce století dával (tehdy ještě jedovaté) sirky do papírových obalů. První krabičky s nálepkami dal do oběhu až roku 1904.
Roku 1905 se Jan Svozil spojil s dvěma vnuky zakladatele sušického sirkařství Vojtěcha
Scheinosta a rozjeli spolu skutečně velkou
výrobu zápalek. Registrovali šestnáct vlastních ochranných známek, ale vylepovali na
krabičky celkem přes 200 druhů zápalkových nálepek. Stejný počet bylo i tzv. balíčkových nálepek, které se dávaly na balíčky s
deseti krabičkami zápalek.
Spojení se Scheinosty netrvalo dlouho, už
roku 1908 zůstal Svozil sám a od té doby
– až do roku 1912 se výroba nazývala Česká sirkárna Jan Svozil – Loštice. Za celou
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dobu továrna vylepila na krabičky zápalek
přes 500 typů nálepek, Zajímavé je, že Svozil dodával i poměrně malým živnostníkům
reklamní zápalky, mnohdy několikrát za sebou, často se změněným obrázkem. Byl velkým českým vlastencem, vyráběl například
zápalky, z jejichž prodeje byla podporována
výstavba sokoloven v mnoha našich městech a vesnicích. Stejným způsobem podporoval i spolky – např. poštovní zřízence, české mateřské školky a podobně.
Roku 1912 převzala výrobu v Lošticích společnost Helios (později SOLO) a pokračovala až do dvacátých let. I ona měla své označení na krabičkách.
Dát dohromady kompletní sbírku obalů a nálepek z Loštic se už patrně nikomu nepodaří.
My se za ta dlouhá léta snažíme najít další a

další nálepky, ale v současné době, kdy sběratelů nálepek valem ubývá, už získáváme nové
loštické nálepky jen občas. Přesto věříme, že
se třeba v Lošticích nebo v okolních vesnicích (lidé, pracující v sirkárně, chodili do práce často dost z daleka) najde tu a tam krabička či malá sbírka po dědovi. Pokud by někdo
byl tak hodný a vzpomněl si na nás, budeme
velice vděční. Budeme rádi, když zavoláte na
telefon 724 926 124 nebo pošlete mail na tomasjelinek@email.cz. Rádi vyměníme nebo
koupíme i hodně poškozenou nálepku nebo
krabičku, pokud ji nebudeme mít.
Možná se nám i podaří jednou uspořádat
v Lošticích výstavu o historii tamní sirkárny, abychom se s Loštičáky podělili o to, jak
slavnou historii tamní sirkárna zažila.
Jan a Tomáš Jelínkovi

Poděkování od Charity Zábřeh

Charita Zábřeh děkuje všem těm, kteří se
zúčastnili on- line kasičky, kteří poslali SMS.
Velké poděkování patří těm, kteří přispěli
do kasičky umístěné přímo v kostele svatého Prokopa.

Ukládání odpadů mimo vyhrazená místa
Vážení občané, na každém sběrném místě ve
městě jsou umístěny kontejnery na plast, papír a barevné i bílé sklo, některá sběrná místa
jsou doplněna o kontejnery na kov a bioodpad. Město Loštice má plně funkční sběrný dvůr. Kontejnery na papír a plast jsou
vyváženy 1x týdně, přesto neukázněným
přístupem lidí jsou tyto kontejnery mnohdy vyváženy poloprázdné, pouze naplněny vzduchem. Jedna neposkládaná krabice
zabere prostor poloviny kontejneru, který
dále nemůže plnit svoji funkci pro ostatní
obyvatele města. Počínání všech, kteří takto odpad do nádob ukládají je bezohledné.
Aby byl systém plně funkční, předpokládá

se kázeň při třídění a ukládání odpadů do
kontejnerů, nikoliv vedle nich. U sběrných
hnízd se opakovaně odpad hromadí mimo
kontejnery a stávají se z takto pohozeného
odpadu černé skládky. Žádáme občany, aby
pro uložení objemného odpadu a odpadu, který nepatří do kontejnerů na tříděný odpad, využívali sběrný dvůr. I v případě, kdy jsou sběrné nádoby zaplněny je
možné využít alternativu jiného sběrného
místa nebo sběrného dvora. Osoba, která
neoprávněně založí skládku nebo odloží
odpad mimo vyhrazená místa (sběrnou
nádobu) se dopouští přestupku a může
ji být uložena pokuta do výše 50.000 Kč.
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Prosíme, vytrvejte dále v aktivním třídění odpadů, ale myslete také na čistotu města a zodpovědné třídění, které jediné vede k
efektivní recyklaci, úspoře energií, financí,
přírodních a lidských zdrojů. Z odložených
odpadů mimo sběrné nádoby je v mnoha

případech zřejmé, kdo odpad mimo sběrnou nádobu odložil a již nyní máme řadu
fotodokumentace se jmény. Bude-li se situace přes naše prosby opakovat budou jednotlivé případy předány k přestupkovému
řízení.

Sběrná nádoba na papír naplněná občany
města sběrné místo za COOPEM

Stejná sběrná nádoba na papír za COOPEM
přeskládaná spolkem STURM dle správného
Systému třídění

TŘIĎTE ODPAD MÁ TO SMYSL, ALE ODPOVĚDNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ,
KE SVÉMU OKOLÍ I K MĚSTU SAMOTNÉMU.
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Vlčice – opravený můstek přes náhon

Ve Vlčicích u jezu na Třebůvce, vedle vpustí do náhonu k elektrárně je můstek. Můstek byl postaven pravděpodobně, kdy z někdejšího mlýna byla zřízena městská elektrárna. To se psal rok 1909. Můstek má kovové zábradlí i spodní část. Přes spodní část byly položeny fošny, které časem prohnily. Bylo nebezpečné na most vstoupit.
Osadní Výbor dávno věc řešil, už někdy před deseti lety. Vedení města elektrárnu prodalo
v období, kdy starostou byl pan Petr Vintrocha. Je logické, že elektrárna s náhonem a další
zřízení je majitele, který z určitých důvodů moc situací neřeší. Město nemůže investovat do
cizího majetku. Osadní Výbor je rád, situaci vyřešil náš spoluobčan pan L. Šimša. Sám staré
fošny demontoval a na můstek přišrouboval pozinkované železné rošty. Bezpečně se může
přejít na ostrov ke hřišti a dále přes další most do lesa.
Za OV Vlčice Pavel A.Taťoun

Ze života šachového klubu ŠK Loštice
Tak nám proběhla šachová sezóna, jaká tu
ještě nebyla. Začala standardně rozlosováním Oblastního přeboru. Bohužel na konci září už člověk tušil, že naplánovaných devět kol je zbožné přání. Díky omezení byla
odložena první čtyři kola. Rozhodnutím šachového svazu olomouckého kraje byl zbytek sezony anulován. Takže po mnoha letech nejen Oblastní přebor nemá vítěze, ani
poraženého. Abychom těch šachů neměli

moc, neuskutečnil se ani 11.ročník již tradičního šachového turnaje „O pohár krále
Tvarůžka“. Rok co rok jezdí do Loštic stále víc hráčů nejen za hrou, ale i za příjemně strávenou sobotou. V posledním roce
to byla skoro stovka, ale přihlášených bylo
původně více. Náš turnaj, pořádaný hráči
ŠK Loštice, si můžete připomenout na našem šachovém webu www.sachovyklublostice.blogspot.com. Najdete tam fotky, články
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a výsledky z minulých ročníků. V rámci turnaje bylo připravováno jedno překvapení pro
nového občana „Loštického betléma“ našeho
spoluhráče a nestora šachového klubu Jiřího Vařeku. Doufáme, že nám situace v tomto roce dovolí se setkat a uspořádat 27.listopadu odložený 11.ročník turnaje. Rád bych
se závěrem drobného průletu životem šachového klubu zatoulal do historie. Při četbě knihy „Lidé z Loštic ve XX. století (nejen
tvarůžkáři)“ od Josefa Bieberleho jsem narazil na vzpomínku týkající se královské hry
v Lošticích. Píše, že za nacistické okupace tu

fungovalo sdružení asi 30 šachistů. Hrávalo
se v hostinci Beseda u paní Rossacinové každý týden, někdy i dvakrát týdně. Hrály se
permanentně klubové turnaje. Vzpomínal
na mimořádně talentovaného Václava Kličku, učitele v Pavlově, který prokázal velký talent a vystřídal „na špici peletonu“ pana faráře Hýbla. V současné době je naší loštickou
jedničkou Pavel Klička, vnuk Václava Kličky. Jako kapitán loštického týmu si přeji, abychom příští sezonu mohli odehrát bez omezení, uspořádat turnaj a mít radost ze hry a
života bez roušek
David Kofránek

Pochybný přínos kanálu Dunaj-Odra-Labe

Starostka města publikovala v minulém čísle Hlasu informace o plánované větvi kanálu Dunaj-Odra-Labe. K projektu zazněla celá řada odborných stanovisek a kritiky. Zde bych se
rád soustředil na problematiku Třebůvky ve vztahu k tomuto projektu a sdělil pár faktických připomínek.
Je projekt opravdu ekologický?
Mezi deset hlavních přínosů projektu jsou
zařazeny ekologie a protipovodňová opatření. Lidé v minulosti stavěli svá obydlí v blízkosti řek, nicméně počítali s velkou vodou a
museli se s ní naučit žít. Krajina jako taková je adaptovaná na jarní povodně a potřebuje je. Například nedaleký ekosystém lužního lesa v CHKO Litovelské Pomoraví je na
pravidelných povodních závislý. Při jarních
povodních řeky nesou minerální i organické složky a ukládají je na místech, kde je následně využívá hmyz, ryby a jiní živočichové a rostliny. Všimněte si, co s naší krajinou
dělají protipovodňová opatření. Koryta řek
se napřimují, regulují, okolní pozemky jsou
meliorované. Následně se rychle ztrácí voda
a krajina v okolí více vysychá. Stavbou by se
koryto Třebůvky měnilo do podoby kanálu,
čímž by se zrušil přirozený reliéf dna s úkryty
pro ryby a ostatní živočichy. Třebůvka je malou řekou místního významu. Jedná se o řeku
proudnou, parmového charakteru s patřičnou pestrostí dna, což je pro druhovou pest-

rost vodních živočichů zásadní. I přes necitlivé regulační zásahy si dokáže časem tvořit
svoje koryto s proudnými úseky, tůněmi a
tišinami, kamenitým nebo písčitým dnem.
Stavba kanálu korytem Třebůvky by v postižených místech všechno toto zničila. Třebůvka má, navzdory poučkám z biologie ryb, velmi dobrý potenciál udržet i tak choulostivé
ryby, jako jsou pstruh potoční a lipan podhorní. Se pstruhem se v řece setkáte dodnes.
Lze jej ulovit na Vlčicích i pod Lošticemi. Lipan se vyskytoval počátkem devadesátých let
v oblasti Vlčic. Byl k vidění i pod dálničním
mostem. Výskyt těchto ryb signalizuje velmi dobrou kvalitu řeky. V řece se rovněž vyskytuje ohrožený druh ouklejka pruhovaná.
Díky svědomité péči místního rybářského
spolku o rybí obsádky se v Třebůvce udržovaly další významné druhy říčních ryb: ostroretka stěhovavá, parma obecná, jelec tloušť,
které jsou nyní poškozeny tlakem přemnožených rybích predátorů: kormorán a vydra.
Z pohledu typu krajiny a řeky je zcela nesmyslné z Třebůvky budovat kanál. Evidentně by
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došlo k rozvratu celého ekosystému řeky. Došlo by ke změně struktury sedimentu dna a
rychlosti proudění. Rychlost proudu by se
snížila a s tím by se více usazovaly jemnější
částice, které do Třebůvky ve větším množství nepatří. S tím by vymizely druhy hmyzu, které jsou vázané na současný charakter
dna a toku. Zjevně by došlo k přerušení migračních cest ryb, zničení jejich úkrytů a partií
vhodných pro jejich rozmnožování. Z mého
pohledu v projektu kanálu nic ekologického
není. Za vynaložené peníze by bylo mnohem
lepší podpořit revitalizaci břehů a zapracovat
na obhospodařování okolních luk a polí, aby
se do řeky nedostávala erozní půda z těchto pozemků. Třebůvka má neuvěřitelný potenciál a při správné péči se nám opět může
odměnit spoustou pěkných ryb, které budete
moci zase krmit z mostu. Stavba kanálu rozhodně není to, co naše řeka potřebuje. Nemáme žádné morální právo takhle řeku změnit
i život v ní. Nevíme, zda by si takové dědictví
budoucí generace vůbec přály. Pečovat v krajině se má s odpovědností uvážlivého hospodáře, jak velí zkušenosti naši předků. S ohledem na loňskou tragickou otravu řeky Bečvy
by bylo právě naopak velmi dobré pracovat
na ochraně Třebůvky a pestrosti rybích populací. Proto si myslím, že bude mnohem
lepší se snažit, abychom i my našim potomkům zanechali řeku zdravou, plnou ryb a života. Kanál jako projekt je pro nás nesmyslný.
Věděly to generace našich předků a nikdy se
do budování kanálu nepustily.

Jikrnačka pstruha potočního z Třebůvky pod
Lošticemi, citlivý rybí druh zasluhující maximální podporu.
Bude projekt opravdu ekonomický?
Z mého pohledu kanál nebude mít ani ekonomický efekt. Měl by se budovat celé dlouhé roky. Za dobu stavby nám budou docházet zdroje fosilních paliv a cena pohonných
hmot se bude neustále zvyšovat. V současné
době vůbec nevíme, jakým způsobem efektivně nahradíme fosilní paliva v dopravě. U
velkých lodí si nedovedu představit, jaký typ
pohonu budou vůbec používat. Myslím si, že
cena dopravy bude v budoucnu velmi vysoká, čímž poroste cena přepravovaného zboží.
Bude takové zboží vůbec konkurenceschopné? Bude mít vůbec smysl takové zboží přepravovat nebo bude lepší se opět soustředit
na využívání místních zdrojů? Stojí nám za
to se stát za naše peníze a za zničenou přírodu tranzitní zemí? Pevně věřím, že nakonec
zvítězí zdravý rozum nad naivními představami vysloužilých politiků. Vztyčme jim pomník, postavme třeba pyramidu i se sfingou,
ale naši přírodu jako pomník použít prostě
nemůžeme!
Petr Hašler
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Tiskne Tiskárna Václav Křupka Mohelnice.

K článku o Ladislavu Bedřichovi uvnitř vydání

Buzuluk 1942. Zleva Otakar Jaroš, npor. Bohumír Lomský, kpt. Ladislav
Bedřich. VÚA-VHA Praha.
Medaile za vízězství nad Německem
ve Velké vlastenecké válce 1941–1945,
SSSR
Řád Slovenského
národního povstání,
2. třídy

Československá medaile
Za chrabrost před
nepřítelem

Řád
rumunské
koruny
IV. třídy

Československý válečný kříž

Medaile za bojové zásluhy, SSSR
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