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ZPRÁVY Z RADNICE
SLUŽBA MOBILNÍ ROZHLAS

Vážení občané,
vzhledem k současné velmi obtížné situaci, způsobené pandemií COVID-19, se
vedení města rozhodlo vydat zimní číslo
Hlasu Loštic jako prémiové celobarevné vydání. Naše rozhodnutí bylo vedenou snahou udělat osamělým lidem, zejména pak
seniorům, kteří v současné době žijí často
v sociální izolaci, nadcházející vánoční čas
co možná nejpříjemnější. Starší lidé nemají
často přístup k internetu ani k sociálním sítím a naše rozhodnutí bylo vedeno snahou
tyto lidi ve vánočním čase potěšit a popřát
jim, alespoň tímto způsobem, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti a to nejen v tomto roce, ale i v roce nadcházejícím. Přejeme
Vám, abyste složité období letošního roku,
které se pravděpodobně promítne i do roku
příštího, prožili ve zdraví, v dobré náladě
a s co největší pohodou. Snad Vám i naše
prémiové číslo Hlasu Loštic pomůže vše co
nejlépe zvládnout.
Město Loštice opět doplnilo vánoční výzdobu na náměstí, na kterém v letošním
roce neproběhne tradiční setkání u kašny,
i přesto Vás všechny srdečně zveme, abyste se na náměstí přišli nadýchat vánoční atmosféry, kterou se budeme snažit pro Vás
a Vaše blízké vytvořit. Procházka v zimním
podvečeru, pod vánočním stromem na náměstí, Vás jistě vánočně naladí a přispěje k
tomu, abyste tyto lásky plné svátky prožili
šťastně a spokojeně.
Starostka Loštice

Město Loštice v minulém roce navázalo spolupráci s novým poskytovatelem komunikačních služeb pro občany MOBILNÍ
ROZHLAS, mnozí z Vás jsou již k odběru
nabízených informačních služeb přihlášeni,
přesto řada z Vás naši službu doposud nevyužívá, proto bychom Vás opětovně rádi požádali, přihlaste se ke službě nabízené městem. Součástí nabídky je nejen rozesílání
zpráv emaily, ale i prostřednictvím mobilní
aplikace a v krizových záležitostech i hlasových zpráv a SMS zpráv.
Do chytré komunikace s městem se snadno
můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké
informace od nás chcete získávat. Budete
tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás
budou zajímat.
Systém hlasových zpráv a SMS zpráv je
zpoplatněn a komunikaci tímto způsobem
budeme využívat pouze v případě rozesílání zpráv sekce „Krizové informace, poruchy inženýrských sítí“. Pro běžnou komunikaci s Vámi bude využíváno rozesílání
hromadných emailů a zpráv do mobilní
aplikace. Mobilní aplikaci do svého telefonu můžete stáhnout na adrese https://play.
google.com pod názvem MOBILNÍ ROZHLAS.
Registrační leták v tištěné
podobě je možné získat na
městském úřadu. Registrovat se můžete také přímo
z mobilní aplikace po jejím
stažení do Vašeho chytrého telefonu. Nejjednodušší
způsob registrace je online
na webu https://mu-lostice.
mobilnirozhlas.cz/.
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Dále upozorňujeme, že registraci emailu je
třeba vždy po vyplnění registračního formuláře potvrdit ze své emailové adresy,
aby se email stal pro komunikaci s Vámi dostupným. V případě, že jste provedli registraci, uvedli svoji emailovou adresu a zprávy z města Vám přesto nejsou doručovány,
proveďte kontrolu svých údajů na https://
mu-lostice.mobilnirozhlas.cz/, kde v záložce
přihlásit se, je možné se prostřednictvím
telefonního čísla přihlásit ke svým osobním

údajům a zde své údaje doplnit nebo upravit.
Dále nabízíme, že je možné registraci, včetně
doplnění údajů, řešit i přímo na podatelně
městského úřadu Loštice, kde Vám budeme
osobně nápomocni.
Máte-li chytrý telefon, nebo přístup na
počítač, určitě si naši službu zaregistrujte, budeme se s Vámi v těchto dnes snažit
intenzivně komunikovat, abychom k Vám
dostali co nejvíce informací spojených
s městem.

Přání od místostarostu

Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, vzhledem k tomu, že už prakticky nikdo z nás není
schopen číst dlouhé texty, omezím se pouze na krátké přání.
To co bych Vám rád poslal jako mé přání do nového roku 2021 je dobře vyjádřeno v pohádkách. Kdo byl po většinu svého života převážně dobrým člověkem, stává se hodným dědečkem či laskavou babičkou, kdo byl charakterově problémový, stává se zlým dědkem nebo
ježibabou. A tak nám všem přeji aby se nám dařilo společně ocitnout v té lepší společnosti.
S úctou a přáním pevného zdraví.
Jan Konečný - místostarosta

Zpráva SUOT - za období září, říjen 2020
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.)
Výročí 60leté diamantové svatby oslavili manželé:
Josef a Zdeňka Mazánkovi; Josef a Drahomíra Pospíšilovi; Vladimír a Anna Theimrovi
V letošním roce oslavili 50leté výročí zlaté svatby
manželé:
Zdeněk a Libuše Seidlovi; Pavel a Jaroslava Pyšní;
Pavel a Milena Pospíšilovi; Lumír a Anna Koneční;
Jan a Jarmila Bílkovi; František a Anna Veselí
Mojmír a Alena Odstrčilovi; Josef a Emilie Vykydalovi.
Zemřeli naši spoluobčané: Seidlová Vlasta (nedož.
97 let); Frenclová Jiřina (77 let); Červinka František
(nedož. 65 let); Knapp Boleslav (nedož. 93let); Tichý
Alois (52 let); Toman Karel (nedož. 78 let).
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VZPOMÍNÁME
Helena Zatloukalová

Dne 27. února 2021 uplyne 10 let,
co nás navždy opustila paní Helena Zatloukalová.
Děkujeme všem, kdo tichou vzpomínkou uctí její
památku.
Děti
– Lucie, Roman, Miloš s rodinami a kamarádka Milena.

Vincenc Linhart

Vzpomínka na loštického rodáka a několikanásobného vítěze „Mistrů opratí“ Vincence
Linharta.
5. listopadu 2020 by se dožil náš rodák a velký milovník koní Vincenc Linhart 85 let.
Taktéž v letošním roce 14. září jsme si připomněli dvacáté výročí jeho úmrtí.
Narodil se 5. 11. 1935 v Lošticích v rodině rolníka a hostinského. Koně byly od malička
jeho velkou láskou a proto jim zasvětil celý svůj život. Loštičtí pamětníci si určitě dobře
pamatují, že už jako malé dítě
zapřahal kozlíky, se kterými po
Lošticích vozil mléko. Jelikož vyrostl v zájezdním hostinci u Linhartů
(jak se tehdy hospoda jmenovala) a
formani se zde střídali a přepřahali
svoje spřežení, byl mezi nimi stále.
V dospělosti celý svůj život pracoval u koní jako kočí v tehdejším
JZD „Obránců míru“ v Lošticích
a dlouhá léta úspěšně reprezentoval toto JZD na „Zlaté podkově“
tehdy pod patronací Zemědělských
novin v soutěži Mistrů opratí, ve
které se stal na celostátním finále
v Humpolci mnohonásobným
vítězem. Po odchodu do důchodu
si život bez koní samozřejmě nedovedl představit a tak koně byly
stále doma až do jeho smrti, která
přišla velmi nečekaně v jeho
nedožitých 65 letech.
Čest jeho památce
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Obnovení slibu

„Obnovení manželského slibu je pouze symbolickou akcí, která nemá žádnou úřední váhu,
pouze spirituální hodnotu.
S žádostí o obnovení manželského slibu jsme se obrátili na matriku v Lošticích, tam kde
jsme byli oddáni i před 60-ti lety. Paní matrikářce Janě Grygarové patří naše poděkování, za
její vynaložené úsilí, za veškerou přípravu a organizaci. Rovněž velice děkujeme paní učitelce Zdence Kubínové, za její výstižně přednesená slova, která pro nás měla nejen osobní
význam, ale dodala na vážnosti celého obřadu. Pozvaná Loštická Veselka, která nám po té,
před radnicí zahrála, byla jako třešinka na dortu. Byl to pro nás opravdu významný den,
velice nás to potěšilo a děkujeme za něj. “
S úctou manželé Pospíšilovi za Žádlovic

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
V měsíci říjnu jsme úspěšně dokončili restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější
Trojice na náměstí Míru. Dokončení sloupu
bylo plánováno i s jeho slavnostním uvedením do opětovného užívání, což v současné
chvíli bohužel není možné.
Sloup je postaven na místě staršího barokního objektu z roku 1760, z něhož byly použity
sochy sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Františka
Xaverského, sv. Karla Boromejského a kompozitní hlavice s vrcholovým sousoším Nejsvětější Trojice. Stavba stávajícího sloupu
byla zahájena v roce 1854 a vysvěcena byla

roku 1860. Památka prošla v minulosti zřejmě několika renovačními zásahy, dokumentované jsou dva. První je zmíněn nápisem
na levé straně podstavce a pochází z roku
1929, tento záznam je pouze nápisem barvou na ploše kamene, bez vytesání. Písemně dokumentovaný je z roku 1976, k tomuto
zásahu je k dispozici restaurátorská zpráva a
fotodokumentace v archivu NPÚ Olomouc.
Při této opravě byly doplněny poškozené
barokní sochy a z povrchu kamene sejmuty
několikanásobné (zřejmě druhotné) barevné úpravy a podklady zlacení, byla obnove6

HLAS LOŠTIC

ZIMA 2020

na svatozář a osazena obruč hlavice.
Současná rekonstrukce sloupu probíhala
dva roky a celková hodnota opravy dosáhla částky 1.978.080,00 Kč. Rozložení opravy kulturní památky na dva roky bylo z důvodu jak rozsáhlosti oprav restaurovaného
díla, tak z důvodu možnosti rozložení jejího financování tak, aby pro město bylo co
nejméně finančně zatěžující. Město Loštice v obou etapách rekonstrukce požádalo o
dotaci Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj. Obě tyto instituce opravy kulturních
památek dlouhodobě podporují a stejně
jako v roce 2019, tak v roce 2020, našim žádostem o poskytnutí finanční podpory na restaurování
sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice vyhověli, za což
jim patří velké poděkování. Bez jejich finanční podpory by byla oprava sloupu
pro město velmi zatěžující.
Od Ministerstva kultury ČR
jsme získali dotace v celkové
výši 523.000,00 Kč, od Olomouckého kraje pak dotace
v celkové výši 400.000,00 Kč,
zbývající část byla uhrazena z rozpočtu města. Při restaurování sloupu bylo nutné
vyřešit otázku způsobu provedení opravy svatozáře, která byla před rekonstrukcí ve
velmi špatném stavu. Nakonec se nám podařilo z Vlastivědného muzea v Šumperku získat fotografii sloupu
se sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1870, na které je
svatozář zachycena a ze které zhotovitel díla - SOCHAŘI, v.o.s, Hodolanská 805/30,
779 00 Olomouc - při její obnově vycházel. Město Loštice má na svém katastrálním

území hned několik kulturních památek,
které jsou kulturním bohatstvím našeho
města a jejichž péče leží na bedrech nejen
města, ale i dalších vlastníků, kteří o svůj
majetek pečují. Údržba a opravy těchto kulturních památek je pro všechny vlastníky finančně velmi náročná a klade na vlastníky
vysoké finanční nároky. Další kulturní památkou, na kterou bychom se v budoucnu
rádi zaměřili, je kašna se sochou Svatopluka na náměstí Míru, kterou jsme v letošním
roce nemohli z důvodu technického stavu
napustit. Uvidíme, co nám rozpočet v následujících letech dovolí.
Starostka Loštice
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Lokalita Pod Luštěm

pletní rekonstrukci, která by, dle vyjádření
Povodí Moravy, vyžadovala zvýšení lávky
nad hladinu stoleté povodně. Finanční hodnota této kompletní rekonstrukce by mnohonásobně převýšila hodnotu provedené
opravy a malebné místo by absolutně změnilo svoji nynější podobu. Současná podoba lávky do krajiny krásně zapadá. Pro nátěr byla zvolena červenohnědá barva, která
se v této chvíli více blíží červené než hnědé. Dle vyjádření zhotovitele v budoucnu, až
nátěry více zmatní, se její hnědý podtón více
zvýrazní a získá požadovaný červenohnědý
nádech.
Projekt revitalizace lokality Pod Luštěm nebyl od svého počátku jednoduchý. Členitost
území, různé zájmové skupiny obyvatel, které mají odlišné požadavky na dané území
a názor vedení města na úpravu veřejného
prostoru v této lokalitě, nebyly vždy v souladu a při vlastní stavbě se řešila celá řada

Dalším projektem, který se v tomto roce dokončuje, a který byl největší investicí města
v tomto roce, která přesáhla částku 10 mil.
Kč, je projekt revitalizace lokality Pod Luštěm. Projekt v sobě zahrnuje rekonstrukci
všech místních komunikací, napojení chodníků na již zrekonstruovanou ulici Olomoucká, úpravu veřejných ploch a vybudování nového veřejného osvětlení. Projekt byl
současně doplněn i o kompletní opravu lávky přes řeku Třebůvku, která již dlouhodobě
vykazovala známky rozsáhlé koroze. V rámci prováděných revizí bylo město dlouhodobě upozorňováno na špatný technický stav
této lávky. V případě lávky mělo vedení města dvě možnosti, a to provedení její opravy
v rozsahu současného stavu v hodnotě cca
3 mil. Kč, která nevyžadovala stavební povolení, a která by, dle vyjádření technického
dozoru projektu, měla prodloužit životnost
lávky min. o dalších 20 let, nebo její kom8
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v celém rozsahu a některé terénní úpravy
budou přesunuty na jaro příštího roku. Po
dokončení terénních úprav a osetí trávníků
budou vytvořené plochy veřejné zeleně doplněny o nové stromy a keře.
Přes veškeré potíže se projekt blíží do svého konce a revitalizované území bude patřit k nejkrásnějším zákoutím našeho města.
Pevně věříme, že obavy obyvatel o průjezdnost vozidel v lokalitě se při užívání komunikací ukáží jako liché a přes všechny počáteční obavy budou obyvatelé dané lokality
s provedenou revitalizací území spokojeni.

problémů. Projekt se realizoval v souběhu
s projektem přemístění kabelů nízkého napětí společnosti ČEZ Distribuce ze vzdušného vedení do zemního. Při realizaci stavby
byl v jednom z úseků zjištěn špatný technický stav dešťové kanalizace a před vlastním
provedením povrchů musela být provedena její oprava, kterou realizoval vlastník kanalizace, společnost VHZ Šumperk, a.s. Při
realizaci stavby nám nebylo nakloněno ani
počasí, kdy hned 2x řeka Třebůvka vystoupala na 3. povodňový stupeň a zaplavila část
rekonstruovaného území. Z tohoto důvodu
nebude možné projekt dokončit a převzít

Obnova hřbitova pokračuje

V letošním roce byly zahájeny kroky k obnově hřbitova. Postupně se snažíme provádět
na hřbitově řadu úprav. V minulých dnech
byla dokončena nová podezdívka části hřbitovní zdi, která byla ve špatném stavu a na
několika místech se vyvracela. Současně byl

zahájen projekt vegetačních úprav hřbitova,
na který město získalo dotaci z Operačního
programu životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR. Nad rámec projektu jsme provedli odfrézování starých pařezů, které by narušovaly celkovou kompozici.

9

ZIMA 2020

HLAS LOŠTIC

Vegetační úpravy hřbitova byly dokončeny
v průběhu měsíce listopadu.
Projekt vegetačních úprav zpracovala společnost Zahrada Olomouc, pod vedením
Ing. arch. Pavlačky, který je renomovaným
zahradním architektem. Projekt byl připravován tak, aby došlo k obnově zeleně na veřejném pohřebišti co nejšetrněji k hrobovým
místům. Součástí plánovaných vegetačních
úprav je i výsadba stromů. Do prostoru
hřbitova je navržen hloh obecný ´PAUL´S
SCARLET´. Je to malý listnatý strom, který
snáší řez a dá se velmi dobře tvarovat, s plnými jasně růžovými květy, které po odkvětu nahradí červené plody, listy mají 3 až 5
oblých cípů, jsou drobné, sytě zelené a většinou lesklé. Odrůda stromu byla do prostoru hřbitova vybrána co nejcitlivěji tak,
aby zdobila prostor hřbitova a současně co
nejméně zatěžovala prostor veřejného pohřebiště. Kolem vnější zdi hřbitova, v místě
provedené opravy hřbitovní zdi, byla vysazena alej z okrasných hrušní. Plán výsadby
byl v lednu tohoto roku zveřejněn na webo-

vých stránkách města a byl uveřejněn přímo
v místě hřbitova.
Vzhledem k množícím se krádežím na hřbitově jsme doplnili do vstupu hřbitova městský kamerový systém, který je napojen na
Policii ČR a který pomůže zajistit veřejný
pořádek na hřbitově a do jisté míry může
být nápomocný při monitorování osob, které na hřbitově nemají co pohledávat.
Pro příští rok připravujeme navazující projekt opravy středové cesty, kompletní výměnu veřejného osvětlení a doplnění a výměnu
mobiliáře. Současně, v rámci projektu ulice
Moravičanská, který se v současné době již
projektuje, bude v prostoru před hřbitovem
vytvořeno 10 podélných parkovacích míst,
z nichž jedno bude vyhrazeno pro osoby se
zdravotním postižením.
Mimo tyto již realizované kroky zvažujeme
prostor márnice, která se v současné době
nevyužívá, využít k umístění kolumbária.
Tento nápad je prozatím pouze v podobě
námětu, v budoucnu se ukáže, zda se jedná
o řešení, které má smysl uskutečnit.

Městská knihovna Loštice upozorňuje
že bude od 21. prosince 2020 do 3. ledna 2021 uzavřena.

Současně bych chtěla všem popřát šťastné a veselé prožití vánočních svátků, v novém
roce hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví. Čtenářům děkuji za projevenou přízeň
a srdečně zvu i ostatní občany k návštěvě knihovny.
Hana Štenclová
Od pondělí 23. 11. 2020 je povoleno půjčování pouze předem objednaných knih z výdejního okénka. Pokud máte zájem o půjčení knih, vyberte si je na on-line katalogu knihovny a objednávku zašlete na e-mail knihovna.lostice@worldonline.cz nebo zavolejte na
telefonní číslo 583 445 596, popřípadě vhoďte svůj požadavek spolu s kontaktem do poštovní schránky kulturního domu. Knihy vám budou nachystány k vyzvednutí v nejbližším možném termínu, o kterém budete e-mailem nebo telefonem zpětně informováni.
Objednávky můžete volat v době:
Pondělí 10–12 a 13–17 hod. / Středa 12–17 hod. / Pátek 10–12 a 13–17 hod.

Jízdní řády vyjdou dodatečně. V době uzávěrky ještě nové nevyšly.
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Aktuální informace ze Základní školy v Lošticích
Poté, co jsme v září zahájili školní rok 2020/2021, došlo 14. října k uzavření škol
v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru.
Za měsíc a půl klasické výuky
žáci stihli nejen „naskočit do
běžných školních kolejí“, ale
podařilo se zrealizovat i některé akce.
Pro 3.,4. a 5. ročník proběhly
během měsíce září projektové
dny mimo školu. Jednalo se o
terénní programy zaměřené
na ekologii, poznávání fauny i
flory přírodního parku Velkého a Malého Kosíře.
Ve dnech 8. září–11. září se
žáci 6. ročníku zúčastnili
adaptačního kurzu v Karlově pod Pradědem. Program
zajišťovali animátoři z CK
Špuntík. V rámci mnoha her,
ale i divadelního představení,
které děti sestavily a nacvičily, mohly utužit třídní a mezi-
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třídní vztahy a blíže se poznat se svými novými učiteli. Díky krásnému počasí absolvovaly
také mnoho aktivit v přírodě.
Počátkem října vyjeli žáci 7. ročníku do centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad
Moravou. Zkoumali přizpůsobení bobra životu ve vodě a pátrali po jeho stopách v přírodě.
Seznámili se s životem bobří rodiny, jež se zabydlela v nedalekém rybníku, a vyrobili i odlitek bobří stopy.
Dálkové vzdělávání
Ve středu 14. října 2020 byla prezenční výuka přerušena. Podle nařízení vlády probíhá
v současné době vzdělávání na naší škole distančním způsobem. Provádíme asynchronní
výuku s využitím programu SCHOLA ONLINE. Tímto způsobem má možnost se dálkově vzdělávat 99 % našich žáků. Pro ty, kteří nemají možnost dálkového vzdělávání, zajišťuje
škola učivo tištěnou formou.
Jako doplněk ke stávajícímu vzdělávání škola připravila synchronní výuku s využitím programu Microsoft
Teams. Hodina vedená „live“ doplňuje stávající výuku a slouží zejména
k vysvětlení nového učiva, případně
k procvičení látky.
Chtěli bychom poděkovat všem
účastníkům distančního vzdělávání za snahu, trpělivost a spolupráci.
Doufejme, že tuto situaci co nejlépe
zvládneme.
Za tým pedagogů
ZŠ Loštice Mgr. Martina Špičková
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Kouzelná zahrada v Duhové školce

Pro děti v naší mateřské škole
bylo zahájení školního roku spojeno
s otevřením nové školní zahrady, která dostala úplně nový vzhled. Jsou zde
umístěné herní prvky, které jsou přizpůsobené jak nejmladším dětem, tak
těm nejstarším předškolákům. Děti
zde mohou využívat např. kolotoč,
houpačky, lanové prolézačky, pískoviště, menší i větší skluzavku, dřevěnou pevnost na kopci nebo altánek pro
výuku v přírodě. Pro rozvoj výchovy
k ochraně životního prostředí byla na
zahradě vybudována ekologická učebna, včetně umístění ptačí budky, krmítek a hmyzích
domečků pro pozorování drobných živočichů. Na pěti záhoncích si děti budou moci pěstovat třeba zeleninu nebo okrasné kytičky. Na zahradě došlo také k celkové revitalizaci zeleně. Bylo zde vysazeno několik listnatých stromů, které budou sloužit k částečnému zastínění hlavně v letních měsících. Děti mají z nové Kouzelné zahrady velkou radost a nejraději
by zde trávily co nejvíce času. Proto bych chtěla touto cestou moc poděkovat paní starostce
a členům Rady města a zastupitelstva za poskytnutí finanční částky a za získání dotací pro
tuto akci.
					
Také bych moc ráda poděkovala všem rodičům dětí a příznivcům naší Duhové školky za zaslání hlasů ve výtvarné soutěži PEZ Sportujeme rádi 2020, do které se zapojila naše mateřská škola. Soutěže se zúčastnilo celkem 69 mateřských škol z celé republiky. V tuto dobu zatím ještě hlasování probíhá a do jeho konce zbývá už jenom 1 týden. Ale již nyní mohu říct,
že si vedeme výborně. Pro naše děti hlasovalo neuvěřitelných 341 občanů a to znamená 1.
místo. Tak pevně věřím, že nám to vydrží a vyhrajeme. A všem ještě jednou moc děkují děti
z naší Duhové školky.
Květoslava Kobzová
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ZUŠ
Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice byla opět
uzavřena dne 14. října 2020 Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy z důvodu opatření týkající se
koronaviru covid-19. Od tohoto dne přešla celá škola
na distanční (domácí) studium. Tato výuka probíhala za pomocí on-line hodin, videonahrávek, zadávání
úkolů či výzev.
Distanční výuku jsme měli možnost okusit již na jaře
v letošním roce 2020. Z mého pohledu nyní probíhá
o něco lépe, než tomu bylo poprvé. Byli jsme schopni
rychleji zareagovat a také již děti s rodiči věděli, co mohou očekávat. Smyslem distanční výuky nebylo nahradit prezenční výuku, ale pokud možno se k ní co nejvíce přiblížit, zůstat v kontaktu se svými žáky a děti zase
udržet u svých nástrojů či oborů.
V každém oboru a studijním zaměření jsme se potýkali s nějakou problematikou, z tohoto důvodu
každý vyučující volil jiné prostředky pro komunikaci a také byla snaha co nejvíce vyhovět požadavkům rodičů a žáků. Vzdělávání na naší škole bylo po
dobu uzavření školy dobrovolné stejně jako na jaře.
Ale i přesto se výuky účastnila většina našich žáků
pravidelně a jen málo dětí pouze zřídka či vůbec.
Z důvodu mimořádných opatření jsou veškeré akce
do konce roku 2020 zrušeny. Ale dobrou zprávou je,
že již od 25. listopadu 2020 je množné se částečně
vrátit do základních uměleckých škol, kdy může probíhat
pouze individuální výuka v hudebním oboru.
V ostatních oborech nadále bude pokračovat
distanční výuka s možností individuálních
konzultací.
Je zapotřebí zmínit osoby, bez kterých bychom nemohli obzvlášť v této době vykonávat
své povolání, a to jsou RODIČE našich žáků!
Uvědomujeme si jejich obrovskou výpomoc
ve všech různých směrech. Tímto chci za celou školu poděkovat rodičům za ochotu, trpělivost a spolupráci, i když mnozí se nachází
v nelehké době. Ještě jednou děkujeme a smekáme před vámi!
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Výtvarný obor
Chci tímto pozdravit všechny mé studenty
výtvarného oboru a také jejich rodiče. Děkuji za vaše příspěvky, vaši snahu a kreativitu.
Rodičům především za zprostředkování komunikace a možnost náhledu pro menší děti
na stránky VÝTVARNÉ TVOŘENÍ na Facebooku - v době distanční výuky.
Jistě je tato doba pro mnohé náročná ve více
ohledech našeho života. Vždy je důležité věřit
v dobro. Považuji spolupráci s dětmi i se staršími studenty ve výtvarné tvorbě, také v lidské oblasti sdílení, za velký a smysluplný přínos pro život.
V pravé výtvarné tvorbě – pokud nejde o
„musismus‘‘ - člověk komunikuje se svou
Duší . . . pravé umění je v srdci. Umožňuje to tak člověku vidět mnohé záležitosti i jiným
pohledem. Vždyť téměř padesát procent ve výtvarné tvorbě je proces - pozorování - tím i
možnost bližšího uvědomování si okolí i sebe sama. Umění zjemňuje ducha a je tedy darem
pro život.
Těšíme se tedy na naše další setkávání v přímé prezenční výuce - tzv. NAŽIVO.
Přejeme vám klidný a laskavý čas Vánočních svátků.
S přátelským pozdravem
Julie Olešovská - Ateliér „U IBIŠKŮ‘‘ a Bc. Hana Miko, BA, ředitelka školy
Autory obrázků jsou: Barunka Frenclová, Marie Konečná, Klára Sedlačíková, Nela Opravilová, Barbora Mlčochová, Sofie Appelová.

17

ZIMA 2020

HLAS LOŠTIC

Odpadové hospodářství města

S končícím rozpočtovým obdobím bylo vedení města, jako v každém roce, postaveno před otázku stanovení výše místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Při stanovení výše místního poplatku se vychází z
dosažených příjmů a vynaložených nákladů na odpadové hospodářství města v roce
2019. Při stanovení výše poplatku bylo
kalkulováno se změnami, které ovlivňují celkovou výši nákladů a ke kterým došlo
v roce 2020. Jedná se o navýšení poplatku
za uložení směsného komunálního odpadu společností EKO-UNIMED s.r.o. Medlov z částky 522,00 Kč/t na částku 540,00
Kč/t. Po navýšení poplatku za uložení komunálního odpadu je průměrná částka
za likvidaci 1 tuny směsného komunálního odpadu 1847,00 Kč/t. Dále byla v rámci ceníku společnosti EKO-UNIMED s.r.o.
stanovena nová sazba poplatku, a to za netříděný komunální odpad ve výši 1.600,00
Kč/t. Tuto sazbu je společnost EKO-UNIMED s.r.o. oprávněna účtovat v případě, že
komunální odpad obsahuje složky, které do
něj nepatří, např. stavební materiál, azbest,
nebezpečné látky, bioodpad plast, papír,
sklo apod., které je společnost, před uložením na skládku, nucena přetřídit. Ke znečištění odpadu zpravidla dochází u panelových domů, nebo na hřbitově. Současně
v roce 2020 došlo k navýšení poplatku za
svoz a likvidaci bioodpadu společností
Loštická lesní s.r.o. z částky 400,00 Kč/t na
částku 700,00 Kč/t. Cena byla zvýšena na
základě provedené kalkulace skutečně vynaložených nákladů na svoz a likvidaci bioodpadu.
Na základě všech těchto skutečností byl poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odpadů pro rok 2021
stanoven na částku 600,00 Kč/1obyv.
V tomto roce také došlo k nárůstu produkce
komunálních odpadů, a to ve spojení s bezpečnostními opatřeními proti COVID 19,
kdy zvýšená produkce komunálního odpadu přímo souvisí s faktem, že občané pobývají většinu času doma. Nejvíce roste velkoobjemový odpad, bioodpad a stavební odpad,
jelikož lidé na homeoffice, nebo na nuceném
volnu vyklízí domácnosti od starých věcí a
rekonstruují své domy. Lidé sice i nadále třídí, nicméně snahy o předcházení vzniku odpadu v dnešní době pokulhávají.
Náklady spojené s likvidací veškerých komodit komunálního odpadu tvoří celkové náklady na odpadové hospodářství města a výše
těchto nákladů je pouze a jen v rukou jejich
producentů, tedy nás obyvatel. Dosažení nízkého poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů záleží na
odpovědnosti jednotlivých obyvatel našeho
města. Čím více obyvatel města bude vzniku odpadů předcházet a již při nákupu zboží
bude přemýšlet o tom, že obalové materiály
z nakoupeného zboží skončí v komunálním
odpadu a nejlepší pro všechny je, aby tento
odpad vůbec nevznikl a pokud jeho vznik
nemohu ovlivnit, zajistím, aby byl důsledně
tříděn, tím menší nárůst poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v budoucnu bude.
To stejné platí pro produkci bioodpadu. Z
kompostu založeném doma, na který budu
ukládat veškerý bioodpad z domácnosti, nevznikají žádné náklady na přepravu a likvidaci na rozdíl od bioodpadu, který končí v hnědých popelnicích. Tím se významnou měrou
podílím na snižování celkových nákladů na likvidaci komunálních odpadů ve městě. Pokud
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však bioodpad netřídím vůbec a vložím ho do
směsného komunálního odpadu, pak náklady
na 1 tunu odpadu více než zdvojnásobím.
Celkové náklady na likvidaci komunálního
odpadu vyprodukovaného obyvateli města
v roce 2019 činily částku 2.563.175,00 Kč, celkové příjmy částku 2.269.499,00 Kč. Na straně příjmů i výdajů jsou zohledněny finanční
prostředky za třídění odpadu, které jsou rozpočtově neutrální. To znamená, že příjmy a
výdaje na tříděný odpad jsou téměř vyrovnané, v roce 2019 jsme skončili s nepatrným vý-

nosem ve výši 34 tis. Kč. Třídění odpadu má
na stanovení celkové výše poplatku podstatný vliv. V případě, že by se např. složky komunálního odpadu, jako je papír, sklo, plast a
kartony netřídily, pak by ve směsném komunálním odpadu v roce 2019 skončilo o 172
tun více a náklady na likvidaci komunálního
odpadu by vzrostly o 315.448,00 Kč tj. o částku 119,00 Kč/1obyv. Do budoucna by se tato
iluzorní částka za netřídění ještě zvýšila o poplatek za špatně vytříděný odpad, který byl
zaveden v roce 2020.
Srovnání odměny a nákladů na třídění odpadů rok 2019						
Množství vytříděného odpadu v tunách
Období

odměna

náklady
na třídění

1.Q.2019
2.Q.2019
3.O.2019
4.Q.2019
Rok

120 214,50
117 591,50
124 118,50
148 406,50
510 331,00

106 865,00
105 191,65
124 575,25
139 183,81
475 815,71

rozdíl

Papír

odměna

Plast

odměna

Sklo

13 349,50
12 399,85
-456,75
9 222,69
34 515,29

10,50
10,54
13,12
30,25
64,41

12 262,53
11 718,52
15 145,38
17 873,87
57 000,30

14,68
15,99
17,01
17,21
64,88

64 070,73
69 090,29
73 712,28
69 426,54
276 299,84

odměna

Kovy

odměna

14,20 15 182,64 1,59 4 916,10
6,94 7 420,25 2,53 6 474,23
5,91 6 315,76 1,05 3 255,15
14,02 14 992,32 315,80 24 158,47
41,07 43 910,97 320,96 38 803,95

						

Nápojové
odměna
kartony
0,70
0,49
0,37
0,27
1,82

2 891,20
2 038,40
1 526,72
1 102,40
7 558,72

odměna za
zajištění
zpětného odběru
20 853,00
20 853,00
20 853,00
20 853,00
83 412,00

Celkem vytříděno mimo kovový odpad 172 t / Průměrná cena za 1 tunu likvidace komunálního odpadu v roce 2019 – 1 834,00 Kč		
Platba za odpad, pokud by se nevytřídil – 315 448,00 Kč / Výpočet – 315 448 + 34 515,29/2937 obyv.			
Přepočet na obyvatele navýšení – 119,0 Kč/obyv.

V roce 2019 se nám podařilo roční produkci směsného komunálního odpadu snížit na množství 792 tun, současně nám velmi významně stoupla produkce
bioodpadu, a to na 340 tun, tuto
produkci pak doplnila produkce
suti a velkoobjemového odpadu.
Všechny tyto složky mají o něco
nižší hodnotu za likvidaci 1 tuny
odpadu, než je směsný komunální odpad, i tak tvoří významnou
část nákladů na odpadové hospodářství, a přestože se nám daří
komunální odpad efektivněji třídit, náklady na jeho likvidaci neklesají. Právě na tyto složky odpa-

du se musíme v následujícím roce soustředit
a hledat cesty, jak množství těchto odpadů
snížit nebo jejich produkci předejít.

A jak ve městě někteří lidé třídí
se můžete přesvědčit sami.
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Kanál Dunaj – Odra – Labe
návratně zničen touto obří dopravní stavbou.
Rada města Loštice přijala na svém zasedání
nesouhlasné stanovisko k plánovanému záměru Vlády ČR, dotýkajícího se našeho katastrálního území a své nesouhlasné stanovisko
zaslala Vládě ČR, Poslanecké sněmovně ČR,
Senátu ČR a zástupcům Olomouckého kraje.
Schválení stavby v katastrálních územích
našeho města považujeme za neakceptovatelný zásah do našich práv, kdy stát rozhoduje o našem území bez naší vůle. Jsme
odhodláni střežit své zděděné přírodní bohatství, kategoricky odmítáme výstavbu kanálu D-O-L a s ním spojenou devastaci krajiny v katastrálním území města Loštice a
Žádlovice. Výstavba kanálu nejen devastuje
přírodní bohatství našeho regionu, ale znamená i absolutní likvidaci části zastavitelného území města Loštice. Dílo takového rozsahu, budované v národním zájmu, by mělo
být podrobeno velmi důkladným analýzám,
než dojde k rozhodnutí o jeho výstavbě.

Nevím, jestli jste v minulých dnech zaznamenali, že Vláda ČR schválila zahájení realizace projektu kanálu Dunaj – Odra – Labe,
dlouhodobě prosazovaný prezidentem ČR.
V první fázi má jít o Oderskou větev, která
se našeho katastrálního území netýká, přesto je to signál, že Vláda ČR projektu věří a
v budoucnu jej bude jako strategický záměr
podporovat, bez ohledu na nenávratné škody, které způsobí v krajině. Katastr města
Loštic je dlouhodobě zatížen stavební uzávěrou v místě, kudy má kanál D-O-L naším
územím procházet. Nyní když se opět otevřela možnost jeho výstavby, však stojíme
před daleko větší hrozbou, než bylo vytvořené ochranné pásmo v územním plánu města. Stojíme před možností, že se stavba skutečně bude v budoucnu realizovat, že velká
část místní části Vlčice a část bytové zástavby v Lošticích bude nahrazena plavebním kanálem. Stojíme před možností, že přírodně
chráněný biokoridor řeky Třebůvky bude ne-
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Tyto analýzy by měly jednoznačně vyjádřit
přínosy projektu i dopady projektu na dané
území a přidaná hodnota takového projektu by měla být tak vysoká, že není pochyb
o jeho účelnosti. Nic takového z provedené
studie nevyplývá.
Nesouhlasíme s tím, že Vláda ČR rozhoduje
o tak zásadním zásahu do naší územní samosprávy bez nás. Žádáme, aby s námi byl veden
před rozhodnutím o výstavbě dopravní stavby kanálu D-O-L dialog. Při zpracování studie proveditelnosti byla zpracována varianta
výstavby kanálu D-O-L, která naším územím
neprochází. V současné chvíli však není jasné, které z předložených variant bude dána
přednost. Žádáme, abychom byli přizváni
k jednání, abychom měli všechny relevantní
informace, které jsou nezbytné pro další rozhodování, abychom měli možnost hájit práva
našich občanů a chránit naši krajinu.

Usnesení vlády, která projekt podpořila,
stačilo k okamžité ostré reakci od politiků v Moravskoslezském kraji. Podle nich je
nesmysl kanál budovat, když nikdo netuší,
jak bude vypadat průmysl za třicet, čtyřicet let – jestli vůbec bude po vodě co vozit.
A že představa řeky jako významné dopravní tepny je v době dálnic a vysokorychlostních tratí návrat do doby císařovny Marie
Terezie. „V takové situaci je plánování takto dlouhodobých projektů za stovky miliard, zásadně měnících krajinu, naprostým
hazardem. Jakékoli kroky ve prospěch projektu D-O-L tak považujeme za krajně nezodpovědné,“ stojí například v prohlášení osmdesáti vědců, mezi nimiž jsou mimo
jiné odborníci na ekologii a krajinu, zemědělství, vodní hospodářství nebo biologové,
botanici a experti na rozvoj regionů.
Starostka města

Tvoříme nový plán rozvoje mohelnického regionu. Zapojíte se?

Místní akční skupina Mohelnicko (MAS) bude, stejně jako doposud,
také v následujících letech spolupracovat na rozvoji regionu. Máte-li
nápady na aktivity a projekty, které mohou pomoci ke zlepšení života
na Mohelnicku, je správný čas se o ně podělit. Právě vytváříme strategii rozvoje pro období let 2021-2027. Určitě znáte některé z projektů, které vznikly s pomocí MAS v posledních letech. Byly to desítky rozvojových projektů
za přibližně 60 milionů Kč. Mezi ty velké patří: Cyklostezka Mohelnice – Líšnice, Venkovní
učebna na ZŠ Vodní, Modernizace vybavení pro sociální služby Charity Zábřeh na Mohelnicku, Rekonstrukce učebny v ZŠ Maletín, Nákup zemědělské techniky pro místní podnikatele a firmy. Spíše komunitního charakteru to byly projekty: Minimuzeum Síň selských
tradic v Polici, Letní příměstské tábory pro děti z regionu, Podpora zaměstnanosti na Mohelnicku, Pořízení boxů pro ustájení koní, Levandulová stezka v lese, Naučná stezka Vandr
s Bystrouškou a Tvarůžkem. Potřebujeme lépe poznat potřeby regionu a lidí v něm žijících a
pracujících. Sbíráme nápady na rozvojové projekty. Zajímají nás různé oblasti od drobných
podnikatelů, řemeslníků, zemědělců, přes hasiče, spolky, sociální aktivity komunitního charakteru, školství, knihovny, muzea, památky, cestovní ruch, po infrastrukturu, dopravu, životní prostředí. Novou strategii budeme předkládat ke schválení na jaře 2021 a od roku 2022
již doufejme, budeme moci čerpat finance na podporu rozvoje našeho regionu.
Pokud máte zájem se k tématu vyjádřit, napište nám. Využít můžete jednoduchý formulář
na našem webu www.masmohelnicko.cz, odkaz Vložení projektového záměru. Nebo můžete kontaktovat manažerky MAS, kontakty naleznete na téže webové stránce.
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Soutěž slepá místa

Společnost AXIS COMMUNICATIONS vyhlásila soutěž o chytré kamery do problémových
lokalit. V celostátní soutěži může město získat kamerový systém v hodnotě 150.000,00 Kč.
Město Loštice také poslalo svoji přihlášku do soutěže, do které přihlásilo místo v centru relaxačního areálu města, kde se nachází naučná stezka pro děti, skautská chata, letní koupaliště,
skatepark a fotbalové hřiště. Místo si v letních měsících vybrali k užívání lidé bez domova,
kteří zde nekontrolovatelně rozdělávali otevřený oheň v těsné blízkosti skautské chaty. Odpočinkový altán využívali jako noclehárnu a okolí naučné stezky jako veřejné toalety. Vedené města obdrželo několik stížností i obav ze strany vedoucích skautingu i rodičů dětí. Celá
záležitost byla řešena i s Policií ČR, která přislíbila spolupráci při řešení přestupků konzumace alkoholu na veřejnosti, které je ve městě zakázáno obecně závaznou vyhláškou města
a při znečišťování veřejného prostranství. Současně, po konzultaci s lidmi ze sociálních služeb aktivně řešící bezdomovectví, nám bylo doporučeno co nejvíce zamezit možnosti využívání altánku pro přespávání těchto lidí, proto jsme z altánku dočasně odstranili lavice, na
kterých lidé bez domova přespávali. V současné době se jeví, že se situace zlepšila, ale to je
dáno pravděpodobně i zhoršujícím se počasím s přicházející zimou. Relaxační areál se nachází mimo centrum města a bohužel ho lidé nevyužívají pouze ke sportu a relaxaci, objevují se zde stále častěji i mladí lidé pod vlivem návykových látek, kteří v konzumaci návykových látek hledají únik z reality, ztrácí přitom morální zábrany, které vedou ke krádežím
a vandalismu. Ze všech těchto důvodů jsme do soutěže vybrali právě tento veřejný prostor,
abychom zde posílili pocit bezpečí všech, kteří místo v budoucnu navštíví. V případě, že
v soutěži neuspějeme, budeme se v budoucnu snažit vytvořit v této lokalitě kamerový bod,
napojený na Policii ČR, z vlastních zdrojů.
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Odpočívka pro kamionovou dopravu k D35
Prostřednictvím mobilního rozhlasu jsme Vás informovali o připravovaném projektu dálnice D35 mezi Mohelnicí a Starým Městem, který se dotýká našeho katastrálního území umístěním sjezdu z D35 do Mohelnice a napojení kruhové křižovatky do Loštic a do Mohelnice.
Projekt je ve fázi přípravy projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Ředitelství silnic a dálnic má zpracovanou vizualizaci budoucí dálnice D35 mezi Mohelnicí a
Starým Městem, zájemci si mohou vizualizaci prohlédnout na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=JlNyV1UZHj0&feature=youtu.be
Nová D35 je dlouhodobě očekávanou stavbou, která by měla nahradit současnou trasu silnice I/35 přes Studenou Loučku, která je dlouhodobě nevyhovující a v budoucnu by měla
významným způsobem zlepšit dopravní obslužnost našeho regionu. Sjezdy z dálnice v Mohelnici jsou pak řešeny ve stylu současných dálničních sjezdů s kruhovými křižovatkami
při vjezdu i sjezdu z dálnice. Mimoúrovňová křižovatka na Horních Krčmách je propojena
s Mohelnicí nadjezdem nad dálnicí.
Bohužel výstavba dálnice D35 není jedinou stavbou Ředitelství silnic a dálnic ČR, která se
má dotknout našeho katastrálního území. Druhou stavbou, která se připravuje, nezávisle na novém úseku D35, je koncepce odpočívek pro kamionovou dopravu na dálnici D35.
Pro jednu z těchto odpočívek byla vybrána lokalita mezi městem Loštice a obcí Moravičany.
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Nejprve byla tato odpočívka zakreslena za dálnicí D35 směrem k obci Moravičany kolem
silnice III. třídy až téměř k Moravičanům.
Navrhované řešení bylo projednáno Zastupitelstvem města Loštice, které se jednoznačně
shodlo na nesouhlasu s umístěním sjezdu pro odpočívku pro nákladní automobilovou dopravu na katastru města. S navrhovaným řešením zásadně nesouhlasí ani obec Moravičany,
na jehož katastrálním území má být odpočívka umístěna. Žádná z uvedených obcí nedisponuje rozsáhlou průmyslovou zónou, která by vyžadovala odpočívku pro nákladní kamionovou dopravu a obě obce ve shodě odmítají zatížení svých katastrů touto ekologickou zátěží
na půdě I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, v pásmu chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Poté co jsme, společně s Obcí Moravičany, vyjádřili nesouhlas s navrhovaným řešením, vyvolalo s námi Ředitelství silnic a dálnic ČR jednání, kdy předložilo nový návrh řešení a nově
odpočívku otočilo tak, aby přiléhala k dálnici D35. Na jednání bylo dohodnuto, že nový
návrh bude předložen k veřejnému projednání Zastupitelstvu města Loštice a obce Moravičany. Město Loštice i obec Moravičany vyjádřily k nově navrhovanému řešení předběžný
nesouhlas. Domníváme se, že se jedná o nesmyslný zábor velmi kvalitní zemědělské půdy,
bez jakékoli přidané hodnoty pro region. Bohužel jsme byli upozorněni Ředitelstvím silnic
a dálnic, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, kdy má stát právo zemědělskou půdu vyvlastnit a odpočívku postavit i přes odpor vedení města Loštice a obce Moravičany, přesto
jsme připraveni udělat vše, co půjde, abychom výstavbě odpočívky pro kamionovou dopravu na katastru města Loštic a obce Moravičany zabránili.
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Projekt ulice Moravičanská
Město Loštice, ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje, provedlo společné
výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace s názvem „111/4442 Loštice
- ul. Moravičanská, projektová dokumentace“. Vítězným uchazečem o veřejnou zakázku se stala společnost MSS – projekt s.r.o.,
Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4.
Město Loštice zahájilo v létě letošního roku
projektování ulice Moravičanská. Projektovaný úsek začíná u kostela sv. Prokopa
a končí za hřbitovem. Projekt je připravován tak, aby splňoval podmínky poskytování dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury a město mohlo žádat o poskytnutí
dotace na realizaci části projektu v rozsahu
plánované rekonstrukce chodníků. Jednou
z důležitých podmínek pro poskytnutí dotace je zajistit bezpečný průchod pěších v celé
délce plánovaného úseku, který navazuje na
již vybudované chodníky vedoucí do centra města tak, aby plánovaný úsek bezpečně
převáděl zranitelné účastníky provozu dopravním prostorem.
Mezi nejvýznamnější změny proti současnému stavu je nové řešení křižovatky z ulice Moravičanská k budově staré školy, kdy
je třeba vytvořit v křižovatce místo pro přecházení a zajistit bezpečné přecházení chodců v místě křížení obou komunikací. Dalším velmi problematickým místem je řešení
křižovatky ulice Moravičanská a ulice Trávník. Průchod tímto úsekem při vybudování
chodníku v šířce požadované současnými
normami neumožňuje obousměrný provoz
vozidel, který i v současné době neumožňoval bezpečný průjezd vozidel. V rámci řešení byly zvažovány dvě možné varianty řešení. První možností byla změna provozu na
jednosměrný, který by po diskuzi s občany
byl nejlepší ve směru vjezdu z ulice Jižní a
výjezdu ulicí Trávník, druhá možnost byla

vyjednat rozšíření uličního prostoru s vlastníky obou nemovitostí a ulici ponechat
obousměrnou. Vedení města jednalo s vlastníky přilehlých pozemků a ve svých jednáních bylo úspěšné pouze částečně a to v případě Římskokatolické církve, která souhlasí
s posunutím plotu v části zúženého úseku.
Tímto se městu otevřela možnost ponechat
část úseku komunikace obousměrný a část
úseku řešit dopravním značením dej přednost v jízdě. Ani jedna z variant není ideálním řešením úzkého zaústění ulice Trávník
do ulice Moravičanská. Vedení města obě
varianty probralo s vlastníky nemovitostí na
ulici Trávník - ti většinově vyjádřili svůj názor ponechat ulici omezeně obousměrnou.
Vedení města se přiklání k variantě jednosměrné ulice, která by zajistila přehledný a
bezpečný průjezd vozidel kolem školy. Jednosměrný provoz by omezil nebezpečné
otáčení vozidel u školy mezi dětmi, které
školu navštěvují. Nakonec se vedení města rozhodlo vyhovět vlastníkům nemovitostí v ulici Trávník a schválilo pokračovat
v projektu „omezeně obousměrného řešení“,
které vyžaduje posun oplocení kolem římskokatolického kostela a bude doplněno dopravním značením „Dej přednost v jízdě“.
Tato varianta je schválena za podmínky, že
bude kladně posouzena Dopravním inspektorátem Policie ČR, který s tímto řešením
vysloví souhlas. V opačném případě bude
nutné přijmout jednosměrné řešení provozu na ulici Trávník.
Snahou města při projektové činnosti bylo
vybudovat alespoň po jedné straně silnice
chodník, který by umožňoval co nejbezpečnější průchod. Ulice je však v úseku mezi
kostelem sv. Prokopa až po křižovatku ulice Jižní a Sokolská velmi úzká a umístnění
chodníku je v daném úseku značně problematické. Součástí plánovaných úprav je i vy25
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budování bezbariérové autobusové zastávky ve směru Moravičany, která v současné
chvíli nesplňuje žádné dopravně bezpečností předpisy, na autobusovou zastávku budou navazovat chodníky, které chodce bezpečně převedou do sousedních ulic, včetně
vybudování přechodu pro chodce, který byl
v místě autobusové zastávky umístěn na doporučení Dopravního inspektorátu Police
ČR.
Součástí projektu jsou i podélná parkovací
místa u hřbitova, posunutí dopravního značení začátek a konec města až před hřbitov,
včetně umístění radaru na vjezdu do města.
Projekt je velmi rozsáhlý a v budoucnu bude
finančně velmi náročný, proto město projekt připravuje tak, aby na něj bylo možné
žádat o poskytnutí dotace. Dále město celý
projekt rozdělilo na několik samostatných
stavebních objektů, aby, pokud se mu nepodaří získat na projekt spolufinancování, bylo
možné projekt realizovat po částech. Současně bude nutné projekt v budoucnu koordinovat se Správou silnic Olomouckého

kraje, která bude provádět rekonstrukci silnice. Oba projekty jsou vzájemně provázané
a spolupráce vlastníků jednotlivých stavebních objektů bude nezbytná.
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Sokolská ulice

Město Loštice ve spolupráci s firmou ZLKL v tomto roce realizuje projekt rekonstrukce chodníků, opravu místní komunikace a doplnění parkovacích míst v prostoru sídliště na Sokolské ulici. Vítězným zhotovitelem této veřejné zakázky se stala společnost Molimex Ingtrade
s.r.o. Olomouc. V rámci projektu bylo přemístěno dětské hřiště mimo dopravní prostor, aby
nedocházelo ke kolizi dětí s projíždějícími vozidly. Po přesunu dětského hřiště proběhla i
jeho generální oprava a nátěry. Přemístění dětského hřiště vyplynulo z veřejného projednání
vybudování nových parkovacích míst na sídlišti společností ZLKL Loštice. Projekt si dále vyžádal přemístění lampy veřejného osvětlení, která byla v kolizi s novým parkovacím stáním.
Projekt rekonstrukce sídliště je téměř hotov, v rámci projektu došlo k rekonstrukci všech
chodníků, vybudování nových parkovacích míst a to jak městem Loštice, tak společností
ZLKL s tím, že 16 nových veřejných parkovacích míst realizuje město Loštice, devět nových
veřejných parkovacích míst vybudovala pro obyvatele sídliště společnost ZLKL a zbývající
parkovací místa vybudovaná společností ZLKL Loštice mají obyvatelé sídliště možnost využívat ve smíšeném režimu a to od 6.00 hod do 16.00 hod. zaměstnanci ZLKL a od 16.00 hod.
do 06.00 hod. a dále soboty a neděle neomezeně obyvatelé města. To vše za předpokladu,
že pravidla budou dodržována a nebude se stávat, že zaměstnanci firmy ZLKL budou mít
při příchodu do zaměstnání potíže zaparkovat. Jestliže obyvatelé města nebudou smíšený
provoz parkoviště respektovat, pravděpodobně společnost bude muset přijmout opatření,
která jim zajistí parkování pro zaměstnance firmy. Součástí projektu je výsadba oddělující zeleně, která by
do
budoucna
měla
parkoviště opticky odděZeleně vyznačené
lit od veřejného
plochy jsou určeny
prostoru sídlišk veřejnému užívání.
tě a jejímž investorem je taktéž
společnost ZLKL
Loštice. Vzhledem k nepříznivým klimatickým
podmínkám, kdy
v letošním roce
několik týdnů intenzivně pršelo
a půda je nasáklá vodou budou
některé
terénní úpravy a zasetí
trávníků přesunuty na jaro příštího
roku.
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Vážení čtenáři Hlasu Loštic,
dovolte mi krátkou úvahu a pár slov k povzbuzení v této zvláštní době. Tento rok
nám přinesl mnohá překvapení a spoustu změn. Museli jsme si zvyknout na zcela
nový způsob chování a zvykat si na nejrůznější omezení, která vstoupila do našeho života v souvislosti s koronavirovou nákazou.
Na začátku roku k nám začaly pronikat informace o úniku viru z čínských laboratoří a
o skupování zdravotnického materiálu čínskými občany, kteří jej posílali domů, takže se najednou v celé Evropě nedaly sehnat
dezinfekce, roušky a respirátory. Ponechme
stranou úvahy o zodpovědnosti čínských
úřadů stejně jako vzpomínky na klanění
naší vládní špičky čínskému „daru“ na letišti. Koronavirus zkrátka navštívil Evropu,
naší zemi se nevyhnul, a jak už víme, zalíbilo se mu i jinde. Díky tomuto mrňouskovi o velikosti kolem 120 nanometrů se zastavil svět.
Sledujeme vládu, politiky a vědecké pracovníky, hygieniky a lékaře, jak zvládají celou situaci. Do boje s tímto virem je zapojeno opravdu velké množství lidí. Je zde celá
řada problémů, která se objevila v souvislosti s koronavirovou krizí. Čteme o vysokých,
až moc vysokých číslech mrtvých a nakažených. Jisté je, že koronavirus představuje riziko, a to protože je nevyzpytatelný. Nedá se
určit, jak který organismus infekci zvládne.
Právě zdravotní komplikace s možným následkem smrti z něj dělají něco jiného než
jen obyčejnou chřipku, na kterou se mimochodem také dá umřít. Navíc je zde důvodné
podezření, že mohou přijít následky, zejména v podobě trvalého postižení plic. Takže je
jasné, že obezřetnost je na místě. Vidím zde
ale jeden závažnější problém, který se týká
našeho duševního rozpoložení.
Jedna z věcí, která ovlivňuje náš duševní stav
je pocit bezpečí a jistoty, smysl toho, co nás

obklopuje a čemu musíme čelit.
Dalo by se říct, že se pohybujeme někde mezi pravdou a lží.
Nemáme stále dostatek pravdivých, zaručených informací. Pokud se někde nějaká taková informace objeví, je následována
nějakou dezinformací… Takže
nevíme, na čem skutečně jsme.
Jsou ta čísla pravdivá? Je tady opravdu tolik
mrtvých na koronavirus? Je tady opravdu tolik nakažených (u nás i ve světě)? Nevíme. Informace jsou drahé zboží, kdo je má, ten je
může využít buď ve svůj prospěch nebo v neprospěch někoho jiného. My máme k dispozici několik informačních zdrojů, např. web
Ministerstva zdravotnictví, ale z nějakého
důvodu jim nedůvěřujeme. Myslím si, že to
je proto, že ani naše vláda dost dobře neví, co
s tím. Po prvním nadšení ze zvládnutí jarní
vlny přišlo rozčarování nad vlnou druhou,
která se zvedla po letním, mj. předvolebním
rozvolňování… Někteří nemohou do práce,
nejenom jejich výdělek je ohrožen, řada živnostníků musela zavřít své provozy a snaží se
alespoň nabízet své služby a zboží pomocí e-shopů. Musíme zvládat domácí výuku s dětmi a přitom řada z nás musí pracovat z domu,
což je únavné a náročné na čas. Toto všechno
nám zkrátka moc nepřispívá k duševní pohodě a vyrovnanosti. Má to nepříjemné důsledky. Jsme podráždění, nervózní, navzájem se
odcizujeme, protože nám chybí sociální kontakt.
Ale situace není beznadějná. Byly tady už
horší věci než je koronavirus. Nedejme se
současnou situací zdeptat. Když otevřeme
Bibli a podíváme se do šesté kapitoly Matoušova evangelia, najdeme tam hned v úvodu
kapitoly výzvu k tiché solidaritě s ostatními, k prokazování dobrodiní potřebným. To
je něco, co může udělat každý z nás, a dokonce nemusí být nutně věřící. Některé věci
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zkrátka nejsou v naší moci, ale některé zase
ano. Netrapme se tím, co nemůžeme změnit a pokusme se zaměřit na to, co změnit
můžeme. Zkusme každý den najít něco dobrého a prospěšného, co můžeme udělat pro
lidi okolo nás. Svět tak bude aspoň o trošičku lepší. Vstupujeme do Adventu a napjatě
čekáme, jaké asi budou letošní Vánoce. Budeme si připomínat narození Ježíše Krista,
Spasitele světa. Jako se on narodil pro nás,

aby za nás obětoval svůj život a přivedl nás
do vztahu s Nebeským Otcem, tak i my se
máme jeden druhému s láskou obětovat a
pít z kalicha života sladké i trpké, příjemné i
bolestné. Přeji Vám tedy víc vnitřního klidu
a radosti, abyste mohli prožít pokojné a požehnané vánoční svátky v okruhu svých nejbližších, s vědomím bezpečí a jistoty.
Vlastimír Haltof,
farář Husova sboru v Lošticích.

Informace o návštěvních časech Husova sboru:

Bohoslužba v Lošticích pravidelně každou neděli od 8:30 hod.
v Chudobíně 1. a 3. neděli v měsíci od 10:30 hod.
Úřední hodiny pro veřejnost: každou středu od 14:00 do 16:00 hod.
Biblická hodina:
každou středu od 16:30 do 18:00 hod.
Bohoslužby o Vánocích: 24. prosince
„Půlnoční“
ve 22:00 hod.
25. prosince
Hod Boží vánoční
v 8:30 hod.
27. prosince
1. neděle po Vánocích
v 8:30 hod.
1. ledna
Nový rok		
v 8:30 hod.
kontakt: mobil: 776 317 759; vlastimir.haltof@outlook.com; Facebook: @husuv.sbor.lostice

Lidový řezbář Josef Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu stál u zrodu mohelnického betlému.
Na tomto díle pracoval téměř třicet roků. Ještě za jeho života, a pak i po jeho smrti až dodnes,
na tomto díle pracoval a stále ho rozšiřuje jeden z jeho tří synů František Nedomlel. z Bruntálu. Po delší pauze od smrti svého otce řezbář František Nedomlel pokračoval ve vylepšování a
rozšiřování mohelnického dřevěného mechanického betlému a volně tak navázal na rodinnou
tradici. Od 1. 1. 2020 je Mohelnický betlém přístupný veřejnosti celoročně.
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Drazí spoluobčané.
všichni cítíme, jak silně covid pandemie ovlivnila náš život. Myšlenka na ty z vás, kteří onemocněli, kteří se nasadili v dobrovolnické službě nemocným šitím roušek a službou starým, kteří
jste s vynalézavostí a s otevřenýma očima pomáhali těm, kteří to potřebovali, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí a prošli rozličnými zkouškami, či vzpomínka
na ty, kteří zemřeli, nás provázela, když jsme sloužili mše
bez lidí a spojovali se v modlitbě růžence, i když byly
kostely zavřené.
Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Dejme na slova našich biskupů a přijměme Boha, který k nám o
Vánocích přichází v Lásce skryté v malém Dítěti.
Když si postavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, svěřme sebe i své blízké Jeho ochraně a Bůh se nebude dívat na naše
viny, ale ukáže své slitování a lásku.
V našem národě je Betlémské Dítě uctívané
taky jako Pražské Jezulátko. Před čtvrt stoletím nám Pražské Jezulátko z našeho kostela
sv. Prokopa ukradli, ale při poslední mši před zavřením kostelů v druhé vlně pandemie
jsme požehnali nové Jezulátko. Dá-li Pán Bůh a situace to dovolí, budeme Ho na Vánoce korunovat korunkou, kterou zakoupíme z darů, kterými jste přispěli během pandemie.
Hlas biskupů volá: „Přichází naše chvíle, abychom se vrátili k Bohu. Budeme-li ho milovat,
naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích“ a posílají nám modlitbu k betlémskému Dítěti.
ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému
Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto
uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu
vládne a všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi,
odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez
tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy
zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou.
Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi
nás svou láskou. Amen.
Přeji vám požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů.
Kristián Libant
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Třetí stupeň povodňové aktivity na řece Třebůvce – stav ohrožení

Dne 14. 10. 2020 došlo k
vzedmutí hladiny řeky Třebůvky na 3. povodňový stupeň – stav ohrožení. Jedná
se v tomto roce již o druhý případ, kdy hladina řeky
Třebůvky vystoupila na třetí stupeň povodňové aktivity. Třetí stupeň povodňové
aktivity v Lošticích nastává
při překročení výšky hladiny toku na 220 cm. Poprvé
se tak stalo dne 29. 6. 2020, kdy řeka Třebůvka kulminovala na hladině 229 cm. Podruhé
řeka kulminovala na hladině 263 cm a situace byla mnohem závažnější než poprvé. Zaměstnanci města připravili pytle s pískem pro nemovitosti, kterým hrozilo riziko zaplavení. Jednotka sboru dobrovolných hasičů prováděla pravidelný monitoring kolem řeky, zaplavená
místa opatřovala zákazem vstupu a byla připravena okamžitě zasáhnout, bude-li jejich pomoci třeba. Za jejich obětavou práci všem děkujeme. Řeka se na mnoha místech vylila ze
svých břehů, zaplavila okolní louky, došlo k zatopení cesty na Markrabce, k ohrožení nemovitosti nejblíže řece ve Vlčicích, k zaplavení lokality Pod Ohrádkou, kde stojí osamělá nemovitost v blízkosti řeky, k zaplavení části území Pod Luštěm a chodníku mezi Nábřežím a
ulicí U Vody.
K největším škodám došlo v okolí lávek a výustního objektu na Trávníku, kde došlo k výtržím břehové hrany řeky. Dále došlo na několika místech k nánosům sedimentu, způsobených vzedmutím hladiny řeky. Část škod bude řešena Povodím Moravy, se kterým je město
ve spojení a o likvidaci škod způsobených následky povodně s nimi jedná. Opravy mostních
konstrukcí v majetku města řeší město.
Na ulici Trávník, před odbočením na ulici Jižní, došlo k podemletí břehové hrany až na úroveň místní komunikace a v případě zatížení krajnice vozovky by mohlo dojít k jejímu sesuvu. Povodí Moravy provedlo ohraničení úseku, ve kterém došlo k výtržím. Opravu výtrží bude řešit podáním žádosti o finanční podporu na likvidaci následků škod způsobených
povodní. Oprava proběhne
po přiznání podpory. Do
doby, než bude provedena
oprava břehové hrany řeky,
žádáme všechny účastníky
provozu, aby v daném místě dbali zvýšené opatrnosti
a při průjezdu tímto úsekem přizpůsobili rychlost
jízdy daným okolnostem.
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Nelehký rok 2020

Podle numerologů měl být rok 2020 plný
změn. Ale jen málokdo tušil, jak významné
změny to mohou být a jak dalece ovlivní
chod celé společnosti.
A.W. spol. s r.o. do letošního roku vstoupila s nově opravenými podlahami v další části výrobních prostor, což způsobilo, že tato
plánovaná odstávka ztenčila zásoby Olomouckých tvarůžků. Ty se v lednu staly „nedostatkovým zbožím“. Mimořádným úsilím se
však podařilo zásoby doplnit a tento stav
změnit.
Na jaře ovládla celou Evropu koronavirová pandemie a nepříjemně ovlivnila samozřejmě i chod tvarůžkárny. I když hygienické standardy jsou zde běžné, byla zavedena
velmi přísná hygienická opatření, a i organizace práce byla situaci uzpůsobena. Výroba
se naštěstí nezastavila a všichni zaměstnanci zůstali zdraví, i když Olomoucko patřilo
na začátku epidemie k oblastem s nejvyšším počtem nakažených. K jedné podstat-

né změně v té době
ve výrobě však došlo.
Uzavřením restaurací poklesnul zájem o
tvarůžky v gastro balení. Výroba pružně zareagovala a tvarůžky
se začaly balit do malých spotřebitelských
obalů. Podnikové prodejny zůstaly otevřené,
ale lidé se báli nákazy a nákupy značně omezili. Někteří z těch, kteří se nezalekli, nosili
ručně šité roušky prodavačkám, což od nich
bylo velmi milé a vstřícné gesto.
V květnu zemřel jednatel A. W. spol. s r.o.
p. Ing. Karel Hlaváček. Nejen přímý potomek zakladatele výroby tvarůžků v Lošticích, ale především vynikající technik, který
se významnou měrou zasloužil o to, že výroba Olomouckých tvarůžků snese srovnání se
světovou úrovní výroby sýrů. I s touto ztrátou bylo nutno se vyrovnat.
Nepříznivě se epidemie dotknula také připravovaných akcí. Olomoucký tvarůžkový
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festival byl zrušen stejně jako Den otevřených dveří v Muzeu Olomouckých tvarůžků, který chtělo uspořádat Ministerstvo pro
místní rozvoj. Obě akce se snad úspěšně
uskuteční na jaře příštího roku, stejně jako
Loštické slavnosti hudby a tvarůžků, které
potkal stejný osud.
Ale abychom nebyli jen negativní. Mnoho lidí letos trávilo léto v tuzemsku a při
svých cestách nevynechali ani turistické cíle
v Lošticích. Návštěvnost Muzea Olomouckých tvarůžků tak byla o letošních prázdninách nejvyšší v jeho historii.
Velkou radost firmě dělají dnes již čtyři podnikové prodejny. Zákazníci do nich chodí nejen pro tvarůžky, ale i pro další sýrové
speciality a lahůdky, které tvoří podstatnou
část sortimentu. Firma pokračuje v trendu
vyhledávání specialit malých firem a rodinných farem a zařazuje do prodeje výrobky,

které nenaleznete ve velkých obchodních sítích. A toto zákazníci velmi oceňují.
Muzeum Olomouckých tvarůžků bylo
z vládního nařízení zavřeno jak na jaře, tak i
nyní na podzim. Zaměstnanci muzea využili
tohoto času k totální inventarizaci, vypomáhali ve výrobě, a hodně času věnovali plánování akcí na dobu po uvolnění nařízení.
Velmi jim pochopitelně chybí kontakt s návštěvníky, tak využívali a stále využívají ke
komunikaci s nimi alespoň sociální sítě. Každopádně tento rok bude muzeum v obrovském ekonomickém propadu.
V příštím roce uplyne 145 let od vzniku firmy A.W. Snad se podaří společnosti A.W.
uskutečnit všechny plány s tímto výročím
spojené. Výroba Olomouckých tvarůžků je
totiž velkým závazkem našim předkům, kteří kdysi stvořili jedinečnou delikatesu, která
bez výhrad obstojí i v 21. století.
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ZLKL

Zdravím všechny občany Loštic, v úvodu
chci všem popřát hlavně pevné zdraví, ale
také trpělivost a pevné nervy v této neobvyklé době. Na všechny z nás doléhá různou
mírou. Nás v ZLKL se „Corona situace“ též
dotkla, na druhou stranu byl tento rok pro
nás v mnohém výjimečný.
Rád bych začal dobrými zprávami. Přestože zbývá ještě měsíc do konce roku, už teď
tušíme, že rok 2020 patří mezi naše výsledkově rekordní. V době „krize“, kdy je mnoho firem vděčných za jakýkoli kladný hospodářský výsledek, nebo jen za to, že zvládlo
přežít, si v ZLKL plníme dlouhodobý plán
růstu, který se promítá především do oblasti investic (v roce 2020 plánujeme investovat
200 mil Kč).
Přestože se nás na jaře také dotkla opatření, která vedla k pozastavení dodávek vstupního materiálu tím i k přerušení některých
projektů, nemuseli jsme snižovat výplaty a
jen několik lidí zůstalo doma na náhradách.
Letos se projevilo naplno naše dlouholeté úsilí o zvyšování produktivity práce. Jen
díky růstu produktivity a našim skvělým zaměstnancům, kteří to pojali za své, můžeme
sklízet ovoce. Že má společnost ZLKL nastavený správný směr potvrdilo mimo jiné
i letošní získání prestižního světového ocenění Best Managed Companies (Nejlépe řízené firmy), v Česku zastřešované uznávanou agenturou Deloitte.
Stabilita ZLKL nám umožňuje mimo jiné
pokračovat ve stavebních projektech, které
vedou k větší centralizaci výroby a většímu
komfortu nejenom nás v ZLKL, ale i obyvatel Loštic. Dokončujeme stavbu parkoviště z ulice Sokolská. Díky tomuto projektu vznikne pro okolní obyvatele 10 nových
parkovacích míst, která občanům poskytujeme k používání bez časového omezení a
dalších 47 firemních parkovacích míst, kte-

rá budou pro
veřejnost
k dispozici
mezi 16. a 6. hod ve všední dny a celodenně o víkendech či svátcích. Pracujeme na
propojení areálu Cihelna s areálem na Olomoucké. V tuto chvíli je dočasně přerušená
cyklostezka, za což se všem omlouváme. Do
jarní sezóny by vše mělo být hotovo a cyklostezka opět v provozu.
V roce 2020 přibylo uvnitř našich hal mnoho nových technologií. Ve výrobě vznikly
nové výrobní linky a automatizované provozy. Nakoupili jsme další špičkové obráběcí stroje, lakovacího robota, měřící přístroje
a máme zcela novou (již druhou) měřicí 3D
laboratoř.
Kromě již běžících atraktivních výrobních
projektů, jako je například výroba dílů pro
hybridní pohony vozů Mercedes, spouštíme v příštím roce několik nových, jako je
projekt pro BOSCH. Plánujeme pokračovat
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otevřená široké veřejnosti. Po jejím rozšíření
ze 13 na 20 dětí máme opět téměř plný stav.
Rodiče si nejvíce chválí pedagogický přístup
k dětem a intenzivní výuku angličtiny. Díky
zvýšenému počtu personálu si můžeme dovolit zapojení i méně tradičních aktivit jako
je pravidelné pečení/vaření, dlouhé pobyty
venku i větší počet různých výletů.
Doufejme, že příští rok nám umožní obnovit pravidelná setkání uvnitř firmy s našimi
zaměstnanci i s naším okolím, a že se bude
dařit, nejenom nám v ZLKL, ale i vám všem.
Pevné zdraví a optimismus do roku 2021
přeje Ladislav Brázdil st., majitel.

v růstu, a proto nabíráme jak odborníky do
výroby, tak na obchod a napříč všemi úseky hledáme nové talenty, aby rozšířily řady
našich více než 200 zaměstnanců. Máme vypsaných mnoho brigád, které cílíme především na studenty, kteří u nás mohou získat
cennou praxi už v průběhu svého studia. Je
to model, který se nám velmi osvědčil, jelikož ze studentů – brigádníků nám vyrostlo
mnoho šikovných a důležitých pracovníků,
kteří dnes působí na různých pozicích, vč.
manažerských.
Máme též radost ze zájmu o naší firemní
Medovou školku v Moravičanech, která je

Pronájem pozemků

Hledám do pronájmu louky, pole. Výpověď u stávajícího pronajímatele vyřídím za
vás, nevadí i delší výpovědní lhůta. Na pozemcích bude řádně hospodařeno.
Nájemné 4–5 000 Kč/ha, možnost dalších služeb.
Více informací na: Lukáš Zapletal, Hvozdečko 15 Bouzov, Tel.: 734 107 175
E-mail: farma.hvozdecko@seznam.cz
web: https://farma-hvozdecko.webnode.cz/
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Situace v PALOMO, a.s., Loštice v roce 2020
Rok 2020 byl pro firmu PALOMO, a.s. tak
jako pro všechny zemědělce v České republice velice obtížný, a to jak průběhem počasí,
tak pandemií Covid 19.
Rok začal nedostatkem srážek, kdy např.
v měsíci dubnu po zasetí jarních plodin vůbec nepršelo a končí největším úhrnem ročních srážek za existenci našeho měření, a
to nejméně o 25% vyšším oproti průměru.
Toto všechno mělo vliv na výši úrody a hlavně na její kvalitu, která je u každé sklizené
plodiny podstatně horší než jiné roky.
Do života firmy se také zásadně podepsala epidemie Covid 19, a to horšími odbytovými možnostmi, propadem cen některých
produktů rostlinné výroby i mléka a hlavně
výrazným propadem cen vepřového masa,
které jsou dlouhodobě pod výrobními náklady a jeho produkce musí být dotována
z jiných činností firmy a proto také každý
rok končí v ČR mnoho chovatelů prasat a
míra naší soběstačnosti ve výrobě vepřového masa je jen ve výši 38%.
Samozřejmě na nás dopadají i nejnovější
předpisy a legislativa jak ČR tak EU, které

nám zdražují výrobu a v některých oblastech nás nutí svými nařízeními z ekonomického hlediska výrobu omezit s výhledem na
její úplné zrušení.
V neposlední řadě je třeba se také zmínit
o pohledu veřejnosti a médií na zemědělství jako celek, kdy jsme vykreslování jako
škůdci životního prostředí a příčina toho,
že je buď „sucho nebo mokro“, ale kdo se
v dané problematice orientuje, tak dobře
ví, že to není pravda, jenže slyšet tento názor v médiích není, protože to nezapadá do
současného mediálního pohledu na zemědělství.
Naše firma aby byla konkurenceschopná a
udržela se na trhu musí každý rok investovat
nemalé prostředky do techniky a technologií a je již dlouhou dobu u nás bráno jako
standardní takzvané „precizní zemědělství“ – tj. cílená aplikace živin v optimálním
množství a termínu pro rostliny, používání
navigací, které omezí překrývaní pojezdů a
starají se o vypínání strojů aby nedocházelo
k překrytí jejich záběrů a v živočišné výrobě optimální a cílené řízení výživy jednot-
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livých kategorií zvířat v závislosti
na jejich stáří, váze a reprodukčním cyklu.
Je třeba se také zmínit o vztahu s našimi spoluobčany, protože
je ke své výrobě potřebujeme, a to
jak z pohledu toho, že nám pronajímají své pozemky k hospodaření a my se snažíme o ně starat
co nejlépe to jde, tak i z pohledu
toho, že jsou ve finále odběrateli
našich produktů, které jsou určitě co se týká kvality srovnatelné
se zahraničními a co se týká ceny
tak ta není v rukách zemědělce,
ale v rukách obchodu.
Protože se blíží konec roku 2020,
tak bych chtěl všem popřát do
následujícího roku vše nejlepší a
poděkovat jim za přízeň a podporu v roce 2020.
Ing. Jan Fajt,
předseda představenstva

O zemědělství prezident AK ČR

Živočišná výroba je podle Greenpeace zodpovědná za produkci 17% skleníkových plynů
v EU, zatímco emise z osobní dopravy představují pouhých 14,5%. Emise skleníkových plynů z živočišné výroby navíc podle Greenpeace rychle rostou, a to o 6% mezi lety 2007 a 2018.
Greenpeace dále uvádí, že pokud se do živočišné výroby započítají i nepřímé emise vzniklé produkcí krmiv či odlesňováním, celkové emise z živočišné výroby v EU dosáhnout 704
milionů tun CO2, což je více než celkové roční emise Polska, Slovenska, Česka a Maďarska
dohromady.
Co k tomu říct? Za prvé, do jaké míry se například v České republice odlesňuje, aby bylo více
prostoru na pěstování kukuřice, jiných pícnin či krmných plodin obecně. Odlesňování ani
desertifikace či podobné jevy se České republiky téměř vůbec netýkají a Greenpeace v tomto
případě pracuje spíše s globálními daty, než s daty evropskými, a už vůbec ne tuzemskými.
Za druhé, zemědělství není z hlediska globálního oteplování problémem. Můžeme se bavit
o spotřebě a o ochraně vody, ochraně půdy proti erozi, udržování její úrodnosti, udržitelné a cílené aplikaci hnojiv a pesticidů, nicméně z hlediska bilance CO2 a O2 je zemědělství
vzhledem k tomu, že pracuje s fotosyntézou klimaticky „pozitivní“, tedy váže více CO2 než
kolik ho produkuje, je vyvážené. Za třetí, Česká republika patří, co se týče „intenzity“ živočišné výroby k zemím, které jsou spíše produkčně extenzivní, tedy ve kterých se zvířat na jeden hektar chová relativně málo.
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Jedinou zbraní tuzemského zemědělce, který se ocitl v kleštích evropského jednotného trhu
s nejednotnými pravidly, kde je maloobchodní prodej potravin koncentrován v rukou obchodních řetězců, jež diktují ceny, je soustředit se na efektivitu a ekonomické úspory, šlechtitelství a racionální ochranu rostlin. Česká republika patří z hlediska užití přípravků mezi
nejšetrnější země EU a z hlediska užitkovosti skotu zase mezi ty nejlepší. Pokud však Evropská unie pod tlakem aktivistů vezme zemědělcům přípravky na ochranu rostlin a začne
omezovat živočišnou výrobu, která v ideálním případě představuje racionální zhodnocení
vlastní rostlinné produkce, vezme zemědělcům i to poslední, co v boji o vlastní přežití mají.
Zdravější a pestřejší krajina, která bude zároveň udržitelně produkovat zdravé a kvalitní
potraviny, pro někoho možná paradoxně není bez živočišné výroby a ochrany rostlin dost
dobře dosažitelná.
Jak v tržním prostředí zajistit biodiverzitu bez ochrany rostlin, protože kdo bude chtít pěstovat pestrou škálu plodin, když nic nesklidí, v konkurenci světa, který naopak zná a používá
širší škálu prostředků na ochranu rostlin a nebojí se genetické modifikace rostlin? Jak bez
živočišné výroby zajistit úrodnost půdy? Jak ji chránit proti erozi? Jak „bez chemie“ zajistit
bezpečné a kvalitní potraviny, když právě v době klimatických změn čelíme většímu tlaku
škůdců i mnohem silnějším abiotickým vlivům ovlivňujících zdraví rostlin?
Zemědělství v České republice rozhodně není viníkem klimatických změn, ale spíše řešením, a to v návaznosti na řešení otázky, jak se změně klimatu přizpůsobit a neumřít hlady.
Zároveň si je však nutné uvědomit, že zemědělství nemůže na tyto otázky odpovědět, pokud
se mu nebude věnovat pozornost a podpora.
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Respekt a tolerance

Paní Vlasta Seidlová
V pátek 25. září opustila tento svět paní
Vlasta Seidlová. K akcím kolem synagogy
se připojila již v roce 2004. To již byla v důchodovém věku, ale energie měla stále na
rozdávání. V období rekonstrukce, v letech
2006-2014, působila jako stavební dozor,
ráno vpouštěla dělníky na staveniště, vařila
jim kávu, radila jak a co mají dělat, byla veselá a laskavá, ale dokázala i zakročit, když
nabyla dojmu, že například dochází k porušování kázně.			
Po zřízení první prozatímní muzejní expozice v roce 2006 se ujala úlohy průvodkyně.
V těchto dávných dobách měli návštěvníci možnost vyslechnout si informace nejen
o historii židovské komunity, ale i mnohé
osobní zážitky a postřehy ze života v Lošticích a okolí.

Po několik letních sezon spolupracovala
s panem učitelem Josefem Dudkem a jeho
studenty umění z Prahy, kteří místní synagogu pravidelně navštěvovali, přespávali tam, tvořili a vystavovali. Studenti na babičku a její historky, buchty a koláče dodnes
rádi vzpomínají.
Jeden z prvních exponátů, který byl v synagoze instalován je fotografie, kterou jsme
získali od paní Vlasty. Je na ní zachycena
její kamarádka a spolužačka Gréta Hirschová, která se ve svých osmnácti letech stala
jednou z mnoha obětí holocaustu z Loštic.
Paní Vlasta přicházela do synagogy ještě
v pokročilém věku a příležitostně vypomáhala. V roce 2015 byla pozvána na radnici,
kde ji vedení města, ve spolupráci se spolkem Respekt a tolerance, poděkovalo za
dlouholetou spolupráci a předalo květiny,

Vlasta Seidlová, vpravo Josef Dudek, vlevo jeho studenti z Prahy, zahajení výstavy Návrat světla, synagoga Loštice, 2006.
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drobné dary a diplom. I poté však ráda přicházela, aby se s novým průvodci podělila o
svoje zkušenosti. S hrdostí jim připomínala, že prováděla nejen návštěvníky z Loštic
a okolí, ale také Pražáky, Němce Američany, lidi z Izraele, a dokonce mladíka z Afriky.
Toho si moc oblíbila a ke svému podrobnému výkladu, který jsme měli tu čest z její libozvučné hanáčtiny překládat do angličtiny,
mu přidala velkou čokoládu s přáním, aby to
dal doma děckám.
Paní Vlasta Seidlová byla deset let součástí
dění v loštické synagoze.
Čest její památce.
Luděk Štipl
Vlasta Seidlová a Mr. Edward z Ugandy,
synagoga Loštice.

Poděkování

Rok 2020 vejde do dějin jako velký test morálky národa, charakteru lidí, solidarity, sebekázně. Žijeme v našem státě 75 let bez
války, po roce 1989 v naprosté svobodě.
Zvykli jsme si na určitý životní standard,
jak se ukázalo, část národa včetně politiků
ani v těžké době z něho nerada slevuje. Přibylo rodin se zanedbanou výchovou, roste
procento extrémistů. A právě proto je důležité, aby děti byly fyzicky přítomny ve
škole a neučily se z domu, učitel se podílel přirozenou autoritou na jejich výchově,
aby z dětí vyrostla nová generace slušných a
prospěšných lidí. Ve velké části národa zůstaly vlastenecké kořeny a převažuje solidarita se staršími generacemi. Český národ
prožíval kruté represe a skutečnou nesvobodu na nejhlubším dně v období heydrichiády 1941-1942. Teror, zatýkání, popravy,
koncentrační tábory. Co je proti tomu nosit roušku nebo zákaz vycházení ve večerních a nočních hodinách. Nemoc Covid-19
má své oběti, předčasně zhasly lidské životy. Pandemie způsobila světovou hospodář-

skou krizi, nejhorší od druhé světové války.
Věřme, že při podnikatelích bude stát štěstí, podaří se jim těžké období ekonomicky
přežít a měli pro lidi v produktivním věku
práci. Doba je složitá pro občany, školy a
také pro místní samosprávy. Je všeobecně
známo, že obce a města jsou lepšími hospodáři než stát. Zatímco vrcholní politici
často pracují stylem „bližší košile než kabát“ nebo „po nás potopa“, na radnicích a
obecních úřadech se zodpovědně řeší střednědobá budoucnost měst a venkova překračující horizont jednoho volebního období.
Radní šetří peníze na velké investice, myslí na zadní kolečka, na počátku krize měly
samosprávy naspořeno 220 miliard Kč. Podobný postoj našich radních jim umožnil
aktivně se postavit hospodářské krizi, veřejnými zakázkami nabídnout během roku
práci firmám a živnostníkům. Naše město se tímto způsobem podílí na restartování české ekonomiky, pokračuje jeho rozvoj.
Na začátku června se stovky měst a obcí během několika dnů dokázaly semknout, táh40

HLAS LOŠTIC

ZIMA 2020

nout za jeden provaz. Bránily 11 miliard
korun, které chtěla vláda samosprávám vzít
z daňových příjmů k řešení dopadů krize.
Loštice nečekaly, až to za nás jiní vybojují. Připojili jsme se ke stávkové pohotovosti starostů, která probíhala napříč Českem.
Společný tlak starostů, senátorů a poslanců
na vládu přinesl ovoce, vláda vrátila do rozpočtu města 3,7 milionů Kč. Spravovat město v období pandemie a ekonomické krize
je náročné po všech stránkách, zvlášť pro
starostu, který musí zachovat klid, rozvahu,

prokázat manažerské dovednosti, v pravou
chvíli povzbudit své občany. Přátelé, poděkujme paní starostce a zastupitelům za dobrou práci, popřejme, aby přes Vánoce načerpali potřebnou energii do nového roku,
který bude velmi složitý. Zchudl stát, potažmo kraje, města a obce. Za nás seniory patří
poděkování skupině „Tady si prostě pomáháme“ a všem, kteří jednáte podobně. Otevřeli jste srdce starším občanům, podali pomocnou ruku. Můžete být na sebe pyšní.
Helena Vaculová

Kolem kanálu Dunaj – Odra – Labe je opět živo
Spolek Údolí Třebůvky se dlouhodobě věnuje problematice vodního koridoru DOL.
Také proto nás znepokojuje dění posledních
dní. Lidé, kteří mají zájem profitovat ze „Zemanova kanálu“ DOL, vyvíjejí aktivitu právě v době, kdy je naše země ochromena strachem z koronavirové pandemie a pozornost
občanů je upřena hlavně tímto směrem.
Jak všichni víme, 5. října byl vyhlášen nouzový stav. Očekávali bychom, že vláda bude
plná starostí o zdraví obyvatelstva a o dopady nejrůznějších vládních opatření, případně že se začne s plnou odpovědností věnovat kauze otrávené Bečvy. Místo toho hned
první den nouzového stavu, a to hned mezi
7. – 8. hodinou ranní, pokládala vláda za
nutné urychleně schválit svůj návrh usnesení ke Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe z 1. října. Vláda tak
dala zelenou přípravě části stavby DOL mezi
hranicí s Polskem a Ostravou. Stavět by se
podle ministra Havlíčka mohlo začít za deset let.
Proti tomuto záměru se zvedla vlna odporu ze strany řady vědeckých institucí: svůj
nesouhlas vyjádřili představitelé Komise
životního prostředí Akademie věd, Česká
společnost pro ekologii a Česká limnologická společnost, řada odborníků z českých a

moravských vysokých škol, z entomologické společnosti, Českého rybářského svazu,
Hydrobiologického ústavu Akademie věd a
další a další.
Vládní představitelé nám tvrdili, že na tomto projektu má velký zájem Moravskoslezský kraj. Proti kanálu však nekompromisně
vystoupili regionální politici, a to dokonce i ti, kteří byli zvoleni za ANO. Projekt
je podle nich zastaralý, zbytečný a ohrožuje přírodní bohatství kraje. Záporné stanovisko k projektu zaujímají již dlouhodobě
také mnohé obce a města Olomouckého
kraje a Loštice patří mezi ně.
Také mnozí občané nezůstávají lhostejní:
lidé sdružení ve spolcích Údolí Třebůvky
a STURM, základní organizace Strany zelených a TOP 09 v Mohelnici a farmáři ze
Savany Bouzov se připojili k podpoře celostátní akce „Dunaj – Odra – Labe, vládě zase
hrabe“, pořádané organizacemi Extinction
Rebellion Česká republika a Hnutí DUHA
– Přátelé Země Česká republika, a vyjádřili
svůj nesouhlas s tímto krokem vlády. Těm,
kteří rozhodují, poslali vzkaz: „Jako občané
žijící v oblasti trasy kanálu DOL nesouhlasíme se zničením přírodního charakteru řeky
Třebůvky a k nevratnému poškození malebného údolí, táhnoucího se od Městečka Tr41
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návka k Lošticím, jímž tato řeka protéká.
Obáváme se také o osud CHKO Litovelské
Pomoraví a CHKO Poodří a dalších nezodpovědných stavebních zásahů do toků řek,
které se stavbou kanálu souvisí, včetně vodních nádrží Skalička, Hoštejn či Spálov. Nesouhlasíme také se stavebními uzávěrami v
souvislosti s plánovanou trasou kanálu, které desítky let komplikují obcím rozvojové
využití území.
V čase klimatické změny je naopak nutné přírodní charakter řek nejen zachovat a
chránit, ale ještě lépe investovat do ozdravění řek a krajiny. Domníváme se tak, že by
vláda měla nadobro opustit veškeré přípravy kanálu DOL a finance přesměrovat především do koncepčního souboru opatření
reagujících na změnu klimatu, do snižování
emisí skleníkových plynů, do podpory zdravějšího hospodaření se zemědělskou půdou,
podpory adaptačních opatření ve městech a

obcích, urychlení změny druhové skladby
českých lesů a v neposlední řadě investovat
do zkvalitnění stávajících forem dopravy.“
Tady by mohl článek končit. Jenže zároveň
jsou pod rouškou koronaviru projednávány
další kroky: jedná se např. o novelu stavebního zákona umožňující zahajování velkých
staveb bez ohledu na občany, obce, města a
přírodu, urychlené projednávání „atomového zákona“, který má uzákonit snižování uhlíkových emisí pouze rozvojem jaderné energetiky, či utajované rozdělování 200
miliard zemědělských dotací nejspíše mezi
agrobarony, namísto toho, aby peníze šly na
obnovu krajiny, zadržování vody v krajině a
na pomoc malozemědělcům. Je proto možné, že hrozba kanálem DOL je také další mlhou kolem kvapně (volby se blíží) projednávaných nesmyslných kroků, jejichž důsledky
postihnou zejména naše děti a vnuky.
Svatava Šimková, Údolí Třebůvky, z. s.

Ptačí hodinka

Často si ani neuvědomujeme, jak velké štěstí máme, že žijeme právě v Lošticích – půvabném
městečku s pěkným okolím. Údolí říčky Třebůvky a okolní lesy jsou oázou klidu pro lidi a
domovem pro řadu živočišných druhů, zejména ptáků a hmyzu, ale také rostlin. To spolu
hodně souvisí: kde není hmyz, kde ubývají rostliny, nejsou ani opeřenci. Podle našeho známého ornitologa Zdenka Vermouzka není situace příliš radostná: za posledních třicet let se
počet ptačích druhů u nás výrazně snížil. Nejrychleji dnes z přírody mizí ptáci zemědělské
krajiny, ubyla jich zhruba třetina, a to zejména kvůli nadměrnému používání pesticidů a insekticidů a kvůli nepropustnosti půdy.
Také proto Česká společnost ornitologická zorganizuje pod názvem Ptačí hodinka již třetí
sčítání ptáčků na krmítkách. To proběhne 8. – 10. ledna 2021 a my vás k němu srdečně zveme. Stačí si na hodinku sednout k oknu s výhledem na krmítko, pozorovat a zapisovat. U
každého druhu zapíšete nejvyšší počet příslušníků ptačího druhu spatřený najednou. Přiletí
například čtyři sýkory koňadry, za chvíli jedna, potom jich na krmítku bude šest, v posledních minutách tři. U sýkory koňadry si zapíšete číslo 6 – to je nejvyšší počet těchto sýkorek
spatřený na vašem krmítku. Stejně postupujete i u ostatních druhů. Počítáte všechny ptáky,
nejen ty, kteří jsou zrovna na krmítku, ale také ty, kteří zobou na zemi nebo posedávají na
blízkých keřích a stromech, případně přeletují. Po hodině pozorování a zapisování zadáte
výsledky do online formuláře na webu ptacihodinka.birdlife.cz nebo výsledek pošlete poštou na adresu Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov. Všechny informace najdete na výše uvedených internetových stránkách. Tam se můžete seznámit i
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s nejběžnějšími ptačími druhy, k seznámení s některými opeřenci však můžete využít i nově
instalovanou ptačí stezku v Lošticích.
Na našem domácím krmítku a v jeho okolí se vyskytovali v posledních dvou letech tito ptáčci: sýkorky koňadra, modřinka, uhelníček, babka, dále mlynařík dlouhoocasý, střízlík obecný, červenka, kos černý, strakapoud velký, vrabec domácí, dlask tlustozobý, hýl obecný, stehlík obecný, sojka obecná, králíček obecný, zvonek zelený, brhlík lesní, čížek lesní, pěnkava
obecná, a protože máme pod kuchyňským oknem vodní náhon, vídáme i ledňáčka říčního.
A proč je dobré se takové akce zúčastnit? Pomůžete dobré věci – ornitologové také díky vám
zjistí, kteří ptáčci se u nás v zimě vyskytují a zda přibývají či ubývají. Navíc si můžete pozorování a sčítání užít s dětmi či vnoučaty.		
Svatava Šimková, Údolí Třebůvky, z. s.

Sbírka Český den proti rakovině

V květnu 2020 se měla v celé naší vlasti uskutečnit sbírka Český den proti rakovině. Kvůli
mimořádným opatřením byla sbírka odložena na 30. září 2020. Tento termín se naštěstí podařilo dodržet, a tak sbírka v tento den proběhla i v Lošticích. Tradičně ji realizovaly členky
dětského pěveckého sboru Větrník, letos to byly Adéla Tilcerová, Sára Grygarová, Vendula
Polášková a Natálie Laštůvková. Dospělý doprovod zajišťovaly paní učitelka Lucie Hedrichová a sbormistryně Svatava Šimková. Díky včasné propagaci ve škole i ve městě se podařila i za ztížených podmínek vybrat pěkná částka, celkem 12 914 Kč. Zejména děti z 1. stupně
ZŠ zaslouží velkou pochvalu, téměř všechny přispěly svými penízky do sbírky. Také občané
Loštic v úřadech, firmách, obchodech i na ulici většinou ochotně darovali částku, která obvykle přesahovala minimálních dvacet korun. Díky patří všem dárcům, pedagogům i pracovnicím loštické pošty, kde tradičně odevzdáváme pokladní vaky a společně peníze přepočítáváme. Odměnou všem byl dobrý pocit a žlutá kytička měsíčku lékařského se zelenou
stužkou. Teď už nezbývá než doufat, že se co nejdříve se všemi sborovými dětmi setkáme na
zkouškách a vystoupeních. 		
Mgr. Hana Vyjídáčková, DPS Větrník ZŠ Loštice
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24. ročník Loštického betléma
Ani letos řezbář Jaroslav Beneš nezahálel a
pilně pracoval mimo jiné i na dalších občanech svého betléma.
Ještě než nám představíš nové občany tvého betléma, zeptal bych se, kdy vlastně
vznikl nápad vytvořit loštických betlém
s významnými osobnostmi z Loštic a okolí
i celé Moravy?
Když jsem si v Lošticích koupil dům, kde
bydlím dodnes, a jednou jsem se vzbudil s
myšlenkou, že ze svého domu udělám ateliér a budu ukazovat lidem, co dělám. Jezdil
jsem po různých výstavách betlémů, například v Třebechovicích pod Orebem. Původně loštický betlém vznikl s úmyslem, že ho
budu půjčovat do kostela, dále že budeme
dělat výstavy spolu s panem Herzigem, malířem z Dubicka, pro sousedy a pro okolí. A
já nakonec betlém tedy udělal.
Představil bys nám nové občany betléma?
První figurkou byla probuzena ze špalíku lipového dřeva postavička celebrity říše velkomoravské, známý moravský skladatel,
muzikant, dlouholetý zpěvák kapely Moravanky i jiných hudebních těles pan Jiří Helán.
Druhou figurkou se stává náš dlouholetý
učitel v současné době již ředitel základní
školy v Lošticích pan Mgr. Lubomír Faltus.
Třetí figurkou se stává loštický občan a mistr
v šachu, který vyučil spousty nových šachových hráčů na vysoké úrovni v této královské hře, kteří nás již za město Loštice reprezentují. Tímto občanem a mistrem v šachu
byl tedy zpodobněn pan Jiří Vařeka.
Čím letos noví občané krajiny betlémské
obohatili tvůj relikviář?
Mistr šachové hry pan Jiří Vařeka věnoval
do relikviáře šachovou figurku jezdce neboli koníka, kterou odehrál mnoho šachových turnajů. S koníkem pan Vařeka nejraději hraje.

Druhý předmět v relikviáři věnoval místní pan ředitel základní školy Mgr. Lubomír
Faltus. A to propisku, která ho provázela po
třídách mnoho let. Touto propiskou podepsal 2400 vysvědčení.
Třetím vzácným předmětem v relikviáři se
stal nátrubek skladatele, muzikanta pana Jiřího Helána, na který dlouhá léta hrál v různých kapelách.
Co by si řekl závěrem?
Loštice pro mě jsou již mnoho let mým domovem, mým městem, a je pro mne poctou,
zanechat zde svojí tvorbou stopu pro generace přítomné i budoucí a naplnit své poslání. Vždyť bez vašich návštěv a tak projevené
náklonnosti k mému dílu, by celé moje snažení nemělo smysl. Jsem řezbářem ve svém
dřevěném království, kde je mým žezlem
řezbářské dláto na neomezeném území
mých snů a vizí. A tímto plním svoje poslání
pro generace budoucí. Z toho mého betléma
se totiž stala vlastně taková dřevěná kronika
k poctě k mým spoluobčanům.
Pokud koronavirové opatření dovolí, rád vás
přivítám ve svém království od 1. prosince
2020 do 6. ledna.2021, včetně svátků, sobot
a nedělí. Případně jsem k zastižení na tel.
603929926. Přeji vám i letos krásné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok 2021.
Váš Jaroslav Beneš
Moc děkuji za odpovědi a taktéž přeji za
redakci Hlasu Loštic krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021.
David Kofránek
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Pavel A. Taťoun

Bude možnost se někdy setkat s originály
obrazů v kalendáři?
Všech 13 obrazů zakoupilo město Šumperk.
Bylo domluveno s přátelským městem Nysa,
že výstava s vernisáží měla být 20.listopadu
v Arcibiskupském paláci v Nyse, kde sídlí
muzeum. Vše se přesunulo na leden 2021.
Za odpovědi děkuji a přeji jménem čtenářů Hlasu Loštic do nového roku plno inspirace.
David Kofránek

Doslechl jsem se, že loštického malíře Pavla
A. Taťouna z Vlčic si jako výtvarníka vybrala
města Šumperk a polská Nysa pro vytvoření
obrazů do kalendáře města. Partnerská města v roce 2021 slaví výročí 25 let přátelství.
Měl jsem možnost s mistrem barev a štětce
mluvit a položit mu pár otázek.
Kolik času Ti zabralo vytvoření obrazů
pro zmíněný kalendář?
Na kalendáři jsem pracoval cca. půl roku,
průběžně tak, jak přišla chuť a nálada tvořit.
Tvá tvorba je velice pestrá. Kde si vzal inspiraci a v jakém duchu si tvořil?
Pro inspiraci jsem nejprve zajel do míst, které jsem chtěl ztvárnit. Takže jsem zavítal, jak
do Šumperka, tak i do polské Nysy. Použil
jsem techniku akvarelu s pastelem na ručně
dělaném papíru z Velkých Losin. Chtěl jsem
ve svých obrazech vyjádřit barevnost ročních období a poezii kraje.
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Respekt a tolerance

Těší mne, že mohu prostřednictvím Hlasu Loštic udělat rozhovor s panem Luďkem Štiplem.
S člověkem, jehož působení je spojeno se spolkem Respekt a tolerance, respektive s Lošticemi, Úsovem a Mohelnicí. Od roku 2003 v rámci sdružení zaznamenává příběhy židovské komunity v regionu, spravuje místní synagogy a pořádá vzdělávací akce pro školy. Luděk Štipl
je jeden ze zakládajících členů a duší spolku Respekt a tolerance.
Co Vás přivedlo k zájmu o osudy židovských komunit v našem regionu?
Všechno to začalo tak trochu náhodou.
S přítelem, panem Canterem, jsme se dohodli, že provedeme fotodokumentaci náhrobků na židovském hřbitově v Lošticích.
Vnímali jsme je tehdy jen jako zajímavé
předměty s určitou historickou a estetickou hodnotou. Hřbitov byl zanedbaný a zarostlý, takže nikdo nevěděl, kolik tam těch
náhrobků vlastně je a jak některé vypadají.
Přišlo nám, že by bylo škoda, aby třeba jen
některé z nich zmizely nebo byly poškozeny
(např. zvětráváním kamene, rozdrcením padajícím stromem atp.), aniž by byly zdokumentovány. Jména nebožtíků mi nic neříkala, o židovské historii Loštic jsem toho moc
nevěděl. Jednou jsem zašel na pivo k Coufalů a chlubil jsem se tam se svými hřbitovními fotkami. U stolu sedělo pár zasloužilých
pamětníků, většinově v úctyhodných letech,
v čele s panem Janem Weiserem a Miroslavem Markem, kteří začali jména na vyfocených náhrobcích rozklíčovat. Například u
fotky náhrobku označeného „Eckstein“ jsem
se dozvěděl, že rodina toho jména bydlela
na Žádlovické ulici a její členové se zabývali výrobou vynikajících tvarůžků a měli moc
hezkou dceru, která se jmenovala Gréta, a že
na té samé ulici bydleli Wischnitzerovi, jež
také vyráběli tvarůžky a rozváželi je autem,
se kterým jezdil jejich syn Kurt, oblíbenec
místní mládeže, především dívčího rodu.
Náhrobky přestaly být pro mě mrtvé kameny, ale svědci loštické historie, která pokud
nebude zaznamenána a to hned, tak nenávratně zmizí. Vyhledali jsme další a další

Gréta Hirschová (1923-1942), Loštice,cca
1938
pamětníky a získali jsme nejen jejich vzpomínky, ale i fotografie a písemnosti. Dokonce jsme se zde dostali k dopisům, které psal
židovský student medicíny své křesťanské
přítelkyni. Nebyly to vlastně dopisy, ale motáky, neboť ten student již byl vězněn v Terezíně, odkud je tajně posílal. Nejbohatším
zdrojem informací a fotografií však byl pan
Jan Weiser. Docházel jsem k němu do jeho
„pracovny“ pravidelně po několik měsíců
a čerpal z jeho rozsáhlého archivu a vědomostí. Záhy vyvstala otázka, kam materiály
uložíme. Logické místo byla synagoga, ale ta
se nacházela v docela špatném stavu, s rozbitými okny a děravou střechou. Tak začala
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rekonstrukce synagogy a vzácná spolupráce
s tehdejším vedením města, která přetrvala
do dnešních dnů. Protože židovské komunity v Lošticích, Mohelnici, Úsově, Šumperku a Litovli byly propojeny v ekonomické i
osobní rovině, dospěli jsme po čase i k dokumentaci těchto lokalit. Muzejní expozici
v úsovské synagoze jsme dokončili v roce
2008 a v Lošticích v březnu 2014. Dr. Stanton Canter žije v Kalifornii, přestože nemá
v Lošticích žádné předky, do města a jeho
okolí se zamiloval a dokud byl zdráv, projekt
Respekt a tolerance všemožně podporoval a
10 let sem každoročně jezdil na pracovní dovolenou. K zakládajícím a aktivním členům
patřila paní Hana Heidenreichová, Petr Fialek, Lukáš Koval, Jiří Ošanec, Igor Škrobal,

Jiří Fišer a Bohumír Deml. Již v roce 2004
začali s RT spolupracovat členové pěveckého sboru ZUŠ Loštice Větrník pod vedením
paní Svatavy Šimkové. V posledních letech
technické a jiné inovace v synagoze nezištně
zabezpečuje pan Jan Konečný.
Co je či bylo nejzajímavější z mnoha aktivit pro spolek Respekt a tolerance?
Za nejdůležitější část našich aktivit považujeme vzdělávací programy. V časech před
pandemií jsme s paní Zdeňkou Míčovou
docházeli do škol, nebo studenti přicházeli
za námi do synagogy. Sestavili jsme také několik putovních výstav; např. výstava „Obyčejní lidé v neobyčejných časech“ putovala
nepřetržitě od roku 2013 do 2020 po školách
v Olomouckém kraji. Vytvořili jsme něko-

První bohoslužba v místní synagoze od roku 1939. Rabín Bruce Elder a členové kongregace
Hakafa z USA, jež mají v používání loštickou Toru, navštívili Loštice v červnu 2005
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Slavnostní ukončení první etapy rekonstrukce synagogy. Loštice, 2011. Foto Jindra Buxbaum
si tím vítězné povstání, kdy v roce 165 př.n.l.
pod vedením Judy Makabejského vyhnali helenizované Syřany, kteří násilně okupovali jejich zemi, nutili Židům řecké bohy
a znesvětili Chrám v Jeruzalémě. Když
se Židé vypořádali s nepřáteli a vyčistili
Chrám, zjistili, že mají pouze jednodenní
dávku posvátného oleje pro chrámový sedmiramenný svícen zvaný „menora“. Svícen
rozžali a pustili se do výroby nového oleje,
která trvala osm dní. A stal se zázrak, jednodenní dávka vydržela hořet po celou
dobu osmi dnů. Proto se tento svátek také
nazývá Svatek světel, je slaven osm dnů a
hlavním zvykem je zapalování osmiramenného svícnu „chanukija“. Uprostřed svícnu
se nachází oddělávací rameno se svíčkou,
které slouží k zapalování ostatních svíček,
říká se mu „šamaš“ (sluha) a do celkové-

lik katalogů a dva filmové dokumenty, které
jsou používány pro doplněni výuky novodobé historie. Do vzdělávací činnosti patří také
naše spolupráce se Stanislavem Motlem, se
kterým jsme připravili 30 půlhodinových
pořadů pro Český rozhlas.
První vzdělávací zamyšlení v Lošticích však
realizovali žáci ŽŠ Loštice, kteří se pod vedením pana učitele Františka Kobzy zapojili do projektu Zmizelí sousedé, v němž se
mj. zaměřili na osudy paní Alžběty Dostálové (Malinové). Autoři byli v roce 2000 přijati na Pražském hradě prezidentem Václavem Havlem.
Věnujete se historii Židů v regionu, mohl
byste lidem přiblížit, jak Židé slaví Chanuku?
Tento starobylý svátek slaví Židé přibližně
v období křesťanských Vánoc. Připomínají
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ho počtu ramen se nepočítá. Svíčky se zapalují postupně, každý den se přidá jedna.
Po zapálení přicházejí na řadu chanukové
písně a modlitby. K chanukové tradici patří
obdarovávání dětí a chudých lidí penězi či
drobnými dárky. Chanukové pokrmy se
připravují na oleji (nejčastěji olivovém) na
připomínku zázraku s olejem v Chrámu.
Typické jsou bramboráky zvané “latkes“ a
koblihy s bohatou náplní. Během svátku se
děti věnují hře s „drejdlem“, což je předmět
připomínající káču a kostku pro hru Člověče nezlob se. Hraje se o skutečné či čokoládové mince, oříšky, bonbony apod.
Letošní chanuka začíná 10. prosince.
Děláte záslužnou práci, neboť připomínat
minulost je důležité. Myslím, že se vám
daří podnítit zájem o historii. Co jste důležitého za celou dobu působení zjistili?
Těch důležitých poznatků je mnoho. Objevili jsme např. paní Edith Knöpfelmacherovou, která pocházela z našeho

regionu; její předkové odpočívají na židovském hřbitově v Lošticích. Přežila věznění
v Terezíně i Osvětimi, utekla z pochodu
smrti a po problémech v 1948 emigrovala
do Spojených států. Tam jsem ji v roce 2007
navštívil a natočil s ní filmový dokument,
jež je součástí expozice v loštické synagoze.
Druhý náš filmový dokument „Deník Otty
Wolfa“ pojednává o osudech mohelnického rodáka Otty Wolfa a jeho rodiny v době
nacistické okupace. Film i „Knihovna Otty
Wolfa“ jsou rovněž zařazeny do expozice v
synagoze.
Objevili jsme pozoruhodného člověka
pana Egona Morgensterna, který jako chlapec bydlel v místní synagoze. V roce 1939
utekl před nacisty do Polska, při putování
na Východ byl zatčen NKVD a uvězněn
ruském gulagu za polárním kruhem, zpět
do vlasti se vrátit nesměl. V roce 2014 jsme
jej navštívili ve Vilniusu a popřáli mu k jeho
stým narozeninám.

Modlitební sál, 2016
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Návštěva velvyslance USA Andrew Shapira. Uprostřed pan velvyslanec a starostka paní Šárka
Havelková Seifertová. Synagoga Loštice, 2017
Židé žili v Lošticích téměř 400 let. Křesťanské
a židovské komunity se zde naučili žít bez
vážnějších problémů, organizovaného násilí
či pogromů. Což je spíš výjimka než pravidlo. Bezproblémové soužití se zdokonalilo v meziválečném období, které dříve
zmíněná paní Gréta Ecksteinová komentovala slovy: „V Lošticích jsem tehdy žádný antisemitismus nezaznamenala.“
Co nového chystáte v rámci spolku Respekt
a tolerance?
Letos v létě jsme dokončili výstavu „Zachránci“, jež dokumentuje příběhy lidí, kteří
se během nacistické okupace odvážili chránit pronásledované, čímž mnohdy riskovali
svoje životy. S ohledem na současnou situaci tuto výstavu přeměňujeme do elektronické podoby a zároveň připravujeme druhý díl
této výstavy pro příští rok.

Po dlouhém a komplikovaném vyjednávání
jsme pro loštickou expozici získali unikátní soubor lavic a vitráží pocházejících
z Olomoucké synagogy, která byla zničena
v březnu 1939.
Během dokumentace jsme si rovněž
uvědomili, že Židé nebyli jen trpící oběti,
ale že také se zbraní v ruce bojovali proti
nacistům; v počáteční fázi války Židé tvořili
přibližně 50% Svobodovy armády. V té mj.
bojoval jako letec i loštický rodák Armin
Morgenstern (Egonův bratr). Do bojů na
západní frontě se zapojili také jejich zdejší
souvěrci Maxmilián Weiss a Artur Langer.
K zajímavým poznatkům patří zjištění,
že v Lošticich byla kolem roku 1850 napsána kniha „Hodiny zbožnosti“, která je
považovaná za první modlitební knihu, kterou kdy napsala žena pro židovské ženy. Kniha
byla přeložena do několika jazyků a dodnes
vychází v různých zemích. Knihu jsme nechali přeložit do češtiny, a přestože je určena
především pro židovské ženy, docela rádi v ní
čtou také ženy a muži, a to křesťané i nevěřící.

Moc děkuji za rozhovor a vstřícnost za
čtenáře Hlasu Loštic. Přeji Vám do života
plno elánu.
Za Hlas Loštic David Kofránek
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Loštická ptačí stezka

V sobotu 10. října členové
Spolku STURM a další pomocníci provedli poslední
kroky před zrodem Loštické ptačí stezky. Byla provedena instalace informačních
cedulí, ptačích budek a v neposlední řadě také hlavní
informační tabule, kde lidé
mají možnost se s celou stezkou seznámit. Do mobilu si
zde také mohou stáhnout
mapu s trasou stezky. Pak už
nezbývá než vyrazit na příjemnou a pro někoho možná i poučnou procházku.
Loštická ptačí stezka vám
představí druhy ptactva žijící v našem okolí a zároveň poskytne příležitost k příjemné procházce krásným prostředím města Loštic, především okolím řeky Třebůvky.
Ptačí stezka má nejen naučný charakter, ale zároveň podporuje hnízdění ptactva a tím pozitivně působí na zdravotní stav našeho okolí a přispívá k ekologické rovnováze. Ptačí budky, které jsou součástí stezky, úspěšně nahrazují přirozené stromové dutiny, jichž ve městech ubývá.
Stezka se skládá z jedenácti ptačích zastavení, jejichž součástí je ptačí budka a informační
cedule. Na každé informační cedulce si můžete přečíst o daném druhu různé zajímavosti a
po načtení QR kódu také poslechnout jeho zpěv a dozvědět se podrobnější informace. Navíc
ptačí budka umístěná u Mateřské školy je vybavená online kamerou. Na webových stránkách školky tak bude možné pozorovat dění v budce v přímém přenosu.
Délka okruhu ptačí stezky je 3 km. Trasa je dobře dostupná pro děti, kočárky i cyklisty. Poslední zastávku tvoří tzv. ptačí hostinec, který slouží především v zimních měsících k přikrmování ptactva a představuje vhodné stanoviště pro jeho pozorování.
Na zrození Loštické ptačí stezky se podílelo mnoho lidí. Mnozí z vás přispěli finančně, další
poskytli materiál či pomohli s výrobou budek a stojanů. Děti svými kresbami ozdobily hlavní tabuli. Je to tak náš společný projekt.
Spolek STURM srdečně děkuje všem, kteří přispěli do skládačky Loštické ptačí stezky. A to
Městu Loštice, Lence Skybové Zítkové a firmě Reklama - veverka, všem adoptivním rodičům, Janu Hanákovi a firmě Tři Buky, Veronice Kočí Spanilé - kresby a malování, Ondřeji
Navrátilovi a BRAVO s.r.o, Janě Pospíšilové z Mohelnice, Rostislavu Faltýnkovi, Janu Konečnému, Šárce Havelkové Seifertové, Blance Zdráhalové, MAS Mohelnicko, z.s. a všem místním dětem za nádherné kresby.
Na závěr nezbývá než popřát, aby všechna ptačí obydlí našla své nájemce a stezka se stala
oblíbenou trasou jak nás, místních, tak návštěvníků našeho města.
Spolek STURM
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Emilie Schindlerová, anděl z Brněnce
Zprvu bydleli ve Svitavách. Oskar byl několikrát odsouzen za rvačky i podvody. Koncem třicátých let se zapojil do činnosti proti
Československu. Po okupaci Polska přesídlil do Krakova, kde provozoval továrnu na
smaltované zboží. Emilie tam jen dojížděla.
V továrně zaměstnával především Židy
z krakovského ghetta a plašovského koncentračního tábora. V Polsku byly podmínky
pro židovské obyvatelstvo velmi kruté. V továrně u Schindlera panovaly na místní poměry snesitelnější podmínky, což potvrdily
četné poválečné výpovědi jeho chráněnců.
Když měla být na podzim 1944 Schindlerova fabrika uzavřena, hrozila jeho židovským zaměstnancům deportace do Osvětimi. Jednalo se o 1100 mužů a žen. Schindler
si vyjednal přesunutí výroby i svých dělníků
do Brněnce poblíž Svitav. Povolení, aby se
mohli se svými vězni usadit v továrně zkonfiskované rodině Löw-Beer, obstarala Emilie. Tím tyto vězně zachránili. Muži dorazili do Brněnce bez větších potíží. Ženy však

Emilie Schindlerová
(roz.
Pelzlová) se narodila 22. října
1907 v nedalekém Maletíně.
Její rodiče vlastnili větší statek
poblíž
kostela. Patřili k německy hovořícím katolíkům.
Emilie se provdala za svitavského rodáka Oskara Schindlera. Její manžel měl světáckou povahu. Za
věno, jež dostala od rodičů, a které činilo
tehdy úctyhodných sto tisíc korun, si koupil luxusní auto a zbytek utratil na flámech.
Manželství se začalo rozpadat již od počátku. Emilie absolvovala vzdělání v klášteře.
Snad právě tam se naučila trpělivosti a odpouštění. Tak začíná příběh, který později
proslavil film Schindlerův seznam.

Emilie a Oskar Schindlerovi v roce 1941
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nos Aires. Roku 1957 Oskar odcestoval do
Německa, odkud se už nevrátil. Své ženě zanechal dluhy, musela prodat farmu a s pomocí židovské lóže získala malý dům, kde
žila téměř do konce života. Jejich manželství
zůstalo bezdětné. Oskar Schindler zemřel
v Německu roku 1974, pohřben byl na vlastní přání v Jeruzalémě.
Emilie dlouho žila ve stínu svého manžela.
Lidé, o které pečovala, ji sice nazývali Andělem z Brněnce, ale pro širší veřejnost zůstala neznámou osobou. Režisér Steven
Spielberg, který v roce 1993 dokončil svůj
oscarový film Schindlerův seznam, se o její
existenci dozvěděl až při natáčení závěrečné
scény. Pozval ji však na premiéru filmu do
New Yorku. Tam jí poděkoval mj. i prezident
USA Bill Clinton. Takže teprve až ve stáří,
díky filmu, se Emilii začalo dostávat zaslouženého uznání. V červnu 1993 byla také
ona, tak jako dříve její manžel, oceněna v
památníku Yad Vashem titulem Spravedlivá
mezi národy. V roce 1995 ji německý prezident udělil Záslužný řád Spolkové republiky;
vysoká vyznamenání získala také z Argentiny, Izraele i Francie. Velmi si vážila toho, že
ji ve Vatikánu přijal papež Jan Pavel II.
Emilie Schindlerová zesnula 5. října 2001
v Berlíně. V červnu 2017 jí byla odhalena
pamětní deska v rodném Maletíně. Ve stejném roce se v Mnichově konala premiéra
opery Frau Schindler, která pojednává o životních osudech Emile Schindlerové.
Počátkem roku 2021 mají začít v Brněnci
přípravné práce na zbudování památníku a
vzdělávacího centra na místě, kde žili manželé Schindlerovi a jejich vězni. Na konci října to oznámil potomek původních majitelů
továrny Daniel Löw-Beer.

Stromy zasazené na památku obou manželů
Schindlerových v jeruzalémské zahradě spravedlivých mezi národy.
byly nedopatřením dopraveny do Osvětimi.
Oskarovi se podařilo ženy vyprostit a dostat
je do Brněnce. Emilie se tam přestěhovala a
začala pečovat o židovské vězně, obstarávala
jim nejnutnější léky i potravu.
V lednu 1945 se objevily na nádraží ve Svitavách čtyři nákladní vagony. Uvnitř se nacházelo na sto židovských vězňů. Tyto vagony bloudily v krutých mrazech po železnici
dva týdny. Nikdo nechtěl vagony přijmout,
nikdo neměl slitování. Emilie vězně se souhlasem manžela přijala. Jen otevření ledem
obalených vagonů trvalo několik hodin.
Vězni byli v zuboženém stavu, dvanáct cestu nepřežilo. Emilie se okamžitě ujala složitých, ale nakonec úspěšných záchranných
opatření a léčení.
Těsně před koncem války odchází Emilie a
Oskar do Německa. V roce 1949 odpluli do
Argentiny. Usadili se na farmě poblíž Bue-

Zkrácený text z výstavy Zachránci, jež je instalována v loštické synagoze. Příběhy z výstavy jsou postupně zveřejňovány také na:
facebook.com/respektAtolerance
53

ZIMA 2020

HLAS LOŠTIC

Spolek STURM 2020

Za připomenutí stojí několik akcí, na kterých se podílel spolek STURM. Přenesme
se do neděle 30. srpna 2020, kdy se konal 1.
ročník turistického pochodu MOHELNICKO-LOŠTICKÉHO CAPÁČKU. Akce nejen pro nejmenší capíky a cupitálky s délkou
tras 2,5 km. Mohlo se vyrazit z Mohelnice
či z Loštic na Hraničky. Byl tam připraven
bohatý doprovodný program ve spolupráci s Lesy ČR s. p.. V cíli čekalo na přícho-

zí i drobné pohoštění. Počasí bylo nádherné, což se odrazilo i na hojné účasti. Spolek
STURM dal možnost nahlédnout pod pokličku připravované „Loštické ptačí stezky“.
Hlavními pořadateli byli Rodinné a mateřské centrum Mohelníček a Klub českých turistů Loštice.
Dravci na loštickém náměstí byla další
z akcí, na kterých se spolek STURM podílel. V neděli 13. září záchranná stanice drav-
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ců a sov z Pateřína představila svou práci a své ptačí
svěřence. Podle nadšených
dětských tváří lze soudit, že
se odpoledne s dravci líbilo.
Bylo přislíbeno, že své ptačí
svěřence představí záchranná
stanice i při otevření „Loštické ptačí stezky“. Bohužel díky
koronaviru to nebylo možné.
Na akci se spolupodílelo i
město Loštice.
Za přísných hygienických
opatření spolek STURM
uspořádal v neděli 20. září
v Mohelnici besedu s Markétou Kutilovou, novinářkou
a humanitární pracovnicí. Ten, kdo přišel,
zažil zajímavé a užitečné povídání o situaci
v Sýrii a na Blízkém východě.
Až pojedete či půjdete po cyklostezce od Peště na Krčmy nebo opačným směrem, tak určitě nepřehlédnete novou výsadbu na ploše
kolem odpočívky. Výsadba byla provedena
ve spolupráci s městem Loštice, financovaná z dotačního titulu MŽP Program péče o
krajinu. Nové bydliště tam během podzimu
našlo 26 stromů a 110 keřů. Stromy zastupují javor babyka, lípa srdčitá, třešeň ptačí a

habr obecný, za keře je tam nově zastoupen
hloh, růže šípková, líska obecná, svída krvavá a trnka. Ubytovat se a ochránit je pomohli
členové STURMu i další ochotní lidé.
Od 10. října se můžete setkat především
v okolí Třebůvky s dílem, na kterém se podílelo mnoho lidí, včetně členů STURMu.
Mnozí z vás na Loštickou ptačí stezku přispěli finančně, další poskytli materiál či pomohli s výrobou budek a stojanů. Děti svými kresbami ozdobily hlavní tabuli.
David Kofránek

BYTOSERVIS MORAVA, s. r. o.,
Loštice, Žadlovická 5

Nabízíme prodej
propanbutanových lahví
2 kg
95 Kč
10 kg 345 Kč
33 kg 1095 Kč
Pro zakoupení volejte v pracovní dny
od 8 do 14 hodin na tel. č.: 604 104 102
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Komentovaná procházka žádlovickým parkem

V sobotu 3. října počasí přálo, tak komentovaná procházka žádlovickém parkem byla příjemným zpestření dne. Průvodcem mezi pamětníky historie žádlovického panství a přilehlého parku byl pan Stanislav Hekele, žádlovický patriot a velký znalec stromů.
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Procházka začala v místech pořádání různých akcí obyvateli Žádlovic. Ještě než pan Hekele začal vyprávět, mohli si příchozí prohlédnout nemálo fotografií a dokumentů z historie
SDH Žádlovice a komentovaných procházek. Nešlo si nevšimnout čilých příprav na nedělní
cyklokros, který se po 24 letech vrací do prostor zámeckého parku.
Poslechnout si výklad pana Hekeleho přišlo na několik desítek lidí. První kroky mířili
k zámku od silnice, kde pan Hekele povyprávěl o obyvatelích žádlovického panství, od prvních majitelů až do současnost. Jak šel čas, tak zde za staletí majitelé vybudovali nádherný
zámek a kolem úchvatný anglický park. O jeho podobu se zasloužil hrabě Mitrovský, který
u svého sídla založil botanickou zahradu.
Dále kroky všech naslouchající poutavému výkladu vedli k původní hlavní cestě k zámku, k Černé aleji. Jedna z dalších zastávek byla i u „Kronikáře z Žádlovic“, dubu ceru, který
v roce 2019 se umístil na třetím místě v celostátní anketě Strom roku. Dále se putovalo parkem až do prostor, kde se odehrává vícekrát za rok jezdecké klání. Celá skupina obohacena
i o spoustu poznatků z oblasti dendrologie se vrátila kolem staré sýpky obklopené statnými
douglaskami zpět na místo, kde komentovaná procházka začínala.
Po chvilce odpočinku, občerstvení a poslechu hudby následovala přednáška o historii Loštic
od pana Miroslava Kobzy. Přednesl ucelený přehled dění od pravěku až po období třicetileté
války. Ale některé témata měli přesah i do doby nám bližší, jako například informace kolem
v Evropě známých loštických pohárů.
David Kofránek
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Cyklokros opět v Žádlovicích

Cyklokros do prostor žádlovického parku se
vrátil takřka po 24 letech. Poslední závod se
zde odehrál v roce 1996. Dovolil bych si citovat ze zimního Hlasu Loštic z roku 1996.
V neděli 24.listopadu se v Lošticích sešla při
závodě Českého poháru skutečně špičková
konkurence. Z předních českých závodníků
nechyběl nikdo, takže několik stovek diváků sledovalo souboj hned několika mistrů
světa. K vidění byly souboje Lukeše, Elsnice, Ausbuchera, Camrdy, Kvasničky, Šimůnka nebo úřadujícího mistra ČR v cyklokrosu Pospíšila. Za zmínku stojí, že závod se
tehdy uskutečnil především díky neutuchající aktivitě Emila Hekeleho, který, jak bylo
v Hlasu psáno, půjde-li to tak dál, uspořádá s hrstkou nadšenců v Žádlovickém parku
v budoucnu také mistrovství světa.

Tehdy v závodě startoval i odchovanec místního SKC Loštice, tehdy člen Dukly Praha,
Emil Hekele ml. V silné konkurenci vybojoval konečné 11. místo.
Cyklokros v Žádlovicích se jel v rámci 19. ročníku Oderského poháru. Závodníci si přijeli poměřit výkonnost v neděli 4.října 2020.
S velkým nadšením a zápalem se hrstce nadšenců z Žádlovic v čele s ředitelem závodu Jaroslavem Vykydalem podařilo připravit skvělou trať v atraktivním prostředí. Stejně tak
dobře se i postarali o zázemí závodníků i diváků, kteří přišli podpořit své favority. Deštivé počasí připravilo pro závodníky těžkou
technickou trať. Kdo měl možnost měnit kolo
v depu, tak to byla pro něj nesporná výhoda.
Na svojí účast na posledním závodě v žádlovickém parku určitě vzpomněl úřadující mistr
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ČR v cyklokrosu Emil Hekele, který s hrdostí sobě vlastní vozí tento rok mistrovský dres.
Startovalo se ve třech sledech. Od 11 hodin startovali žáci, kadetky, žačky, masters
ženy 35+,45+, masters muži 65+, po nich
v 11:30 hodin kadeti, ženy a juniorky, masters 55+. V 13:30 hodin měli start junioři,
muži OPEN do 34 let, muži masters 35+,45.
V hlavní kategorii zvítězil stylem start cíl
EMIL HEKELE ze ZEKOF Team. Kategorii juniorů ovládl, stále lepšící se, Jaroslav
Vykydal ze Žádlovic jezdící za TJ AŠ Mladá Boleslav.
Závěrem bych měl pár otázek na ředitele závodu Jardu Vykydala.
Kolik úsilí stálo připravit podmínky a závod pro takřka stovku závodníků?
Uspořádat v dnešní době cokoliv je problém, když ani nevíte, jestli vám to den před
závodem nezakážou. Naštěstí vše vyšlo a
myslím, že i nad mé očekávání. Byl to první
ročník, tak se hlavně zjišťuje, co vše se kolem musí zařídit. Mám naštěstí kamaráda

(Roman Brandýs)z Olomouce, kterému už
pár let pomáhám s jeho závody v Náměšti
na Hané, tak jsem to měl trošku jednodušší. Samozřejmě musím v první řadě poděkovat Městu Loštice, že nám závody posvětily
a všem, co mi pomáhali, bez nich by to určitě nešlo, ať jde o stavění tratě, sponzorům,
hasičům ze Žádlovic za perfektní catering,
hasičům z Loštic za dokonalý servis při mytí
kol (bez nich by to po propršené noci nešlo)
a také divákům za super atmosféru.
Máš v plánu pokračovat v obnovené tradici cyklokrosových závodů v žádlovickém
parku?
V obnovené tradici, kterou začal před mnoha lety Emil Hekele st., bych chtěl samozřejmě pokračovat, vše bude záležet na tom, aby
nám i nadále závody posvětilo město Loštice
a pak už by to neměl být problém. Ještě jednou velké poděkování všem a doufám, že se
sejdeme na druhém ročníku.
Děkuji moc za odpovědi do Hlasu Loštic.
David Kofránek

Přejeme, co za peníze
není k mání,
hodně štěstí, zdraví
a hlavně splněná přání.

Upřímně gratulujeme
naší milé paní
kronikářce
Věře Večerkové
ke krásnému
životnímu jubileu.
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Skalku kolonizovaly obrněnky

Při svých putováních za sinicemi a řasami
v okolí Loštic rovněž navštěvuji Palonínskou skalku. Toto místo se mi spojuje s dětstvím, kdy jsem zde rád chodil a jezírko vnímal jako tajuplnou temnou hlubinu, ze které
jsem cítil respekt. Již nějaký rok jsem zde nebyl, takže po příchodu ke Skalce mě uvítalo
poničené okolí těžbou dřeva. Je to obrovská
škoda. Bývalo to moc pěkné místo k odpočinku. No co, řasám to nevadí, šel jsem brát
vzorky, které ukazuji svým studentům při
výuce na Katedře botaniky Univerzity Palackého v Olomouci. Voda již při pohledu
do lahvičky jevila hnědavý zákal, což značilo
slibnou populaci řas s hnědými barvivy. Při
pohledu do mikroskopu jsem byl překvapen
tím, co to vlastně ve Skalce žije. Vodní sloupec ovládly velmi zajímavé řasy ze skupiny
obrněnek. Jsou zvláštní svým tvarem a způsobem života. Dokáží se chovat jako rostliny a živočichové dohromady. Jako rostliny
získávají energii fotosyntézou. Naopak jako
živočichové dokáží získávat energii a důležité látky lovem bakterií a ostatních drobných
řas. V neúprosném mikrosvětě, kdy každým
okamžikem dochází k boji o holý život jednotlivých druhů bakterií, řas nebo prvoků,
jsou právě obrněnky velmi úspěšné. Možná je to právě důvod, proč v tento podzimní
čas ovládly jezírko v Palonínské skalce. Jejich buňky jsou obklopeny pevným pancířem z celulózních destiček, proto se jim česky říká obrněnky. Dává jim to jistou formu
ochrany proti drobným vodním predátorům. Ve vodě se pohybují pomocí dvou bičíků, takže při pohledu do vzorku vody ze
Skalky je možné vidět čilý rej těchto pozoruhodných buněk. Naše populace obrněnek nejsou v přírodě nijak zásadně škodlivé.
V chladnějším období (jaro, podzim) dokáží vytvořit velké populace a pak obvykle
ustoupí a nechají životní prostor jiným řa-

sám. V mořských a brakických vodách tyto
řasy mohou způsobit značné problémy. Některé z nich mohou produkovat toxické látky. Při jejich přemnožení jsou pak uvolňovány do vody a mohou způsobit těžké otravy
živočichů a člověka. Voda se intenzivně krvavě zabarví, protože mořské druhy mají
velké množství červených pigmentů. Tento
jev je skvěle popsán v Bibli. V knize Exodus
(kapitola Krev) je psáno, jak Mojžíš promění
vodu v Nilu v krev a vše s tím spojené přesně
odpovídá znakům tvorby tohoto jevu, kterému říkáme rudý příliv. Z dnešního pohledu můžeme tedy říci, že Mojžíš prostřednictvím Boží vůle povolal do zbraně tyto řasy.
Jiný mořský druh je schopen světélkovat.
Možná jste viděli světélkování na vlastní oči
nebo v nějakém přírodopisném dokumentu z mořského prostředí. Obrněnka při podráždění vyšle krátký světelný záblesk, čímž
okolí říká: „Dejte si všichni pozor. Jsem tady
a nechte mě být. Mohli byste mít problém.“
Doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
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JÁ, LOŠTICKÝ ŘEZBÁŘ NA VĚDOMOST DÁVÁM,
ŽE PRO VÁS DLE PŘÁNÍ RÁD VYŘEZÁVÁM.
DLÁTEM SVÝM DŘEVU ŽIVOT VKLÁDÁM ZNOVU,
JAKO KOVÁŘ DÁVÁ ŽIVOT KOVU.
BETLÉM SE NERODÍ BĚHEM KRÁTKÉ CHVÍLE,
CHCE TO SPOUSTU ČASU, OBĚTAVOSTI I PÍLE.
KDOŽ S BETLÉMEM MÝM STRÁVIT CHCE VÁNOCE,
VČASNÁ JEHO OBJEDNÁVKA PŘINESE OVOCE.
VÁŠ LOŠTICKÝ ŘEZBÁŘ JARDA BENEŠ,
NA ČÍSLE 603 929 926 MĚ SEŽENEŠ.

Verše věnoval řezbáři David Kofránek
Dole: Olomouc, pohled z Žerotínova náměstí do Michalské ulice. Kresba Pavla Zlínského
pro nástěnný kalendář - Olomouc 2021. Soukromý tisk.
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Ing. David Kofránek, Stanislav Veselý – příjem podkladů
Tiskne Tiskárna Václav Křupka Mohelnice.
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Kresby z kalendáře
Pavla Taťouna
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