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22., 23. a 24. června

Sportovní areál SLAVOJ Loštice, Sokolská ulice

Pátek 22. června, od 17. hod.

COUNTRY VEČER
Sobota 23. června

SLAVNOSTI HUDBY
A TVARŮŽKŮ
9.00 hod. – DĚTSKÝ PROGRAM
12.00 hod. – TVARŮŽKOVÉ SLAVNOSTI
18.00 hod. – ROCKOVÝ VEČER

Neděle 24. června

23. FESTIVAL
DECHOVEK
10.00 hod. – SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA
1
12.00
hod.: PŘEHLÍDKA
PísklataDECHOVEK
na Mikuláše
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
ani se nechce věřit, že
už opět vychází nové
číslo Hlasu Loštic,
tentokrát ve znamení léta. Vůni rozkvetlých stromů postupně
nahrazuje vůně dozrávajících třešní. Letošní rok je opět ve znamení sucha, které sužuje naši krajinu. V městských lesích
Loštická lesní, s.r.o. stále likviduje škody
pro loňských větrných smrštích, intenzivně zalesňuje holiny vzniklé po vichřicích
a současně svádí marný boj s kůrovcem,
kterému extrémně suché a horké klima
umožňuje dále se šířit po našich lesích.
Změna klimatu se stává na mnoha místech
republiky opravdu velkým problémem. Nedostatek sněhových i dešťových srážek vede
k enormním úbytkům podzemních vod, na
mnoha místech dochází k vysychání studní. Zadržování vody v krajině bude jednou
z priorit nadcházejících let.
Rok 2018 je na jedné straně rokem velkého
ekonomického růstu napříč celou republikou, daří se velkým firmám i firmám středním a malým, které investují do rozvoje svého podnikání stotisícové i milionové částky.
Nezaměstnanost klesla za posledních několik let na minimum. Na straně druhé je
rok 2018 rokem tragických lidských osudů
a zdravotních problémů. V tomto roce nás
opustilo mnoho lidí, kteří by tu s námi ještě
měli být, jejichž svíčka dohořela příliš brzy.
Je obtížné říci, proč tomu tak je, zda jde
o stav životního prostředí, ovzduší, nekvality potravin či o vliv zvyšujícího se stresu.
Nacházíme se uprostřed Evropy, chráněni
její společnou hranicí před válkami, chu-

dobou a hladem. Životní úroveň se zvyšuje vysokým tempem, přesto mezi námi stále narůstá napětí a nespokojenost. Zastavme
se, rozhlédněme se kolem sebe, zauvažujme,
co nás vlastně dělá šťastnými, co potřebujeme k životu. Třebaže to zní jako klišé, tak je
to zdraví, láska, lidská vzájemnost, pocit, že
náš život má smysl. To vše Vám přeji na začátku tohoto horkého léta. Všechno je v našich rukou, začněme více chodit pěšky, jezdit na kole, aktivně sportovat, pokusme se
zahájit den dobrým slovem, pohlazením,
úsměvem, buďme šetrní k životnímu prostředí, ohleduplní k ostatním lidem, zkusme udělat nějaký dobrý skutek a budeme se
všichni cítit mnohem lépe.
VALNÁ HROMADA NEROZHODLA
Jak budou v následujících letech provozovány vodovody a kanalizace ve vlastnictví akciové společnosti VHZ Šumperk, a.s., jejichž je
město Loštice významným akcionářem?
Valná hromada společnosti VHZ Šumperk, a.s., která měla ve středu 28. února 2018 na programu zejména rozhodnutí
o způsobu provozování vodovodů a kanalizací v našem regionu po roce 2020, nerozhodla o žádné ze čtyř předložených variant.
Zástupci měst a obcí tak své rozhodnutí odložili na pozdější dobu. Uložili představenstvu společnosti zajistit vypracování
hlubšího ekonomického hodnocení všech
čtyř variant a zpracování ekonomických výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled
finančních toků) pro všechny čtyři varianty pro období let 2017 až 2025. Dále uložili představenstvu zajistit zpracování dalšího
technického auditu provozní společnosti ŠPVS, a.s., (minulý byl ukončen v lednu
2016), zajistit provedení právního auditu
této společnosti a dále do konce roku 2018
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zajistit zakotvení systému sdílení dat vložených v grafickém informačním systému. Je
zřejmé, že zajištění těchto podkladů si vyžádá čas a další značné náklady. Valná hromada byla po předchozí dohodě s akcionáři
svolána v tomto termínu hlavně proto, aby
akcionáři mohli včas rozhodnout o kterékoli ze čtyř variant tak, aby se všechny daly
včas a bezpečně stihnout. Pokud by se měly
stihnout realizovat zejména varianty vybudování zcela nové provozní společnosti nebo nové provozní divize, bylo nutno
o nich rozhodnout už nyní a okamžitě na
nich zahájit práci. Odklad rozhodnutí tedy
znamená především omezení proveditelnosti obou těchto variant, protože jsou časově, finančně i organizačně nejnáročnější.

přímo kolem hřiště, čemuž jsme se snažili předejít.
Rada města vnímala nabídku firmy ZLKL
Loštice, s.r.o. na vybudování parkoviště jako příležitost částečně řešit nedostatek parkovacích ploch na sídlišti Sokolská,
a to v duchu petice, která nám byla předložena obyvateli Sokolské ulice před dvěma
roky. Parkoviště má být umístěno v nejzadnější části sídliště, kde bude nejméně narušovat jeho vzhled a zasahovat do veřejných
zelených ploch. Dále bylo s firmou ZLKL
Loštice, s.r.o. dohodnuto, že kolem parkoviště bude provedena výsadba doprovodné zeleně, která bude tvořit přírodní bariéru mezi parkovištěm a obytnými domy tak,
aby došlo k co nejlepšímu začlenění této
plochy do celkové koncepce sídliště.
Vzhledem k vlně nesouhlasu, jenž na sídlišti nastal, bylo dne 28. 3. 2018. do klubovny
KD Loštice svoláno veřejné projednání této
věci za účasti zástupců města a firmy ZLKL.
Z něho vyplynulo, že vybudování nové příjezdové cesty k parkovišti je pro obyvatele
sídliště nepřípustné. Z tohoto důvodu bylo
navrženo zanechat přístup k parkovišti ze
stávající místní komunikace a přesunout
z dosahu této komunikace dětské hřiště.
Firma ZLKL se zavázala, že provede přesun
dětského hřiště na své náklady a navíc vybuduje na svém pozemku 10 parkovacích míst,
která zůstanou veřejně přístupná občanům
nepřetržitě po celý den, tj. 365 dní v roce.
Město Loštice se zavázalo, pokud k realizaci projektu dojde, využít trojúhelník po odstraněném dětském hřišti také z části na vybudování nových parkovacích míst. Nová
nabídka firmy ZLKL byla Radě města předložena k projednání, Rada města schválila
nově vytvořený projekt za těchto podmínek:
* investor projektu zajistí platné pravomocné stavební povolení
* investor projektu se zaváže k vybudo-

PARKOVIŠTĚ NA SÍDLIŠTI SOKOLSKÁ
V jarních měsících tohoto roku se ve městě objevila negativní reakce na záměr firmy
ZLKL Loštice vybudovat na svých pozemcích, k nimž má společnost přístup z ulice
Sokolská, parkoviště, které by částečně zajistilo parkování zaměstnanců firmy a částečně by řešilo nedostatek parkovacích míst
na sídlišti. Nabídka firmy ZLKL zněla vybudovat parkoviště pro cca 50 osobních vozidel tak, že v době od 5:30 hod. do 15:00
hod. bude parkoviště využíváno zaměstnanci ZLKL a po 15:00 hod. odpolední
a o sobotách a nedělích pak bude mít možnost využívat volné parkovací plochy pro
parkování vozidel i veřejnost. Firma ZLKL
současně požádala Radu města, aby povolila připojení parkoviště na místní komunikaci, která vede kolem dětského hřiště.
Rada města vydala s vybudováním parkoviště souhlas. Jeho součástí však byla podmínka vybudování přípojné komunikace
k parkovišti, aby toto nebylo připojeno ze
stávající místní komunikace, která je vyústěna u dětského hřiště a všechna vozidla
z parkoviště by v takovém případě jezdila
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vání 10-ti parkovacích míst bez jakýchkoli
omezení
* investor projektu se zaváže, že ostatní
investorem vybudovaná parkovací místa
se smíšeným provozem budou provozována v režimu účelové komunikace, tzn. také
pro veřejnost, avšak s omezením v pracovní
dny od 5:30 do 15:00 hod
* investor projektu se zaváže, že příjezdová komunikace k parkovacím místům
včetně parkovacích ploch bude využívána
výhradně pro osobní vozidla (osobní přepravu), nikoliv pro nákladní dopravu
* investor projektu provede na své náklady přesun dětského hřiště na sídlišti Sokolská mimo průjezdnou komunikaci, o umístění dětského hřiště bude dále jednáno
* investor zajistí doprovodnou výsadbu
zeleně kolem jím budovaných parkovacích
ploch, aby došlo k maximálnímu oddělení
parkoviště od sídliště (stromořadí + keřové
patro).
* investor uzavře s městem dohodu, ve
které budou veškeré výše uvedené podmínky realizace projektu uvedeny
Nyní záleží pouze na obyvatelích sídliště, zda navrhované řešení přijmou či nikoli a zda nová parkovací místa na sídlišti
vzniknou. Jestli je nově navrhované řešení
v souladu s územním plánem města a zda
je možné vybudování parkovacích míst na
pozemku ZLKL realizovat, rozhodne Městský úřad v Mohelnici, odbor stavebního
úřadu, který jediný je k tomuto rozhodnutí oprávněn.

ci byla společností VHZ Šumperk, a.s. za
výrazné finanční podpory města položena
nová splašková kanalizace, která zajišťuje
řádnou likvidaci odpadních vod ve městě. Druhý důvod je jistě ten, že se nám podařilo rozsáhlými jednáními s vlastníkem
silnice II/635, Olomouckým krajem, dohodnout, aby ihned po ukončení projektu
kanalizace byla provedena celoplošná oprava silnice II/635 napříč městem. Třetí důvod je, že se nám podařilo vyjednáváním
s celou řadou orgánů státní správy včetně
Ministerstva dopravy ČR docílit zákazu
transitu kamionů nad 12 tun městem, který
se nám daří 3 roky po sobě úspěšně obnovovat. Čtvrtý důvod je pravděpodobně ten,
že více než 2 roky vedení města intenzivně
pracovalo na přípravě projektu rekonstrukce celé Olomoucké ulice. Pátý, že se nám
podařilo vyjednat s ČEZ Distribuce uložení nízkého napětí do kabelů před vlastní
realizací projektu rekonstrukce Olomoucké ulice, čímž z ní zmizelo staré vzdušné
elektrické vedení včetně konzol na jednotlivých nemovitostech. Šestým důvodem je
celková rekonstrukce veřejného osvětlení na Olomoucké ulici a doplnění optické
sítě pro občany. Sedmý je pak nejspíš ten, že
jsme získali na projekt vybudování chodníků, cyklostezky, lávky pro pěší, veřejného
osvětlení, zeleně, míst pro přecházení, autobusových zastávek a podélných parkovacích stání dotaci ve výši cca 26 mil. Kč.
A konečně poslední, tedy osmý důvod je, že
jsme tento projekt začali realizovat. A protože jsme obyčejní lidé, žádní kouzelníci,
museli jsme vybrat na tuto práci zhotovitele, který práci pro město provádí a se kterým stavbu neustále řešíme.
Stavba je nyní v realizaci a denně se řeší
celá řada dílčích problémů, které ze stavby
takového rozsahu plynou. Zhotovitel bojuje
s nedostatkem pracovních i výrobních ka-

LOŠTICE – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA
PRŮJEZDNÍM ÚSEKU SILNICE II/635
Dnes mi jeden občan města oznámil, že mě
mají všichni na Olomoucké ulici plné zuby.
Přemýšlela jsem, čím jsem si to zasloužila
a hledala jsem důvody tohoto výroku. První důvod je určitě to, že v Olomoucké uli-
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLOMOUCKÉ
ULICE
Na základě Vašich stížností na intenzitu
osvětlení Olomoucké ulice jsme jednali se
zhotovitelem díla. Ten provedl nové měření intenzity svítivosti, z něhož vyplynulo, že
přechodová svítidla skutečně přesahují povolené normy. Na základě toho jsme provedli demontáž prvních dvou svítidel na
začátku ulice. Zhotovitel v rámci reklamace snížil intenzitu jejich svítivosti a vložil
do nich ještě ochranné prvky, které snižují
rozptyl světla. Nyní bude provedena kontrola nového nastavení přechodových svítidel. A pokud zkoušky budou v pořádku,
provede se stejná úprava u všech míst pro
přecházení a u přechodu pro chodce.

pacit, řeší únosnost podloží, výškové rozdíly vstupů do nemovitostí, kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. Při tom musí
dodržovat technologické postupy i pauzy
jednotlivých stavebních částí, aby byla dosažena požadovaná kvalita prováděných
prací.
Theodore Roosevelt řekl: „Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic“. Nezbývá mi, než s tímto výrokem
souhlasit. Kdybychom neučinili všechny
kroky pro rekonstrukci Olomoucké ulice,
nevzniklo by 8 důvodů, proč mne lidé na
Olomoucké ulici mají plné zuby. Všechno
mohlo zůstat při starém a lidé by byli spokojeni, nemuseli jsme vkládat obrovské úsilí do realizace projektu, abyste se cítili nešťastni. Jistě se dá namítnout, že se některé
věci daly řešit jinak a vždy to bude pravda.
Vždy existuje celá řada alternativ a vždy je
nejtěžší rozhodnout, která je ta správná. Ne
vždy je možné realizovat to, co se jeví jako
nejlepší a ne vždy to, co se na začátku jeví
jako nejlepší, se ukáže být správné. Všechny projekty byly zpracovány odbornými
autorizovanými osobami, které mají mnohaleté zkušeností s projektováním dopravních staveb, mostních konstrukcí, veřejného osvětlení i veřejné zeleně. Ovšem v řadě
případů je velmi obtížné nalézt řešení, které
vyhovuje všem.
Vážení občané Olomoucké ulice, chápeme,
že prožíváte těžké období, musíte snášet
hluk, prach, neprůchodnost některých úseků kolem silnice II/635. Ale úpravou uličního prostoru dojde k celé řadě změn, které
se Vás bezprostředně dotýkají, a já se Vám
jménem města za všechny způsobené potíže omlouvám. Na konci všeho bude nově
zrekonstruovaná ulice, která je dlouhá více
než 1 km. Termín dokončení realizace projektu je stanoven na 30. 9. 2018.

JMENOVÁNÍ ŘEDITELŮ
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Po ukončení šestiletého období, na které
byli ředitelé příspěvkových organizací do
svých funkcí jmenováni, vyhlásila Rada
města v řádném termínu konkurz na nové
šestileté funkční období ředitele Základní školy Loštice a Základní umělecké školy Loštice. V průběhu měsíce května bylo
výběrové řízení ukončeno. Výběrová komise složená z nezávislých odborníků vybrala do funkce ředitelky ZUŠ paní Bc. Hanu
Miko a do funkce ředitele ZŠ pana Mgr. Lubomíra Faltuse. Rada města výběr komise
schválila. Dovolte mi touto cestou oběma
vítězům pogratulovat a popřát jim mnoho
úspěchů v jejich další práci. Jedná se o velmi kvalitní odborníky, kteří budou pro růst
našich škol bezesporu přínosem. Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ provázela petice občanů a pan ředitel měl i velkou podporu pedagogického sboru. O to více mne
i celé vedení města těší, že své místo bez obtíží obhájil a bude nadále pokračovat ve své
práci.
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DOTACE Z PROGRAMŮ
OLOMOUCKÉHO KRAJE
I v letošním roce se nám podařilo získat
finanční prostředky z několika dotačních
programů vyhlášených Olomouckým krajem. Jedná se o dotaci z dotačního programu kraje Obnova kulturních památek
na opravu kašny na náměstí Míru ve výši
100.000,00 Kč.
Dále jsme získali dotaci ve výši 230.000,00
Kč na projekt „Úpravy přechodů pro chodce a místní komunikace na ul. Komenského a Malém náměstí v Lošticích“ z dotačního programu Podpora opatření pro zvýšení
bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce. Předmětem dotace je vybudování nového přechodu pro chodce u základní školy, který byl z důvodu neplnění
dopravně bezpečnostních norem ze silnice odstraněn. Město zpracovalo nový projekt, odpovídající současným požadavkům
na bezpečnost silničního provozu, včetně
potřebného nasvětlení. Vlastní realizace
projektu bude provedena v období letních
prázdnin. Jeho cílem je bezpečný přechod
především pro děti ze základní školy přes
silnici III. třídy. Základní škola se nachází u poměrně frekventované komunikace
a zajistit bezpečnost chodců v tomto místě
je velmi důležité.
Dalším dotačním titulem, který jsme získali z programu Olomouckého kraje Podpora
výstavby a oprav cyklostezek 2018, je dotace na vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty Žádlovice – Loštice. Přiznaná
výše dotace je 370.000,00 Kč. Smíšená stezka volně navazuje na cyklostezku Žádlovice – Mohelnice, vybudovanou v roce 2014.
Projekt řeší propojení Loštic s místní částí
Žádlovice pro chodce a cyklisty. Termín realizace je do 31. 10. 2018. Smíšená stezka
bude využívána občany Žádlovic na cestu
do zaměstnání, do škol, nebo za službami

ve městě Loštice. Současně bude využívána občany města Loštice a města Mohelnice
při cestě za prací. Vzhledem k jejímu umístění se jedná o spojovací článek cyklostezky Mohelnice - Žádlovice - Loštice, umožňující navazující propojení extravilánu
mezi obcemi. Město Mohelnice stejně jako
město Loštice patří v regionu Mohelnicko
k městům s největším počtem pracovních
míst pro občany regionu. Geografická poloha města Loštice v nízké nadmořské výšce
uprostřed Mohelnické brázdy vytváří ideální podmínky pro využívání bezmotorové
dopravy v regionu, a to jak pro cestu za prací a do škol, tak i k turistice a cykloturistice.
Prioritou města je vytvořit občanům podmínky pro bezmotorovou dopravu v regionu a pro zdravý životní styl. Ministerstvo
životního prostředí ČR ve svém Opatření
obecné povahy "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava Město CZ07" řadí Loštice mezi města s nízkou
kvalitou ovzduší. Budování tras pro chodce
a cyklisty je tak jednou z aktivit ke zlepšení
stavu ovzduší ve městě.
UKLIĎME ČESKO
V měsíci dubnu proběhla celorepubliková
akce „Ukliďme Česko“. Do projektu se dobrovolně zapojili občané i spolky. Již tradičně
to byl Klub českých turistů, odbor Loštice,
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko
Šíp Loštice, významně se na úklidu podíleli také občané Žádlovic, Úklid probíhal na
mnoha místech v Lošticích - na sídlištích,
kolem naučné stezky, na fotbalovém hřišti.
Všem, kteří pomohli při úklidu města, tímto děkuji. Pevně věřím, že se k nám v příštím roce přidají další nadšenci, kteří nám
pomohou udělat naše město hezké.
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POSLEDNÍ STAVEBNÍ PARCELA V LOKALITĚ K PEŠTI
Upozorňujeme všechny zájemce o bydlení
v Lošticích, že město má poslední volnou
stavební parcelu v lokalitě K Pešti. V současné době již nemáme žádné volné pozemky ve vlastnictví města vhodné pro vybudování dalších stavebních míst, proto
pravděpodobně po určitou dobu nebudou
další stavební místa v Lošticích k prodeji.
Jedná se o stavební parcelu p.č. 1718/130
o výměře 1178 m2 za kupní cenu 800,00
Kč za 1 m2 včetně DPH. Na stavební parcelu byla poskytnuta sleva z původní kupní
ceny ve výši 90,00 Kč za 1 m2 včetně DPH,
z důvodu nutnosti vybudování tlakové jímky. V současné době jsou již v lokalitě položeny hlavní řady splaškové kanalizace
a vodovodu a byly zahájeny práce na vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek. V polovině června nastoupí zhotovitel na realizaci plynovodu včetně přípojek.
Předpokládaný termín dokončení je polovina července. Město Loštice se nyní snaží
dohodnout se zhotovitelem nízkého napětí
a trafostanice, aby v měsíci srpnu provedl
elektrické přípojky ke stavebním parcelám.
Ihned poté bychom pokračovali v dokončení první etapy komunikace – vybudování
konstrukčních vrstev pod silnicí, položení
obrubníků a pokládku spodní vrstvy komunikace.

hranici a za své skutky byla na ní upálena. Úkoly pro malé i větší děti v Čarodějném lese byly doplněny o lezeckou stěnu
pro odvážné hrdiny. Děti dostaly při vstupu do Čarodějného lesa nafukovací balonky a za splněné úkoly vynikající zmrzlinu
od lišky Bystroušky. V průběhu odpoledne
mezi malé i velké přišel kouzelník, který sypal z rukávu celou řadu kouzel. Občerstvení zajistil fotbalový klub Loštice. Makrely
i klobásy byly jako vždy vynikající. V tomto
roce nás překvapil počet účastníků, který se
vyšplhal na dvojnásobek oproti roku předchozímu. Vliv na to mělo jistě i velmi pěkné
počasí. Zajímavostí odpoledne byla ochutnávka lektvarů u báby z mokřin. Děti měly
možnost si vybrat jeden z nabízených elixírů. Většina z nich sáhla po lektvaru chytrosti, lektvar krásy zůstával opomíjen. Naše
děti tedy již vědí, že jsou krásné a všechny
k tomu touží být i chytré. Věřme, že se jim
to splní. Jménem města děkuji všem, kteří
se na organizaci akce podíleli.
MIKROREGION MOHELNICE MÁ
VLASTNÍ FILM
Mikroregion Mohelnicko se může pochlubit zcela novým propagačně-dokumentárním filmem!!! Pro všechny stávající i budoucí fanoušky našeho regionu, pro místní
obyvatele i pro návštěvníky platí pozvánka
ke zhlédnutí filmu. 20minutový film zachycuje zajímavosti a krásy všech 14 obcí našeho regionu. Krásná příroda, historické
památky, kulturní akce, významní rodáci,
kulinářské speciality - zkrátka všechno, co
stojí za zmínku a čím je náš region zajímavý, si můžete ve filmu prohlédnout, připomenout, poznat.
Film byl natočen za pomoci finančních prostředků Mikroregionu Mohelnicko, dotace
z Olomouckého kraje a sponzorských darů firem Siemens, s.r.o., Hella Autotechnik Nova,

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Podle nové tradice, která vznikla v roce
2015, proběhlo v tomto roce pálení čarodějnic již po třetí. Akce se konala na palouku před borovou chatou a v prostoru malého okruhu naučné stezky, kterou jsme
vybudovali v této části lesa v loňském roce.
Děti měly možnost se ponořit do světa čarodějnic a čarodějů. Jedna z čarodějnic dokonce v průběhu akce skončila na dřevěné
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s r.o., MONTIX, a.s., MERIVA, a.s., ZLKL,
s.r.o., ÚSOVSKO AGRO, s.r.o., A. W. spol.
s r.o. a Violet shine a.s. Odkaz: https://www.
youtube.com/watch?v=j5M4u_pKqSM

mu může být také originálním dárkem pro
Vaše blízké.
Za částku 700 Kč obdržíte certifikát o adopci stromu, děkovný dopis od starostky města Loštice a přímo u stromu bude také
umístěna cedulka se jménem dárce, případně se jménem a textem, který si dárce sám
zvolí. Dárce bude mít také možnost aktivně
se zúčastnit výsadby „svého“ stromu. Jedna osoba/instituce/škola/firma bude moci
„adoptovat“ vždy maximálně tři stromy.
Celkem bude do adopce zařazeno 127 stromů (Třešeň “Kordia” 48 ks, Ořešák “Seiferdorfský” 50 ks, Švestka “Domácí” 29 ks)
Všechny informace o adopci budou k dispozici na webových stránkách města Loštice http://www.mu-lostice.cz a na webových
stránkách obce Palonín http://www.palonin.
cz v záložce Adoptuj si strom, dárek pro přírodu. Zde také najdete mapu stromů, ve které si můžete vybrat a rezervovat „svůj“ strom.
Mapa bude průběžně aktualizována o již rezervované stromy. Mapka s rezervačním formulářem bude k dispozici také na webových
(http://spoleksturm.wix.com/sturm) a facebookových stránkách spolku STURM. Vybrat
a rezervovat strom si také můžete osobně, a to
na městském úřadě u paní Aleny Melhubové
nebo v kanceláři obecního úřadu v Paloníně.
Více informací podá i Michal Trlica (kstmt@
seznam.cz, 777 707 984).
Výsadba stromů proběhne v měsíci říjnu a adoptovat strom lze nejpozději do 30.
9.2018. Veškeré finanční prostředky budou
využity na pokrytí projektu výsadby aleje
a na její údržbu. Nebudou-li veškeré finanční prostředky vyčerpány, budou použity na
výsadbu Lípy svobody u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. Údržba aleje je garantována městem Loštice. Po ukončení výsadby bude provedeno vyúčtování nákladů
realizace projektu, které bude řádně zveřejněno všemi zapojenými subjekty projektu.

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Letní koupaliště se připravuje na další sezonu. V loňském roce jsme se nevyvarovali několika chyb, které se pokusíme v tomto roce
napravit, aby návštěvníci koupaliště byli spokojeni. S provozovatelem koupaliště jsme se
dohodli, že dětský lanáček v areálu koupaliště nebude zpoplatněn a bude součástí nabídky služeb, tedy ceny vstupného do areálu
letního koupaliště. Výše vstupného zůstane zachována jako v minulých dvou letech.
Občerstvení bude svěřeno do rukou místního podnikatele, který přizpůsobí provozní dobu koupaliště požadavkům zákazníků.
Předpokladem je i více letních akcí, grilování, hudebních produkcí apod. I v letošním
roce jsme se pokoušeli získat finanční prostředky na další rekonstrukci letního koupaliště, a to na rekonstrukci venkovních sprch.
Bohužel jsme nebyli Olomouckým krajem
vybráni mezi úspěšné žadatele. Vzhledem
k ostatním investicím, které v letošním roce
ve městě probíhají, byl proto projekt rekonstrukce venkovních sprch odložen.
ADOPTUJ SI STROM, DÁREK
PRO PŘÍRODU
V rámci výsadby aleje kolem cyklostezky Loštice-Palonín nabízí město Loštice ve spolupráci s obcí Palonín a spolkem
STURM občanům, spolkům, školám, institucím i firmám možnost aktivně se podílet
na této výsadbě, a to formou adopce, případně i osobní účastí při samotné výsadbě
jednotlivých stromů.
Všichni zúčastnění tak mohou vyjádřit svůj
vztah k městu a obci, v nichž žijí, k životnímu prostředí a zároveň přenechat svůj
odkaz budoucím generacím. Adopce stro-
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Co prozradil kontejner o třídění v Lošticích
Obec Loštice se spolkem STURM a Janem
Nezhybou z EKO-Con-2016 provedla 28.
5. orientační rozbor odpadu produkovaného občany na sídlišti. Cílem akce, bylo zjištění složení odpadu, který skončí v popelnici
na směsný odpad. Spolu s výsledky rozboru
se také při následné diskuzi přednesly možnosti uplatnění motivačního systému pro
občany, který ve výsledku vede k omezení
produkce směsných odpadů. Výsledky orientační analýzy jasně ukázaly, že v Lošticích
jsou v recyklaci využitelných materiálových
složek značné rezervy a to přesto, že možnost pohodlně třídit odpady obec nabízí.
„Například bioodpad tvořil téměř 34 % z
celkového odpadu, což je obdobná hodnota jako před 4 lety v Mohelnici a to tehdy
bez možnosti separovat bioodpady. Tady
se ukazuje fakt, že jen umístit kontejner na
separovaný odpad nestačí“ komentuje výsledky rozboru konzultant Jan Nezhyba.

„Všechny tyto komodity v podstatné míře
je možné vytřídit do speciálních kontejnerů. Tím by se výrazně snížila produkce
celkového směsného odpadu, který již nejde dál materiálově využít a končí zbytečně
na skládkách nebo ve spalovnách. V tomto
jsou stále velké rezervy k zlepšení a dostatečný prostor i pro obec, aby mohla zefektivnit
nakládání s odpady a také ledasco uspořit“.
Dodává k výsledkům Jan Nezhyba.
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INFORMACE PRO OBČANY / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Zpráva SUOT - za období únor – květen 2018
Narodili se: Vojtěch VAŠÍČEK (říjen 2017) Eduard ŠUPLER, Štěpán KOHOUTEK, Martin KRŇA, Adriana Figurová, Eliška Pokorná, Nikol Lachnitová, Kurt Otto LANG, Aneta
FRITSCHEROVÁ, Kristýna BUKOVSKÁ, Anna ONDRÚŠKOVÁ, Eliška SKALÁKOVÁ.
Manželství uzavřeli:
L + M Foltovi
T+T Fuňkovi 		

L + V Ficovi		
P + A Kubovi

J+R Vykydalovi

V prosinci oslavili své výročí sňatku:
zlatou svatbu manželé J+M Selingerovi z Loštic
Zemřeli naši spoluobčané:
Ladislav LASTŮVKA, Marie ČERVINKOVÁ, Karel JÁNSKÝ, Helena NAVRÁTILOVÁ,
Jaroslav LINHART, Lenka NEVRLÁ, Naděžda PYŠNÁ, Oldřich PŘIKRYL, Jiří ŠILBERSKÝ, Martin VESELÝ, Květoslav SKOPAL, Květoslava AUFICÍROVÁ, Jarmila HEJNÁ,
Vlasta ROTTEROVÁ. 				
SUOT - 2018 květen

VZPOMÍNÁME
Není lehké psát tyto řádky, není lehké jen vzpomínat
a je těžké se s tím smířit. Žil mezi námi a žil tu hlavně
pro nás. Měl pro nás jak úsměv, tak i pochopení, ale
hlavně nabízel vše, co mohl nabídnout, pomoc, práci, muziku, kuchařské umění a velkou náruč lásky a
vstřícnosti.
Nikdy nezapomeneme na Martina Veselého,
kamaráda, bráchu, taťku. Jeho život ať je ukázkou,
jak bychom se měli k sobě chovat a pomáhat si.
On to uměl, naučme se to i my.			
Standa Veselý

MUDr. Fricová Jarmila – gynekologická ambulance
Okružní 10, 78985 Mohelnice

Informace o provozní době: pondělí 7.00 – 17.30 hod. čtvrtek 7.00 – 13.00 hod.
				
úterý
7.00 – 14.00 hod. pátek pro objednané
				
středa
7.00 – 16.00 hod.
Poslední karta 40 minut před koncem pracovní doby. Červenec, srpen, září ordinace o jednu hodinu kratší. Možno se objednat na telefonu 583 430 172, 778 440 944.
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
Blíží se konec školního roku
2017/2018

Na naší škole aktivně působí žákovský parlament. V průběhu jara uspořádal několik
akcí. Vyhlásil výtvarnou soutěž pro žáky na
téma Slavné stavby světa. Porota složená
ze členů žákovského parlamentu posuzovala práce žáků 5. – 8. ročníku. Velmi zdařilé byly obrázky Bouzova, sochy Svobody,
Capitolu, či Velké čínské zdi, které obsadily
čelní příčky soutěže.
V pátek 20. dubna proběhl pod záštitou žákovského parlamentu Barevný den. Žáci si
zvolili modrou barvu a tím podpořili děti
s autismem a jejich rodiny.
Žákovský parlament byl také garantem
projektového dne pro druhý stupeň s názvem Den světa. Proběhl na konci dubna.
Jednotlivé třídy si pod vedením třídních
učitelů připravily pro ostatní děti 2. stupně
různé aktivity vztahující se kultuře a tradicím všech světadílů.
Ve dnech 23. a 24. dubna jsme si připomněli v rámci Dne Země na druhém stupni velký globální problém s narůstajícím
množstvím odpadu. Pro žáky byla zorganizována exkurze v třídírně odpadů Ekoservis – středisku SEPAREX, Zábřeh.
Žáci osmého ročníku se začátkem května
zúčastnili přednášky Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Šumperku. Ta se věnovala volbě povolání a možnostem absolventů základních škol.
Vybraní žáci devátého ročníku absolvovali 21. května výukový den spojený s exkurzí v elektrárně Dlouhé Stráně, který pořádala Střední škola technická a zemědělská
v Mohelnici v rámci projektu „Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji“.
Nedílnou součástí plánovaných akcí jsou
také preventivní programy. Proběhlo jich

Nastal měsíc červen a žáci již stříhají pomyslný metr dní, které je dělí od tolik očekávaných prázdnin. Školní výlety jsou v plném
proudu, proběhlo každoroční fotografování tříd a žáci devátých ročníků se pomalu
chystají na slavnostní předávání vysvědčení
a loučení se školou, v níž někteří strávili celých devět let. Než však nastane prázdninová přestávka v životě školy, pojďme se ohlédnout za událostmi předchozích měsíců.
V polovině března byla pro žáky I. A a III. B
připravena za spolupráce Městské knihovny již osmá Noc s Andersenem. Proběhla
v prostorách MKS Loštice. Letošní ročník
měl podtitul Pejsek a kočička po stopách
Rychlých šípů. Název a aktivity připravené pro děti se odvíjely od výročí, která letos
oslavíme. Pejsek s kočičkou budou mít 90.
a Rychlé šípy 80. narozeniny.
V měsíci dubnu děti druhého a třetího ročníku navštívily divadlo v Šumperku, kde
zhlédly představení „Dobrodružství mořského vlka“.
Žáci třetích tříd strávili 17. dubna školní
den v centru ekologických aktivit na Sluňákově, kde pro ně byl připraven program
s názvem „Co se děje v půdě?“ Dozvěděli se
informace o složení půdy, kteří živočichové
v ní žijí a jak správně třídit odpad.
Děti ze 4. a 5. ročníku se od 14. do 18. dubna
zúčastnily školy v přírodě v Malé Morávce.
Moderní ubytování a pestrou stravu poskytl loštickým školákům hotel Brans. Během
dopoledne probíhalo vyučování, odpolední
program zajistila CK Špuntík z Brna.
Z dalších akcí prvního stupně připomeňme
tradiční exkurzi do Lidové hvězdárny v Prostějově uspořádanou pro žáky 5. ročníku.
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napříč ročníky hned několik. Pro čtvrťáky
byla připravena beseda na téma Ne-bezpečná síť, děti z pátého ročníku se dozvěděly
základní informace o dospívání a žáci šestého ročníku si zahráli Hru o nezávislost,
jejímž cílem bylo uvědomit si rizika kouření. Dne 20. dubna se žáci 6. – 9. ročníku
zúčastnili preventivního programu E-bezpečí, který lektoři z Univerzity Palackého
zaměřili především na kyberšikanu.
V průběhu jara proběhlo také několik soutěží. Z matematických jmenujme například
Matematického klokana, školní a okresní
kolo Pythagoriády, okresní kolo Matematické olympiády. Z přírodovědných oborů
pak vybraní žáci řešili v Šumperku Biologickou olympiádu a v Mohelnici se zúčastnili soutěže Zlatý list.
Sportovní soutěže byly zastoupeny oblastním kolem ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd
na ZŠ Mlýnská Mohelnice, kde naše družstvo obsadilo 2. místo. Dále jsme se zúčastnili 5. ročníku okresního kola OVOV, který svou účastí na ZŠ Vodní podpořila Šárka

Kašpárková a Michal Pogány. Zde si dva
naši žáci ze čtvrtého ročníku zajistili postupová místa do krajského kola. Ve škole
máme také nadané skokany do výšky. Žákyně 7. ročníku obsadila v oblastním kole
Mohelnické laťky, kterou pořádá SPŠE Mohelnice, 2. místo a žák devátého ročníku 3.
místo. Tým fotbalistů ze šestých a sedmých
tříd získal 2. místo v okrskovém kole v minikopané mladších žáků.
Společnou akcí 1. a 2. stupně bude Dětský
den. Zaštítí jej žáci 9. ročníku. Pro mladší
děti plánují uspořádat cestu za pokladem.
Pro starší žáky zorganizují turnaje v kolektivních sportech a připraví netradiční sportovní disciplíny či pokusy z přírodopisu a
chemie.
Letošní školní rok se blíží ke svému závěru.
Doufejme, že koncové vysvědčení bude pro
většinu žáků jeho příjemnou tečkou.
Pěkné léto, hodně sluníčka, pohody a krásných zážitků všem čtenářům za ZŠ Loštice
přeje Martina Špičková.
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Mateřinka slaví úspěch
Děvčata z Duhové školky v Lošticích se každoročně zúčastňují oblastního kola přehlídky mateřských škol v Zábřehu pod názvem Zábřežská Mateřinka. Letos tomu
nebylo jinak. Pod vedením Květoslavy Kobzové děvčata nacvičila country tanec na
písničku od Heidy Janků s názvem Kovbojky. Svým tancem uchvátila nejen publikum
v Zábřehu, které se roztleskalo hned od začátku jejich vystoupení, ale i organizátorky celostátní Mateřinky v Nymburku, které
nás po zhlédnutí DVD Zábřežské Mateřinky pozvaly k reprezentaci mateřské školy
do Nymburka. Takového úspěchu jsme se
již dočkali v minulých letech dvakrát a letos, potřetí to opět stálo za to.
I přesto, že jsme odjížděli z Loštic časně
ráno v 5.00 hod., děti byly čiperné, natěšené a plné energie. Na cestě autobusem je
doprovázeli jejich rodiče, kteří nám ochotně pomáhali s organizací a oblékáním. Dopolední program byl velmi bohatý. Kromě
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generálních zkoušek byla pro děti v tělocvičně nachystaná různá stanoviště s plněním úkolů, včetně skákacího hradu. Dále
děti měly možnost zdobení perníčků, prohlédnutí výstavy obrázků dětí nebo se naučit moderní tance. 		
Odpolední finále vypuklo v 13.30 hod. ve
sportovní hale, které komentoval známý
moderátor Jan Kovařík. V programu vystoupilo celkem 13 souborů mateřských
škol z celé republiky. Atmosféra byla úžasná a děti se vzájemně podporovaly. Jako odměnu za vystoupení děvčata dostala trička
Mateřinky, panenku Mateřinky a sladkost.
Ale to hlavní je, že si děti i se svými rodiči přivezli spoustu pěkných zážitků a krásných okamžiků, na které budou ještě dlouho vzpomínat.
Protože Nymburk je od Loštic vzdálen asi
180 km, náklady na dopravu byly docela

vysoké. Tak jsme oslovili našeho zřizovatele Město Loštice a ten nám přispěl částkou
10.000 Kč na dopravu. Proto bych chtěla
touto cestou moc poděkovat paní starostce za tuto podporu, díky které jsme mohli
reprezentovat naši Duhovou školku na takovém velkém finále.		
Dalším velkým úspěchem bylo získané vysoké ocenění ve výtvarné soutěži pod názvem Putování lišky Bystroušky, kterou vyhlásil Mikroregion Mohelnicko. Do soutěže
bylo odesláno celkem 7 prací, které s dětmi
nakreslila Kristýna Štyksová. Ze všech zapojených mateřských škol z našeho Mikroregionu jsme získali ta nejvyšší ohodnocení – 1.
místo Adélka Kolavíková a 3. místo Adélka
Kubičková. Za celý kolektiv mateřské školy
oběma děvčatům a všem našim Mateřinkám
moc blahopřejeme a přejeme hodně dalších
úspěchů.
Květoslava Kobzová

Oddíl stolního tenisu TJ Slavoj Loštice v sezóně 2017/2018
vě několik zkušených hráčů, kteří si v minulosti prošli vyššími regionálními soutěžemi. O vítězství Mohelnice v této soutěži
rozhodla lepší vzájemná zápasová bilance
s týmem Úsova. Nejlepším loštickým hráčem byl nejzkušenější z nás všech – Jaroslav
Vařeka (ročník narození 1946), s úspěšností 77 % vyhraných utkání ve dvouhrách. Za
ním skončil Jan Fialek (73 %), následoval
Petr Valášek (58 %) a Bohumil Zatloukal
(54 %). Kromě těchto hráčů se v sestavě B-týmu objevili i Roman Nezbeda, Pavel Nakládal a Vladimír Kindl st.
Nyní probíhá letní přestávka, která potrvá až do začátku září, kdy se hráči opět zapojí do pravidelného tréninkového režimu.
V plánu jsou i přípravná přátelská utkání,
např. s výběrem z Mohelnice, týmem z Bouzova nebo Hvozdu. Ve druhé polovině září,
by se potom měly naplno rozběhnout i mistrovské soutěže sezóny 2018/2019.

Soutěžní ročník 2017/2018 ve stolním tenise je již minulostí, a tak se pokusím zhodnotit počínání loštických týmů a hráčů,
kteří ve zmíněné sezóně zasáhli do mistrovských utkání regionálních soutěží.
A-tým se ve své soutěži – Regionální přebor II. třídy umístil na posledním 12. místě. Čeká jej tak sestup do nižší soutěže,
kterou je Regionální soutěž III. třídy. Nejlepším loštickým hráčem byl Luděk Navrátil, s úspěšností 54 % vyhraných utkání ve
dvouhrách. Za ním skončil Luděk Grézl (33
%), následoval Jan Matějček (26 %) a Antonín Kacr (21 %). Kromě těchto hráčů se
v sestavě A-týmu objevili i Jan Fialek, Jaroslav Vařeka a Petr Valášek, tvořící základní
stavební kameny B-týmu.
B-tým obsadil v rámci Regionální soutěže IV. třídy, skupiny A krásné medailové
3. místo. Vítězem a postupujícím celkem
se stal tým z Mohelnice, jenž má v sesta14
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PUTOVÁNÍ ZA LOŠTICKÝM TVARŮŽKEM
Klub českých turistů odbor Loštice, pořádal
26.května již 42. ročník „Putování za loštickým tvarůžkem“. Po zkušenostech z loňského ročníku, kdy bylo na akci 3624 účastníků, byly provedeny organizační změny v
očekávání ještě většího počtu turistů. Počasí vyšlo na výbornou a již od časného rána
se na startu začaly naplňovat předpoklady
vysoké účasti. Cyklisté měli start a cíl na
koupališti. Pro pěší turisty byl start na fotbalovém hřišti. Pro zájemce o trasu 8 km

bylo připraveno 5 registračních míst. I když
byl o tuto trať největší zájem (bylo zapsáno
1620 turistů), probíhal zápis plynule, bez
velkých front. Úměrně k očekávanému rekordu v účasti, narostl také počet pořadatelů na 138. Pořadatelé byli nejen z řad členů
našeho odboru, ale pomáhali i občané našeho města, kteří ochotně přiložili ruku k
dílu, za což jim patří velký dík. Po sečtení
všech čísel se ukázalo dosažení rekordního
- počtu 3. 888 účastníků.

Statistika podle tratí:
Trať km

8

15

25

27

30

35

40

50

65

pěší

1620

820

159

-

-

40

-

21

-

cyklo

-

192

-

252

74

-

241

280

51

Několik občerstvovacích míst na trati,
chutná svačinka v cíli, a profesioální moderování akce Jaromírem Zapletalem, přispělo společně s počasím a krásnou přírodou
k příjemné atmosféře a spokojenosti všech
zúčastněných.

Chci poděkovat všem, kteří se svojí přímou
účastí, materiální i finanční podporou přičinili o zdárný průběh letošního ročníku.
Za Klub českých turistů,
odbor Loštice Jiří Kuba, předseda
15
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Závod vlčat a světlušek 2018

V den závodu si děti musely přivstat a už
v 6:30 odjížděly z loštického náměstí do
Moravičan, vlakem do Zábřeha a svozovým autobusem do Lesnice. Po registraci si
kluci vylosovali startovní čísla 13 a 30, zatímco děvčata si vytáhla číslo 17. Následoval slavnostní nástup všech družin, při kterém starosta Lesnice vyprávěl dětem příběh
o deníku, nalezeném při opravě obecního
úřadu. Některé stránky však byly poškozeny a úkolem soutěžních družstev bylo poškozený deník doplnit.
Každá družina vyrážela do boje vybavena
dvěma litry vody, lékárničkou, krabičkou
poslední záchrany, tužkou a lepidlem. Na
kluky i děvčata čekaly na trase tyto disciplíny: vlast a skauting, fyzická zdatnost, dopravní výchova, první pomoc, vyhledávání informací (práce se slovníkem, mapou
a jízdním řádem), pobyt v přírodě (poznávačky rostlin a živočichů), řešení problémových situací (setkání s opilým člověkem,
bouřka na cestě v horách, ztracení se při

K tradičním činnostem nejmladších členů
skautské rodiny patří jednou za dva roky
Závod vlčat a světlušek (ZVAS). Samotnému okresnímu závodu, který se konal 19.
května v Lesnici, předcházela dlouhodobá
příprava našich družin. Už od Vánoc se na
každé schůzce děti pod vedením Pavly Krbcové, Terezy Tiché, Pavla Horáka, Tomáše
Havelky a Elišky Hůlové připravovaly na
jednotlivé disciplíny.
Ostřílená družina vlčat „Medvědi“ (Ondra
Kuba, Jaroslav Kvapil, David Kuba, Dominik Tichý, Šimon Diviš, Martin Fusek, Michal
Konečný) měla těžký úkol - obhajovala účast
v celostátním kole v roce 2016. Vlčata vyslala
na okresní závod ještě jednu družinu „Gepardi“ (Alex Hlíva, Matyáš Krumnikl, Aleš Motejzík, Tomáš Zdráhal, Prokop Machala, Michal Nemerád). Za děvčata bojovala družina
ve složení Eliška Pátková, Tereza Berková, Veronika Kvapilová, Markéta Nemravová, Monika Nemravová, Kateřina Havelková, Zuzana Šnévajsová a Lucie Koplíková.
16
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výpravě), kuchařská dovednost, manuální
zručnost a logické myšlení (včetně šifer).
Bezprostředně po ukončení závodu proběhl opět nástup a vyhlášení výsledků. Z celkem šestnácti dívčích družstev se loštické
světlušky umístily na devátém místě. Naše
vlčata mezi dvanácti družstvy dosáhla ze 3.
a 4. místa na postup do kraje.
Krajské kolo proběhlo o následujícím víkendu 25. a 26. května v Rudě nad Moravou. Pro dvě družstva loštických kluků bylo
dobrodružstvím už přespání ve stanech
v dějišti závodů. V Rudě čekal účastníky
ZVASu úplně jiný příběh než v okresním
kole. Při pátečním zahajovacím ceremoniálu byli totiž shromáždění závodníci okradeni o posvátný oheň řeckých bohů. Prvním
pokusem získat jej zpět byla velká večerní
hra, ale přes veškerou snahu všech účastníků se nepodařilo oheň ukořistit.
Na druhý den po snídani následoval nástup, na kterém družiny dostaly mapu

s deseti vyznačenými stanovišti a po hromadném startu se mohly pustit do plnění jednotlivých úkolů z oblasti skautských
dovedností. Pro naše vlčata byla nejtěžším
úkolem práce s mapou a buzolou, důležitá
pro nalezení stanovišť. I tak se loštičtí kluci
v závodech neztratili a nakonec obsadili 4.
a 5. místo. Z krajského kola podle pravidel
postupuje jen vítězné družstvo – za kluky
vlčata z Konice, za děvčata světlušky z Olomouce.
Děkujeme všem dětem za krásnou reprezentaci jejich skautského střediska i města
a za dva roky se budeme těšit na další závody. Velké poděkování patří všem vedoucím,
kteří se na přípravě dětí podíleli, rodičům
podporujícím děti ve skautské činnosti
a jmenovitě Romanu Činčarovi a Kavárně a galerii U lišky Bystroušky za sladkou
odměnu v podobě zmrzlinového poháru
s ovocem pro každého malého závodníka.
		
Pavla Krbcová a Pavel Horák

Další úspěšný rok Loštických mažoretek
ky čekají pouze vystoupení, a to na Sjezdu
rodáků a přátel Hvozdečka a oslav 130 let
založení SDH Hvozdečko, na Dni Mikroregionu v Paloníně a Loštických slavnostech
hudby a tvarůžků.
Jako vedoucí souboru bych touto cestou
ráda poděkovala rodičům, kterých si velmi vážíme. Pravidelně holky doprovází na
tréninky, pomáhají s organizačními záležitostmi na soutěžích a vystoupeních, popostrčí holky k pravidelnému trénování a
lepším výkonům, jsou nám fotografy, kameramany, kadeřníky a psychickou i finanční podporou. Velice si vážíme také pomoci od MKS Loštice, které nám poskytuje
prostory k tréninku. To největší poděkování ale patří všem členkám mažoretek za jejich snahu, píli, krásné výkony a šíření radosti z pohybu.

Loštické mažoretky se v letošním školním
roce 2017/2018 zúčastnily několika soutěží, které přinesly nové zkušenosti a motivaci do dalších let. Velká formace dětské
věkové kategorie obsadila na Mia festivalu
v Olomouci 3. místo, sólo Natálie Adamová 2. místo, sólo Sofie Ondrová 3. místo a
duo Lucie Koplíková a Zuzana Šnévajsová
2. místo. Bronzové medaile si holky přivezly také z pohárové soutěže O zámeckou korunku, která se konala v Olšanech u Šumperka. Zlatým umístěním na oblastním
kole Festivalu tanečního mládí v Mohelnici, který tradičně pořádá Svaz učitelů tance
České republiky, si holky zajistily účast na
Mistrovství České republiky v Brně. Holky
si z Brna přivezly bronzové medaile a také
kupu vzpomínek a zážitků, a úspěšně tak
zakončily letošní soutěžení. Nyní mažoret17
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Ráda bych upozornila, že dne 18. 6. 2018
v 18:00 proběhne v tanečním sálku MKS
Loštice nábor nových členek od 7 do 9 let.
Na nábor bude navazovat prázdninová přípravka. Pokud jste nábor nestihli, nezou-

fejte a dojděte v některý z níže uvedených
dnů na prázdninovou přípravku. Všechny šikovné holky, které se rády hýbou, jsou
zvány!
Vedoucí souboru Loštických mažoretek

MAŽORETKY – NÁBOR

Po dvo letech jsme se opět rozhodli pro
nábor nových členek od 7 do 9 let,
který se uskuteční dne 18. června 2018 v 18 hodin (nahoře v tanečním sálku MKS Loštice). S sebou kartičku pojišťovny a 200 Kč na
zakoupení hůlky. (na podzim se nábor konat nebude).
Na nábor bude navazovat PRÁZDNINOVÁ PŘÍPRAVKA,
která se bude konat v ponděělí 2. 7., 9. 7., 16. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8. a 27.
8. 2018 vždy od 17.15 do 18.15 hod. v tanečním sálku MKS. Přítomnost na všech termínech prázdninové přípravky NENÍ PODMÍNKOU.
V průběhu prázdninové přípravky se holky rouhodnou, zda je mažoretky baví a chtěly by se jim věnovat.
Pro více informací pište na: mazoretkylostice@seznam.cz.
18
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Vážení spoluobčané a šachoví příznivci
níků a titul Přeborník olomouckého kraje. Zároveň se tímto vítězstvím nominoval
na mistrovství ČR, které se bude konat 8.
– 9.září tohoto roku ve Žďáru nad Sázavou.
Je to největší úspěch loštického šachu srovnatelný pouze s účastí Jana Odstrčila před
nemnoha lety na polofinále mistrovství ČR.
Jako Samův trenér doufám, že tento výsledek nebude ojedinělý a že i na zmíněném
mistrovství neudělá sobě ani našemu klubu ostudu. Sam je totiž chytrý a cílevědomý
mládenec, který již v tomto věku ví, čeho
chce dosáhnout a jde si směle za tímto cílem.
Věřím, že nemluvím pouze za členy našeho šachového klubu, ale i za vás sportovní
příznivce, když popřeji Samovi vše dobré a
mnoho herních úspěchů.
Za šk Loštice Roman Oliverius

placená reklama

Je tomu již půl roku, co jsme vás informovali o činnosti našeho šachového klubu a
tak bych to chtěl napravit a zdělit vám, co
se u nás za tu dobu událo nového.
Je pravdou, že coby družstvo jsme v oblastním přeboru moc nezazářili. S předposledním místem, kterého jsme po tuhých bojích
dosáhli, spokojeni být nemůžeme, ale doufáme v lepší zítřky. Zato na poli jednotlivců v mládežnické kategorii dosáhl náš nejmladší člen a můj svěřenec Sam Laufer ze
Střemeníčka velkého úspěchu. Po loňském
vítězství v okresním přeboru jednotlivců ve
vážném šachu se mu letos dařilo ještě více.
Ve své věkové kategorii do deseti let se zúčastnil pěti ze šesti turnajů v rapid šachu a
na žádném z nich neskončil hůře než třetí. V celkovém hodnocení Grand prix mu
tento výkon vynesl první místo ze 48 účast-
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KULTURNÍ INFORMACE
19. 5. Jarní procházka Žádlovickým parkem

Letošní jarní procházku pořadatelé hodnotí jako velice vydařenou akci. Sešlo se kolem sta
lidí, a to i přes proměnlivé počasí s hrozící bouřkou. Návštěvníci letos přijeli nejen z okolních vesnic, ale i z větších vzdáleností jako je Dlouhá Loučka, Šumperk. Pan Hekele zahájil procházku ukázkou několika listy a květy zajímavých stromů a po té jsme se vydali
parkem. Po návratu zpět bylo připravené posezení s hudbou František Zlínský Mohelnice,
obohacené o přednášku na téma historie osady Žadlovice, kterou si pro nás připravil p.
Miroslav Kobza (český rozhlas Olomouc).
Za SDH Žádlovice H. Fischerová

20
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PŘÍSPĚVKY
Konkurz na místo ředitele školy
Vzhledem k vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ Loštice, reakci občanů města Loštice a některým informacím, které
byly zveřejněny v tisku, jsem se rozhodl, že
stručně vyjádřím své stanovisko k dané situaci. Zřizovatel může dle zákona jednou
za šest let odvolat ředitele školy bez udání
důvodu. Slovo ,,může“ znamená, že nemusí, pokud je zřizovatel spokojený s vedením
školy. Jestliže jde vedení města o zkvalitňování školství ve městě, mělo být vyhlášeno
výběrové řízení na ředitele škol ve všech
školských zařízeních.
V minulém čísle Hlasu Loštic jsem se dočetl, že ředitelé by měli obhajovat své funkce
stejně jako starostové v komunálních volbách. Srovnávání mandátu ředitelů škol a
zastupitelů města je neopodstatněné. Starostou města může být každý občan star-

ší 18 let, který má trvalé bydliště na území města a zaujme občany svým volebním
programem. Ředitel školy musí splnit odbornou kvalifikaci, do níž je zahrnuto vysokoškolské studium, 5 let pedagogické
praxe, studium pro ředitele škol a úspěšné
absolvování konkurzního řízení.
Na základě reakce občanů vznikla petice proti odvolání ředitele školy. Chtěl bych
poděkovat organizátorům petice, občanům
a zaměstnancům školy, kteří mě podpořili.
Velmi mě to překvapilo, potěšilo a motivovalo k přihlášení do nového konkurzu. Na
závěr bych rád podotkl, že respektuji rozhodnutí zřizovatele a vážím si spolupráce
školy s městem Loštice.
Všem občanům přeji pěkné letní dny, více
radostí a méně starostí.
Mgr. Lubomír Faltus, ředitel školy

Bilance práce zastupitele očima voliče
Blíží se konec volebního období, chodím
dva roky mezi zastupitele na jejich zasedání. Využívám prostoru v Hlasu Loštic,
abych se podělila s občany s hodnocením
jejich práce mýma očima a se svými postřehy. Vrátím se na úplný začátek volebního
období. Připomenu slova exstarosty PhDr.
Lolka z Hlasu Loštic ZIMA 2013: „Chtěl
bych vyzvat, zejména mladé lidi, občany
našeho města, aby zvážili možnost zapojit se do řízení města. Rádi bychom jim své
zkušenosti v brzké době předali.“ Následující rok vyslyšeli výzvu pana Lolka také budoucí zastupitelé Bc. Havelková Seifertová,
Mgr. Kuba, Ing. Rulíšek, Mgr. Procházka.
Myšlenka po pěti letech znovu ožívá a na
podzim v komunálních volbách nastal čas
pro generační obměnu zastupitelů, o kte-

ré v roce 2013 psal PhDr. Lolek. Čtyři roky,
pokud chtěli, měli možnost intenzivně předávat své zkušenosti mladým zastupitelům.
Vážení voliči, pro následující volební období je třeba si připomenout naši odpovědnost k příštím generacím občanů Loštic.
Tempo dnešní doby, nové trendy života si
vyžadují, aby naše město opravdu spravovali zastupitelé mladších generací. Jejich myšlení a znalosti jsou na tuto dobu aklimatizovány, mají dostatek fyzických sil, velký kus
života před sebou. Dejme jim prostor a klid
pracovat podle jejich představ a starší generace si užívejme života. V tuto chvíli zmíním první postřeh. Aby se mladý zastupitel
s nedostatkem životních zkušeností pohyboval korektně ve veřejném životě, musí se
pokorně učit, být trpělivý a dodržovat etic21
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ký kodex své strany jako desatero Božího
přikázání. Je pro mě potěšitelné, že mezi
námi žijí talentovaní lidé mladšího středního věku s dostatkem životních zkušeností, kteří mají chuť a odbornou schopnost
řídit naše město. V minulé době na vesnicích bylo zvykem, že staří se nepletli mladým do hospodářství, jen když je sami požádali o radu. Životní moudrost patří i do
veřejného života. Pokud nás požádají mladí
o radu, poraďme jim, pokud ne, neházejme
jim klacky pod nohy. Je pro mě nepochopitelné, že poslední dobou létá jedna kudla
do zad za druhou, na dubnovém zasedání
jsme klesali s exstarostou k úplnému morálnímu dnu. Před mnoha lety jsem byla
jeho voličem, od roku 2016 toho upřímně
lituji. Před čtyřmi roky vystřídala ve funkci starosty PhDr. Lolka paní Bc. Havelková
Seifertová. Bylo předvídatelné, že náročnou
práci v mladém věku zvládne. Dvanáct let
praxe ve veřejné správě ji dobře připravilo
pro výkon funkce. K rozvoji města je potřeba zajistit na realizaci projektů peníze. Paní
starostka má výhodu, že je fundovaný odborník, z jakých titulů se dají čerpat národní a evropské dotace. My, co se o veřejný život zajímáme hlouběji, oceňujeme morálně
volní vlastnosti, psychickou odolnost, na
její pracovitost ukazují i nezávislí přespolní občané. Strmě klesající politická kultura
v ČR se přenáší i na chování občanů. Je nejvyšší čas, aby se objevili noví politici typu
prezidenta Masaryka, vrátili politiku k rozumu, etice a stali se vzorem pro občany.
Pokles se nevyhnul ani našemu městu. Podání pomocné ruky se téměř vytratilo, za to
morálního poklesu a závisti podnikatelům
je vrchovatý hrnec. Paní starostka přinesla
do zastupitelstva smířlivý, slušný styl politiky a ukazuje se, jak je dobře, že není zatížena minulostí z veřejného života v Lošticích.
Několik zastupitelů se k jejímu korektnímu

stylu práce za čtyři roky nepřidalo, starého psa novým kouskům nenaučíš. Pro řízení města jsou potřeba střednědobé vize.
Za přispění občanů byl vloni zpracován
strategický plán rozvoje města až do roku
2024, ve kterém je pamatováno na všechny
věkové kategorie občanů. Koalice za čtyři
roky udělala velký progres v rozvoji města. V první polovině volebního období byla
dokončena výstavba kanalizace. Uznání
za včasné dokončení patří především místostarostovi panu Konečnému. Hotové
podzemní inženýrské sítě se staly podnětem pro postupné opravy chodníků, místních komunikací, celých ulic, nezapomíná
se ani na Žádlovice. Projekty na další roky
jsou zahrnuty v rozvojovém plánu. Koaliční
zastupitelé zaslouží uznání, jaký mají zájem
o naše zdraví, jak usilují získat trvalý zákaz
průjezdu kamionů nad 12 t přes Loštice, že
na žebříčku hodnot u nich stojí vysoko životní prostředí. Kvituji zatraktivnění veřejných ploch okrasnými květinovými záhony, které by měly posilovat citovou vazbu
občanů k našemu městu. Když se záměr
podařil v jiných městech, proč by se nemohl podařit v Lošticích. Musíme být trpěliví,
vést osvětu, sami přiložit ruku k dílu, vychovávat děti, aby si vážily květin. V tom
nám mohou pomoct učitelé a především
rodiče. Příkladem, jak se může občan starat o veřejné prostranství, je rodina Jaškova ve Ztracené ulici, klaním se před vámi.
Čas potřebují někteří občané, aby se smířili s kácením nemocných stromů a s probíhající generační výměnou. Máme smůlu,
že kácení potkalo současné generace občanů Loštic. Na náměstí jsme se vrátili retro
do poloviny 19. století, kdy byly postaveny
kašna a sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Město ukazuje turistům v plné kráse
dvě kulturní památky. Dva roky je dostatečný čas poznat osobní morálku zastupite-
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le. Zažili jsme na zasedáních různou atmosféru, byli jsme i v Husákově normalizační
době. Dobrý pocit mám z korektního vystupování opozičních zastupitelů Mgr. Faltuse a pana Veselého. Když je vůle, vše je
možné. Oběma jde o rozvoj města, nikoliv
o jejich ambice. Radnice, škola a kulturní
dům jsou tři nejdůležitější budovy v Lošticích. Je dobře, že mezi vedením je korektní vztah. V souvislosti s kulturním domem
je třeba poděkovat všem organizátorům za
rozmanitou škálu akcí, zvláštní uznání divadelníkům a panu Veselému za udržování
tradice ochotnického divadla, lidové a dechové hudby v Lošticích. Také ve veřejném
životě platí “víc hlav, víc rozumu“. Na zasedáních postrádám kandidáty stran z minulých voleb, kteří měli zájem aktivně se
zapojit do veřejného života. Pomohli byste vysvětlovat záměrně nebo nechtěně šířené dezinformace mezi občany, nad kterými
někdy až rozum zůstává stát. Mladí přátelé,
běžte opět v hojném počtu k volebním urnám. Vybojovanou šanci před čtyřmi roky
si nenechejte vzít, zasloužíte si pokračovat

v rozdělané práci. Budete mít určitě podporu také od občanů starších generací. Exstarosta PhDr. Lolek a jemu blízcí zastupitelé
od voličů dostali příležitost 14 let spravovat
naše město, aby mohli realizovat své vize.
Proto je korektní, abyste i vy dostali od nás
další čas. Vážení voliči, buďme objektivní.
Za čtyři roky se nedá vyřešit úplně všechno, zvlášť věci, které se v 60. a 70. letech nepředvídaly, třeba enormní nárůst osobních
aut. Situace s parkováním na Sokolské ulici. Kdyby tehdy vedení města umělo věštit,
jaká bude situace za 40 let a nebudou stačit jen garáže, souběžně se stavbou panelových domů by postavilo také parkoviště,
a to pravděpodobně i na pozemku, který
v 90. letech prodala paní M. L. firmě ZLKL
Loštice. Předvolební kampaň si přejme
v duchu fair play bez házení špíny na konkurenta. Vzpomeňme si, naši rodiče nás
v dětství vychovávali k slušnému chování.
Za občany děkuji zastupitelům za správu a
rozvoj města, přejeme vám do dalších let
pohodu, radost a pevné zdraví.
Ing. Helena Vaculová

Pedagog Olomouckého kraje
V úterý 27. 3. 2018, den před svátkem učitelů, proběhlo v Regionálním centru Olomouc slavnostní předávání ocenění Pedagog Olomouckého kraje. Olomoucký kraj
tímto způsobem oceňuje vybrané pedagogy středních, vyšších odborných, speciálních a základních uměleckých škol. Dále
také pedagogické pracovníky z dětských
domovů, pedagogicko – psychologických
poraden a domů dětí a mládeže, které mají
sídlo v Olomouckém kraji. Toto významné
ocenění převzalo z rukou náměstka hejtmana pro oblast školství Ladislava Hynka
15 pedagogů z celého kraje. Mezi oceněnými byla i loštická občanka Mgr. Pavla Krbcová, která vyučuje na Střední škole tech-
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nické a zemědělské Mohelnice český jazyk
a literaturu a občanskou výchovu a zároveň
působí jako předsedkyně předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů. Je
koordinátorkou ŠVP s tím, že v rámci všeobecných předmětů ve vazbě na odborné
vzdělávání připomínkuje a tvoří tyto dokumenty jako součást kurikula školou nabízených oborů. Je také předsedkyní nadačního fondu školy a aktivně se podílí na
jednáních vedených se sociálními partnery.
Právě její osoba je velice příznivě vnímána
vedením významných sociálních partnerů,
kteří oceňují inovační přístupy této organizace při spolufinancování a zavádění inova-

tivních technologií do výuky. Mimoškolní
pedagogická činnost paní Krbcové se opírá
o znalost prostředí MŠ a ZŠ, je zapojena do
činnosti Spolku rodičů a přátel MŠ Loštice a Spolku přátel školy při ZŠ Loštice. Ve
svém volném čase pomáhá ve skautské organizaci s vedením oddílu světlušek.
Paní učitelka Krbcová je silnou osobností
našeho pedagogického života a je nezastupitelnou součástí naší školy a vedení školy považuje toto ocenění jako zasloužené
uznání její činnosti a určitý motivační faktor pro další její působení v řadách pedagogů.
Jiří Ženožička, ředitel SŠTZ Mohelnice

Lejskové

Drobní ptáčci stahující se k nám z afrických zimovištˇ, většinou přes Itálii. Přilétají v dubnu, květnu, odlétají v srpnu
až září. U nás se objevují lejsů čtyři druhy, lejsek šedý, lejsek
malý, /je nejvzácnější, má pěkné vybarvení, samci mají červený krček, světlemodré líčka, tělo je hnědavé – světle okrová
až bílá bříška/. Dále lejsek černohlavý, lejsek bělokrký.
V Doubravě u Moravičan jsem projížděl na kole podél toku
Moravy, spatřil jsem černobílého ptáčka, můj názor v prvním postřehu byl, že je to konipásek, ale po delším pozorování jsem usoudil, ocásek je poněkud kratší a bez pohybů
které jsou u konipasů známé. Lejsek bělokrký má do poloviny hlavičku černou, dále od zobáku až po zadeček je barva běloskvoucí. Ocásek černý, konce letek také černé. Tento druh rád hnízdí ve starých lesních lokalitách, Doubrava
má několik takových míst, hnízdiště májí lejsci nejraději ve starých stromových dutinách,
budky tato místa nohou nahradit, někdy jsou schopni zahnízdit ve skalních březích, starých zdech atd. Lejsek je hmyzožravec, hnízdí u nás jednou, zřídka dvakrát v sezoně. Na
vajíčkách sedí lejsci 13-15 dní.		
Text a ilustrace Pavel A. Taťoun

Nové kabiny pro fotbalisty starostka prosadí
Nadšení loštických fotbalistů z trávníku
jako na Barceloně sráží v kabinách všude
přítomná plíseň. Izolace staré stavby vyčerpala svoje možnosti. Zhruba 15 let (!!!) jsou
loštičtí fotbalisté bývalým i současným vedením města ujištováni, že již na jaře příštího roku by výstavba nových kabin mohla

začít. Nejblíže startovací čáře se projekt podařilo posunout starostce. Fotbalistům na
jaře 2017 prosadila z městského rozpočtu
vyčlenit na stavbu zhruba 10 miliónů Kč!!!
Jenže stavba má stát 15 milionů. Chybějících 5 milónů a starostlivost špiček opozice,
kde je RM vezme, stavbu pozdrželo. Roz24
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poruplné zprávy vysílané k uším fotbalistů
rozpálily některé funkcionáře do běla. Projekt přesto nezemřel! Pokud voliči starostce a jejímu týmu potvrdí v komunálních
volbách mandát, buldozery po sezóně ještě
v letošním roce mohou připravit staveniště. Zatouží-li voliči po předchozím vedení
města a zopakují volební výsledek z r. 2010,
městská multikára přistaví každoročně ke
kabinám kontejner se savem proti plísním.
Fotbalisté místo tréniků, budou možná dalších 15 let, v kabinách fixírkami udržovat
plíseň v přijatelné normě? Starostka není
všemocná. Přes názorové neschody s dlohodobě kritizujícím opozičním duem, které s blížícími volbami využívá každou příležitost hodit klacek pod nohy, obtížně uvádí
některé projekty v život. Viz návrch na 50
parkovacích míst pro osobní automobily na
sokolské ulici. Majitel ZLKL pan Brázdil, ve
spolupráci s vedením města a hojného počtu veřejnosti předložili v KD snový projekt. ZLKL ze svých prostředků(!!!) postaví parkoviště pro 50 autombilů s možností
jeho využívání nejenom zaměstanci firmy,
ale i místními majiteli automobilů. Projekt
by veřejnost, po menších úpravách, ve většiňě brala jako malý zázrak. Alespoň částečně by dorovnal hlad po parkovacích místech, které bývalé vedení města v minulosti
hrubě podcenilo. (přehršel ostrůvků na náměstí parkování jen zkomplikovalo) Nadšení vystřídala skepse. Každý ex-starosta,
který si oblíbil své město a stále fandí jeho
občanům, by tomuto projektu zatleskal vestoje a nevymýšlel možnosti, jak projekt
stopnout, nebo alespoň výrazně zpomalit.
Veřejnost má pochybnosti, zda předvolební aktivity špiček opozice jsou nasměrovány tím správným směrem. Na straně jedné
fůra překážek proti stavbě parkoviště na sokolské na druhé straně, když špičky opozice velely městu, otevřená náruč pro aktivity

českých drah. Likvidace odpadu z železničního koridoru by stála ČD nemalé peníze.
Na skládce v Medlově zhuba 1200 Kč za 1
tunu!!! Proč zhruba před 14-ti lety se ČD
mohly v Lošticích tak výrazně rozšoupnout a nad Žádlovicemi vystavěly zmiňovaným odpadem trochu větší kopec něž se
předpokládalo? Odpovídá protislužba ČD
městu, které za stavbu nepřehlédnutelného kopce utratily zhruba jen(!!!) 5 milónů?
Proč si město nenechalo zaplatit alespoň
90% z částky, kterou by ČD zaplatily za odpad v Medlově? Hazardní souhlas RM s přihlédnutím, co se naváželo výrazně pomohl
ČD levně se zbavit odpadu z koridoru. Ve
stínu nadšení stavitelů kopce zůstali obyvatelé bydlící v blízskosti nevratně dotčené
lokality. Když dva dělali totéž….. u prvního
se z toho mohl stát cílený záměr, druhý jen
nakrmil úředního šimla. V r.2012 vypsala
tehdejší RM konkurz na ředitele školy. Bývalý ředitel školy Mgr. Mojmír Mazal vyhovoval městu, škole, žákům i jejich rodičům,
ale nevyhovoval starostovi. Přesto se vzepřel a konkurz absolvoval. Výběrová komise složená i s členů vedení města dokončila
svůj záměr. Konkurzem neprošel. Ponížen
a s hlubokou jizvou v srdci z loštické školy odešel. Starostova RM konkurzem odepsala i p. Kašparovou, řed. hud. školy, které chyběl rok do důchodu. Nezvykle citlivé
rozhodnutí ! V letošním roce RM vyhověla
školskému řádu a po 6-ti letech ( standartní postup městských škol ) vypsala stejný
konkurs na ředitele školy s podstatným rozdílem. Mgr. Lubomír Faltus, byl vedením
města vybízen se do konkurzu přihlásit. Při
jeho kvalitách a starostčiny podpory, která
seděla v komisi konkurzní výsledek nemohl
dopadnout jinak. Minimálně po dobu dalších 6-ti let, coby ředitel loštické školy bude
pokračovat!!! Vypsání konkurzu vyvolalo
ve městě zbytečné vášně a emoce a opozi-
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ce rozjela petiční přdvolební kampaň proti RM. Neměly by špičky opozice jít trochu
do sebe a ušetřit veřejnost trapností s kritikou toho, co v minulosti sami prohlasovali
?! Nejsem pohoršen, když mě někdo zařadí
do starostčina fan- klubu. Naopak, jsem poctěn. Starostka je pracovitá, férová a umí si
najít cestu k lidem. Pro rozvoj města a jeho
občany je a díky úspěšným dotačním aktivitám i v budoucnu by mohla být velkým

přínosem. Bylo by škoda tuto šanci propásnout. Nemusela by již opakovat. Nestačí
prosit všechny svaté, aby starostka na radnici zůstala. Musíme proto také společně něco
udělat!!! Jsem optimista a pevně veřím , že
inteligence loštických voličů zasáhne a pomůže nejenom slibně se rojíždejícím projektům dát zelenou.
Za fandy loštického fotbalu
Zdeněk Linhart

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY
Zúčastnil jsem se předávání cen 12. dubna 2018. Město Oomouc vystřídalo divadlo v Prostějově, tato krásná Kotěrova budova si takovýchto akcí zaslouží. Ve vstupní hale stojí veliká
socha od mistra Olbrama Zoubka, jakoby tam stála odjakživa. Za rok 2017 vyjímečný počin
v oblasti výtvarného umění obdržel
malíř a grafik Vít
John z Olomouce.
Za celoživotní přínos v oblasti kultury dostal Šternberský umělec Libor
Vojkůvka. Vstoupil
také do síně slávy
kraje. Libora znám
více jak 30 let – posílám foto, kdy jsme
spolu na onom prostějovském rautu,
večer po předávání
cen. Uběhlo několik dní, Libora stihla
nepříjemná příhoda, která ho usadila
do invavozíku. Odmítá komunikovat,
vypnul telefon. Pro
kumštýře nepříjemná situace, Libore
držíme Ti palce.
Pavel A.Tatoun
26
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Šumperští umělci vystavují v Praze
V pražské galerii Lapidárium se ve středu
30. května za účasti starosty města Mgr.
Zdeňka Brože konala vernisáž kolektivní
výstavy desítky šumperských výtvarníků.
Během večera vystoupila písničkářka Anna
Lukášová s kapelou Litera, muzikantské
uskupení z Loučné nad Desnou. Název výstavy Šumperk, inspirující brána Jeseníků
odkazuje k regionu, kde všichni vystavující
autoři žijí a tvoří.
Myšlenka představit regionální výtvarníky a spolu s nimi samotné město Šumperk
v Praze se zrodila v Unii výtvarných umělců Olomoucka. Organizačního zajištění
výstavy s finanční záštitou Olomouckého
kraje se ujalo Vlastivědné muzeum v Šumperku. Celou významnou kulturní událost
podpořilo město Šumperk.
Až do 27. června 2018 tak mají
Pražané i turisté v působivých prostorách galerie, nacházející se nedaleko Staroměstského náměstí na
ulici Rámová č. 6, možnost zhlédnout tvorbu umělců ze Šumperka a
jeho okolí. Lubomír Bartoš vystavuje abstraktní malby, jeho méně
známé téma, kterým se zabýval
již v 60. letech. Mezi sběrateli exlibris ceněný Günter Hujber prezentuje grafiky, Anežka Kovalová
lyricky laděné komorní malby inspirované přírodou Jeseníků a výtvarník a galerista Miroslav Koval
kresby tuší a průsvit. Věra Kovářová do Prahy přivezla veselé koláže sestavené ze svých litografií,
Dagmar Koverdynská dřevořezby
dýchající pohodou domova. Jaroslav Minář se představuje jako malíř, grafik i sochař, v jeho dílech se
prolínají silné motivy ženy a hudby. Zdeňka Rambousková vysta-

vuje impresionisticky laděné krajinomalby
a Antonín Suchan kromě svých charakteristických dřevořezeb organických tvarů přivezl také asambláž z vyřazených tiskařských
literek, dílo, které předznamenává jeho právě vznikající monumentální Poctu Johannesu Guttenbergovi pro dokončované interiéry
Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk.
Svérázný humor tisků Petra Válka jistě pobaví každého, kdo do galerie, která původně
vznikla jako prostor pro prezentaci zachráněných soch barokních mistrů jako M. B.
Braun či O. Mosto, zavítá.
Politika galerie s volným vstupem pro
všechny milovníky umění jistě přinese
šumperským umělcům celou řadu nových
obdivovatelů.
Kristina Lipenská,
Vlastivědné muzeum v Šumperku
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Desetiletí je pro někoho krátká doba, pro někoho je to kus života. A pro mne je to nezapomenutelná pouť plná elánu, krásné muziky a pěkných vzpomínek. A výborných
lidiček, kteří mi přišli do cesty. A díky ní jsou
tady POHODÁŘI a PÍSKLATA. Velké díky za vše, s vámi je ten život moc krásný. Tak
hurá do další desítky. 				
Standa Veselý

DNES JSME SE ZEPTALI . . .
Dnes jsme se zeptali zastupitele Pavla Procházku….
1. Blíží se komunální volby, tak tedy trošku bilancování. Jak hodnotíte voje působení v zastupitelstvu města. V čem spatřujete svůj největší přínos a naopak,
pokud ano, co byste dnes udělal jinak?
V první řadě děkuji za obrácení své role,
kdy nekladu otázky já, v následujících řádcích budu s radostí odpovídat. Ano je čas
na bilancování a vybilancováno mám velmi detailně. Své působení v zastupitelstvu
hodnotím poněkud rozporuplně. Na jednu
stranu se koalici podařilo dotáhnout celou
řadu dlouho neřešených problémů, ale také
se jí podařilo poměrně dosti problémů vytvořit, tak to ale v životě občas prostě chodí.
Dokonce si myslím, že historicky se za toto
volební období podařilo realizovat nejvíce
projektů v součtu za astronomické částky.
Současně mám ale také pocit, že se z radni-

ce mírně vytratil lidský přístup a zaměření
na službu lidem. Své působení v zastupitelstvu hodnotím jako velkou osobní zkušenost. Z pozice desátého člena koalice je
však těžké vytvářet tlak na změny a prosazování vlastních cílů. S tím také souvisí to,
co bych udělal jinak, a sice nevstoupil bych
do koalice. Tím nechci říct, že vše co koalice dělala bylo špatně, spíše naopak, ale toto
rozhodnutí považuji za strategickou chybu. Svůj přínos spatřuji například v tom, že
existuje rubrika „Dnes jsme se zeptali“, že
se podařilo kultivovat po dlouhých letech
vzhled a snad i úroveň Hlasu Loštic. Dále
se mi v některých případech dařilo rozvinout debatu v klíčových rozhodnutích a
celkově zvýšit zájem lidí o místní politiku
třeba i svými občas provokativními články.
A v neposlední řadě jsem hlasoval na za-
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stupitelstvech podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pro správné věci a proti špatným věcem a nenechal jsem se natlačit do
hlasování řízeného dogmaty koalice.
2. Být členem koalice jistě neznamená
(anebo by nemělo znamenat) slepě hlasovat vždy stejně jako ostatní její členové anebo naopak pro ti návrhům opozice. Ale přesto: váš názor se od ostatních
koaličních partnerů lišil poměrně často.
Jeden příklad – při choulostivém rozhodování a zamítnutí požadavku zubních
lékařek na vybudován parkoviště na náklady města a návrhu města na kompromisní řešení jste zastával odlišný názor. Nepřipadalo vám to jako střet zájmů
vzhledem k příbuzenským vztahům?
Kdybychom si udělali statistiku, asi bychom
se dozvěděli pravý opak. Já sem si ji sice nedělal, ale věřím, že jsem v devadesáti devíti procentech hlasoval s koalicí. Ano hlasoval jsem jinak v několika případech a vždy
ve prospěch většiny občanů. Ten příklad,
co uvádíte, to jen potvrzuje. Tak tedy ještě jednou a „polopatě“. Zaprvé takový malý
precedenc, během hlasování o odvolání ředitelů škol byl nejmenovaý radní v příbuzenském vztahu se zaměstnankyní školy a
podle vyjádření MVČR prý bylo vše v pořádku. Ano jsem ve vzdáleném příbuzenském nepokrevním vztahu s jednou spolumajitelkou zdravotního střediska. Ale
pokud jsem byl ve střetu zájmů s někým,
tak to nebyla tato osoba, ale občané Loštic.
A to mi jistě dáte za pravdu, že to je nejen
mé právo, ale i má povinnost. Hned vysvětlím proč. Parkoviště u zdravotního střediska je pro občany, ne pro podporu byznysu,
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jak někteří označují zdravotní péči. Je to
v zájmu nemocných lidí, kteří mají mnohdy problém do toho nešťastně umístěného
střediska dojít, navíc často obtížení chorobou. Víte, ti lidé ke svému lékaři stejně musí
dojít, ať už tam to parkoviště je nebo není.
Lékaři na středisku z toho nic navíc nemají. Mohu jen suše konstatovat, že zatímco
v jiných obcích se snaží lékaře podporovat,
aby neodcházeli, u nás nejsme schopni vybudovat ani naprosto standardní parkoviště. A to i přes navýsost logickou občanskou
iniciativu majitelek střediska o vybudování
několika parkovacích míst během dlouho
plánované rekonstrukce Havelkovy ulice.
Lékařky navíc nabízely pozemky přilehlé
k ulici zcela zdarma. A to raději nebudu ani
srovnávat důležitost parkoviště u hospody
a parkoviště u zdravotního zařízení. Přestože i u té hospody je parkoviště dnes velmi
potřeba. Je zvláštní, že u hospody to jde a u
střediska ne…
3. Vzhledem k vašemu současnému bydlišti v Mohelnici, budete kandidovat
do loštického zastupitelstva i v nadcházejících volbách?
V současné době mám stále trvalý pobyt
v Lošticích, a na tom se nějaký poměrně
dlouhý čas nic měnit nebude. Je ale pravda,
že díky tomu, že v Lošticích fyzicky nebydlím, a i když se tu pravidelně zdržuji, poněkud ztrácím kontakt s loštickými reáliemi a problémy. Nadto mám také radostné
povinnosti rodinného charakteru, tudíž na
politiku nezbývá příliš mnoho času. Přesto
bych se rád ucházel o vaši přízeň z 15. místa
kandidátky místní organizace KDU-ČSL.
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Letní soutěž s Mikroregionem Mohelnicko
budete sbírat razítka z jednotlivých schránek
a zapisovat písmenka, která vám složí tajenku. V kupónu také najdete podrobnější informace k soutěži.
Cíl akce bude v sobotu 8. září na tradiční akci Den Mikroregionu na kole. Letos
se uskuteční na koupališti v Lošticích. Kdo
přijede na akci na kole a přiveze vyplněný
kupón, získá na tomto místě poslední patnácté razítko.
Pro všechny zúčastněné s plným kupónem
budou připraveny odměny. Se všemi malými i velkými, mladými i zkušenými, amatéry i profíky se budeme těšit v září v Lošticích na viděnou.
Jitka Macháčková, Lukáš Horyna,
manažeři Mikroregionu Mohelnicko
Kupón k akci na následující straně

Mikroregion připravil na dobu letních
prázdnin zajímavou soutěž. Pro všechny,
kdo jezdí rádi na kole. Pro všechny, kteří
chtějí lépe poznat obce našeho regionu. Pro
všechny, kdo mají rádi tajemství, překvapení, luštění a soutěžení.
Víte, kolik je obcí v našem Mikroregionu?
Kam se dá dojet po rovince, kde vyšlápnete
pořádný kopec, kam vede zkratka lesem, kde
můžete jet po protipovodňové hrázi? Vydejte
se během léta prozkoumat na kole okolí svého domova. Startujeme se začátkem prázdnin. Od prvního července bude v každé obci
Mikroregionu ukryta schránka s razítkem
a jedním písmenem tajenky. Na obecním/
městském úřadě, v kanceláři Mikroregionu
nebo v informačním centru v Mohelnici si
můžete vyzvednout herní kupón. Do něj pak
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou aktuální vydání Hlasu Loštic. Uběhlé týdny se
nesly ve znamení examinací našich studentů ať už vysokoškoláků nebo středoškoláků.
V této souvislosti mě zasáhla zpráva o každoročně katastrofálním výsledku státní maturity z matematiky. Z novinového článku na mě svítila informace, že tímto testem neprošel
každý pátý student. Nemůžu tvrdit, že by mě to zaskočilo, protože takový článek vídám
rok co rok. Spíš mě to vede k zamyšlení, zda si jako národ uvědomujeme, jaké problémy si
tímto ve slibované nové éře průmyslu připravujeme. Tento průmysl slibuje nahrazení lidských rukou robotizovanými stroji. Tudíž už nebudou potřeba zástupy dělníku. Budou potřeba vzdělaní lidé, kteří těmto robotům rozumí a umí je programovat. A to, světe div se,
bez znalosti matematiky nelze. Takže nezbývá než doufat v opožděný nástup robotizace,
v malý růst platů nebo v kvalitní hnutí rozbíječů strojů 2.0.
Letos si budeme připomínat sté výročí založení Československé republiky, tedy společný
stát Čechů, Slováků, Rusínů, Němců, Maďarů, Poláků a dalších národností, které se v tomto tehdy mladém státě rázem ocitly. V té době jsme byli na technologické špici světa. Kde
jsme dnes? Opravdunám stačí být levnou montovnou? Tímto chci vyzvat každého k zamyšlení natéma, kde chceme být za dalších sto let? Chceme pokračovat v sestupnétendenci?
Závěrem chci popřát všem občanům pěkné prázdniny a šťastné návraty z dovolených.
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ČEZ DISTRIBUCE

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
MINIMANUÁL PRO VEŘEJNOST

TYPY UDÁLOSTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
PODLE PŘÍČINY
Porucha

Neplánovaná událost, která má za následek poškození či omezení standardního provozu zařízení distribuční soustavy.
Zvýšená poruchovost
Stav v distribuční soustavě, kdy došlo ke kumulaci poruch.
Kalamitní stav
Stav v distribuční soustavě při nadměrné kumulaci poruch
obvykle způsobený klimatickými jevy, který není za běžných
podmínek řešitelný v zákonem daném čase
Předcházení stavu nouze Stav vyhlašovaný provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy v případech, kdy hrozí reálné riziko vzniku stavu
nouze.
Stav nouze
Stav vyhlašovaný provozovatelem přenosové nebo distribuční
soustavy za podmínek vymezených energetickým zákonem.

PŘIPRAVTE SE NA MINOŘÁDNOU SITUACI
Připravte se na případné výpadky elektřiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sledujte www.cezdistribuce.cz
Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku
Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. svíčky
Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj, zkontrolujte jeho stav
Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.)
V případě vícedenního výpadku elektřiny budete pravděpodobně muset řešit zdroj
pitné vody (balená pitná voda, připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj
tepla (dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření campingový vařič či venkovní
gril. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu pravidelně užívaných léků.
7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.

OBECNÝ POSTUP PŘI VÝPADKU ELEKTŘINY

Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, zda se přerušení dodávek elektřiny týká
pouze vašeho odběrného místa, nebo i širšího okolí (např. ověřením, zda svítí soused,
světlo na chodbě, jede výtah apod.) a postupujte dle níže uvedeného:
34
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LOKÁLNÍ VÝPADEK

(elektřina nejde jen u mne doma)
Zkontroluj svůj hlavní jistič přecvaknutím do polohy VYPNUTO/OFF a následně do polohy ZAPNUTO/ON.			
Ověřím, zda jsem uhradil veškeré platby za elektřinu.
V případě, že zjistím nesrovnalosti v platbách, kontaktuji svého obchodníka s elektřinou.
Pokud jsou platby v pořádku zkontaktuji poruchovou linku distributora.

PROBLÉM NENÍ V MÉM ODBĚRNÉM MÍSTĚ
PORUCHA

Případné poruchy je možné nahlásit na naši bezplatnou kontaktní linku. Registrované uživatele informujeme o poruše prostřednictvím SMS.
Při kalamitním stavu v distribuční soustavě informujeme o poruchách na www.cezdistribuce.cz, prostřednictvím médií a sociálních sítí
Během těchto plošných výpadků elektřiny nás kontaktujte v nezbytných případech, nebo
pokud máte informace, které nám pomohou poruchy odstranit.

NAHLÁŠENÍ PORUCHY

800 850 860
BUDEME SE PTÁT NA:

● vaše jméno a příjmení, popř. jinou identifikaci dotčeného odběrného místa		
● adresu a popis místa kde došlo k poruše
● upřesnění poruchy

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ

Pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny provádíme na našem zařízení
pravidelnou údržbu. Ta někdy vyžaduje krátkodobá přerušení dodávek elektřiny.
Plánované přerušení je oznámeno 15 dnů předem a to vylepením plakátů v místě přerušení dodávky elektřiny a současně jsou zveřejněné na internetových stránkách www.
cezdistribuce.cz či distribučním portálu (DIP). Registrované uživatele informujeme také
e-mailem.

V případě ohrožení života či majetku obyvatel
kontaktujte tísňovou linku 112.
Příspěvky do Hlasu Loštic zasílejte na novou mailovou adresu:
hlaslostic@kulturalostice.cz
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