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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
úvodní slova Hlasu
Loštic by měla být optimistická, což znamená
vidět a posuzovat věci
z té lepší stránky. Optimismus neznamená,
že ignorujete negativní prvky svého života,
ale že dokážete najít řešení i v těžké situaci
a věříte, že z každé složité události existují
východiska. Přestože se to zdá mnohdy nemožné je tomu tak, většina životních situací
má řešení a protože špatných zpráv je plný
internet, pokusím se Vám přiblížit události,
které se vyvíjí dobře.
Začala bych tím, že v letošním roce vyhrála cenu Evropský strom roku Chudobínská
borovice z České republiky. Na to bych navázala uzavřením Memoranda o spolupráci
mezi Povodím Moravy, obcí Vranová Lhota, městem Loštice a obcí Moravičany k projektu revitalizace řeky Třebůvky nad obcí
Vranová Lhota, který do budoucna pomůže při zadržování vody v krajině a současně bude jedním z přírodě blízkých protipovodňových opatření na horním toku řeky
Třebůvky. Do třetice všeho dobrého bych
pak uvedla, že lokalita výstavby rodinných
domů Na Pešti má již své první obyvatele.
Tyto bych mezi námi ráda přivítala a popřála jim, aby se pro ně naše město stalo skutečným domovem s milými sousedy a řadou
přátel.
V roli představitele města bych neměla zapomenout na blížící se volby do zastupitelstev jednotlivých krajů a také do 1/3 Senátu
ČR, které se dotknou i našeho regionu. Volby do krajských zastupitelstev a první kolo
senátních voleb se uskuteční 2. a 3. 10. 2020
a druhé kolo senátních voleb se pak usku-

teční 9. a 10. 10. 2020. V rukou nás všech
je volba odpovědných zástupců, kteří v následujícím volebním období povedou Olomoucký kraj k udržitelnému rozvoji a prosperitě. Přeji všem šťastnou ruku při výběru
svých kandidátů.
V krátkosti se pokusím shrnout investice
města v tomto roce, které probíhají v souladu se schváleným rozpočtem. V červnu
jsme úspěšně dokončili projekt „Přístavby
hasičské zbrojnice“, který byl realizován za
finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a
Olomouckého kraje. Od srpna máme zrekonstruované prostory bývalé knihovny v
areálu Mateřské školy Loštice pro Základní
uměleckou školu Loštice. V nových prostorách byl zrekonstruován ateliér pro výtvarnou tvorbu, taneční sál pro baletní obor a
také pro výuku literárně-dramatického oboru a učebna hudební nauky a zpěvu. Současně s rekonstrukcí vnitřních prostor bylo v
areálu škol vybudováno nové parkoviště pro
návštěvníky školských zařízení. V prostorách mateřské školy probíhá realizace nového dětského hřiště s názvem „Kouzelná zahrada v Duhové školce Loštice“, na kterou
město získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR a dále z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Také základní škola nezůstala pozadu a v době letních
prázdnin provedla rekonstrukci odborných
učeben za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Všechny příspěvkové organizace zřízené městem
prošly v tomto roce významnými změnami. Prostředí, ve kterém výuka žáků probíhá
je jedním ze standardů kvality současného
vzdělávání. Z důvodu pandemické situace
jsme se po dohodě s řediteli škol rozhodli
upustit od vyhlášení „Dne otevřených dve3
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ří“, proto Vám v současné chvíli nemůžeme
realizované projekty předvést.
V lokalitě Pod Luštěm probíhá dlouho očekávaná rekonstrukce uličního prostoru, kterou dojde nejen k rekonstrukci povrchů silnic, ale i k rekonstrukci veřejného osvětlení,
k vymezení ploch pro parkování a ploch
zeleně. Projekt města je doplněn projektem ČEZ Distribuce, v tomto případě se
jedná o rekonstrukci nízkého napětí - uložení vzdušného vedení do zemní kabeláže.
Přes veškeré potíže, které sebou tato rozsáhlá stavba přináší, věříme, že navržené řešení
optimalizuje požadavky různých zájmových
skupin v této lokalitě. Na straně jedné vytváří 7 nových parkovacích míst v prostoru restaurace Na Růžku, na straně druhé přesně
vymezuje prostor dopravních komunikací a
plochy veřejné zeleně. Na popsanou stavbu
navazují udržovací práce na lávce přes řeku
Třebůvku do ulice Pivovarská. Lávka každým rokem prochází podrobnou revizí a v
minulých letech jsme byli revizním technikem vícekrát upozorněni na její špatný technický stav, proto byla v tomto roce oprava
lávky zařazena do rozpočtu města. Oprava
bude probíhat na všech mostních pilířích,
lávka bude očištěna od nánosů rzi, zkorodované části lávky budou vyměněny, celá konstrukce bude nově natřena a dřevěná mostovka vyměněna.
Další dva projekty probíhají na opačné straně řeky Třebůvky. V sídlišti Sokolská byla
zahájena oprava chodníků, na kterou navazuje vybudování nových parkovacích míst
a rekonstrukce místní komunikace. S výstavbou nových parkovacích míst, pak souvisí přesun dětského hřiště od místní komunikace do ploch veřejné zeleně. Projekt
probíhá souběžně s projektem společnosti ZLKL s.r.o. Loštice. Společnost na svých
pozemcích připravuje výstavbu parkoviště
pro zaměstnance včetně jeho ozelenění, kte-

rým v budoucnu bude parkoviště odcloněno od bytové zástavby. Poslední projekt, který v tomto roce město zahájilo a který bude
vyžadovat víceleté financování, je postupná úprava hřbitova. V letošním roce dojde
k opravě části zdi hřbitova, na kterou navazuje projekt vegetačních úprav hřbitova. V
příštím roce bude rekonstruována ústřední
cesta, dojde k výměně veřejného osvětlení a
k úpravě mobiliáře. V současné chvíli se připravuje projektová dokumentace k rekonstrukci Moravičanské ulice, která řeší mimo
jiné i vybudování podélných parkovacích
míst v prostoru hřbitova.
Letošní rok sebou přinesl dvě nečekané události. Do našich životů vstoupil nový typ
viru COVID-19 jehož přítomnosti se snažíme přizpůsobit a do našeho klimatického
pásma se po mnoha letech vrátily intenzivní
dešťové srážky. Řeka Třebůvka, jejímž řečištěm v několika posledních sezónách proudil pouhý potůček, vystoupala na třetí povodňový stupeň a znovu ukázala svoji sílu.
Protipovodňová opatření vybudovaná na
řece v minulých letech pomohla městu situaci zvládnout bez zásadních škod na majetku.
Extrémní srážky Loštice zasáhly ještě jednou
14. 8. 2020, tentokrát v podobě bleskové povodně, kterou řeka Třebůvka zvládla. Došlo
však k zaplavení komunikací, k rozvodnění
drobných vodních toků ve Vlčicích a Žádlovicích a ke stékání srážkových vod z polí. V
tomto případě došlo ke škodám na majetku,
kterým se však nedalo z důvodu bleskových
přívalových dešťů zabránit. Každá mince
má rub i líc, proto i závěr bude optimistický, přestože srážky sebou přinesly řadu komplikací, tak vrátily vláhu do krajiny, doplnily
zásoby podzemní vody, které již byly v kritickém stavu, napomohly zpomalit vývoj kůrovce v lesích a zachránily více než polovinu stromů vysazených v rámci obnovy lesů
po kůrovcové kalamitě. Tyto lesy nám v bu-
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doucnu opět pomohou zadržet vodu v krajině a zvládat extrémní změny klimatu.
Přeji nám všem, abychom byli optimisté,
abychom dokázali najít řešení i v těžkých


situacích, abychom dokázali najít kompromis mezi tím, co chceme, co je důležité a co
je správné a abychom k sobě byli za všech
okolností vždy milí a laskaví.




Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás, jako člen představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. , jehož do těchto orgánů vyslalo Město Loštice jako svého zástupce, v krátkosti seznámil s aktuální situací ve společnosti a seznámil vás s jejím dalším
směřováním.
Hlavním a zásadním úkolem současného lečnost, a.s. obsaženého v Transakční dokuvedení společnosti je zajištění provozu naší mentaci.
vodohospodářské infrastruktury po 31. pro- Tímto závazným rozhodnutím valné hrosinci 2020, kdy končí dlouholetá provozní a mady akcionářů bylo zároveň rozhodnuto,
koncesní smlouva na provozování vodovo- že vodohospodářská infrastruktura Společdů a kanalizací se Šumperskou provozní vo- nosti nebude s účinností od 1. ledna 2021
dohospodářskou společností, a. s. (ŠPVS)
nadále provozována na základě koncesní
V souvislosti s touto skutečností byl před- smlouvy dle výsledku koncesního řízení s
stavenstvu Společnosti udělen Valnou hro- názvem „Správa a provozování vodohospomadou akcionářů ze dne 27. 7. 2020 pokyn dářské infrastruktury v majetku společnosti
k obchodnímu vedení Společnosti týkající VHZ Šumperk a.s.“ a že toto koncesní řízení
se způsobu zajištění provozní činnosti od 1. bude tímto krokem zrušeno.
ledna 2021.
Představenstvo Společnosti toto řešení doZ tohoto pokynu vyplývá jednoznačná poručilo valné hromadě ke schválení na závůle akcionářů, aby vodohospodářská in- kladě výstupů z provedené právní, daňové a
frastruktura Společnosti byla s účinností účetní prověrky společnosti ŠPVS, a.s. vyhood 1. ledna 2021 provozována prostřednic- tovené za účelem zjištění možné rizikovostvím české akciové společnosti 100% vlast- ti připravované akviziční transakce. Právní
něné Společností VHZ, a.s. a to společností prověrka byla zpracována advokátní kanceŠumperská provozní vodohospodářská spo- láří DENTONS, účetní a daňová prověrka
lečnost, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 byla provedena společností Grant Thornton
Šumperk, Česká republika IČO: 47674911, Tax and Accounting s.r.o. Představenstvo
jejíchž 100 % akcií bude za tímto účelem za- společnosti se tak ujistilo, že v rámci prokoupeno Společností VHZ,a.s., (jako kupu- věrek nebylo identifikováno žádné zjištění,
jící), od společnosti SUEZ Groupe, S.A.S., se které by z pohledu našich poradců mělo posídlem 92040 Paris la Défense CEDEX, 16 vahu tzv. „deal breaker“, tedy vysoké riziko,
Place de l‘Iris Tour CB21, Francouzská re- pro které by realizace transakce nebyla dopublika, registrační číslo: 410 118 608 R.C.S. poručena. Na základě zkušeností poradenNanterre, (jako prodávající), na základě ak- ských společností lze identifikovaná zjištění
ceptace návrhu společnosti SUEZ Groupe, označit za přiměřená a u transakcí obdobS.A.S. na uzavření smlouvy o smlouvě bu- ného typu obvyklá. Na základě tohoto rozdoucí o prodeji a koupi akcií společnosti hodnutí akcionářů, a v jeho souladu, bude
Šumperská provozní vodohospodářská spo- představenstvo společnosti činit veškeré
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další nutné právní a administrativně technické kroky a rozhodnutí, které povedenou
k jejímu naplnění.
Tímto se otevírá nová kapitola v dějinách
společnosti VHZ, a.s. Bylo využito historické příležitosti, kdy se nákupem 100 % akcíí provozní společnosti ŠPVS,a.s., po více
jak dvaceti letech, otevírá možnost, aby si
města a obce napříč regionem od Hanušovic po Loštice spravovaly svůj vodohos-

podářský majetek vlastními silami. Pokud
bude zmíněná transakce úspěšně dokončena, staneme se jednou z mála vodárenských
společností v naší zemi, která vlastní i provozuje celou svoji vodárenskou infrastrukturu sama.
Potom bude už záležet pouze a jen na nás a
našich nástupcích abychom v tomto procesu
obstáli ke spokojenosti všech občanů v regionu.
Jan Konečný, místostarosta

Loštice na Facebooku

V minulém letním Hlasu Loštic byla zmíněna zajímavá aktivita na Facebooku „Nápady pro
školkové děti“ od Katky Malíčkové. Na Facebooku je toho k nalezení pro lidi z Loštic a okolí více. Prezentují se tam firmy a různé spolky. Dle zálib a činností tam jsou založeny různé
skupiny. A podle nastavení jsou informace veřejně dostupné i bez přihlášení do Facebooku.
Jedna s užitečných aktivit je skupina „Loštické Maminky –Bazárek a pokec“ (https://www.
facebook.com/groups/439632136086627/). Byla založena Zdeňkou Ondrovou-Zakopčanovou. Za 8 let se do skupiny přihlásilo takřka 1200 členů. Z názvu vyčíst i náplň skupiny.
Dalo by se napsat, že skupina své poslání plní na sto procent.
S daleko mladším datem založení funguje skupina „Loštický iZpravodaj“ (https://www.
facebook.com/groups/2398215083592968). Má za sebou rok působení. Počet přihlášených členů se blíží číslu 900. A díky nastavení a počtu členů je viditelná i mimo facebook.
Byla založena Rostislavem Faltýnkem a Davidem Kofránkem pro obyvatele Loštic a okolí.
Záměr byl zveřejňovat informace a příspěvky o akcích v Lošticích a okolí. Připomínat dění
uplynulé. Občas přes Historické okénko připomenout, že Loštice mají bohatou minulost a
plno zajímavých osobností. Vzhledem k faktu, že správci působí i v redakční radě Hlasu
Loštic, tak byl i vytvořen prostor pro zveřejnění příspěvků, které jsou doručeny dříve než v
době uzávěrky Hlasu Loštic.
Velmi činorodí nejen na Facebooku jsou Hasiči z Loštic. V rámci své stránky Hasiči města
Loštice čile informují o svém dění a aktivitách. Jejich stránku sleduje na 2 tisíce lidí. Svojí
stránku tam má založeno i Město Loštice. Jsou tam zveřejňovány informace, které jsou dostupné přes Mobilní rozhlas.
Možnosti prezentovat přes Facebook využívá mnoho loštických firem, institucí a spolků. Z
firem a institucí jsou to například A.W. spol. s r.o., Tvarůžková cukrárna Loštice, Restaurace
Na Růžku, Koupaliště, Pekárna Certas-Loštice, Jazykovka Loštice, Bravo Loštice, Emporio
Loštice, Truhlářství-Ferdinand Salomon, COOP Loštice, Kavárna Galerie U lišky Bystroušky, Synagoga Loštice, Muzeum olomouckých tvarůžků a další. Ze spolků a sdružení o své
činnosti dávají například vědět Jezdecký klub Loštice, Benjamínci Loštice, Skatepark, Větrník-dětský pěvecký sbor, Respekt a tolerance, Farnost Loštice, Středisko ŠÍP Loštice, SK
Loštice.							
David Kofránek
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Zpráva SUOT - za období červen–srpen 2020

Je nám líto, ale plánované podzimní vítání občánků je odloženo na neurčito, z důvodu situace vzniklé nákazou COVID-19. Rodiče nemusí mít strach. Přivítáme naše občánky, jak se
sluší, ale jejich zdraví i nás všech je to hlavní. Děkujeme za pochopení.
Zemřeli naši spoluobčané: Kristenová Věra (nedož. 97 let); Špička Josef (90 let); Šnévajs
Ladislav ( 75 let); Deutschová Anežka (98 let); Stražická Anna (99 let); Toman Karel (nedož.
78 let); Weiserová Marie (nedož. 100 let); Lakomá Marie (97 let)
V tomto období uzavřeli manželství:
Jan Masný a Veronika Šenovská z Mohelnice - manželství uzavřeno v Doubravici

Lípa pamětnice

života. Město věc projednalo s komisí pro
životní prostředí a rozhodlo se pro tu cestu náročnější a nejistou. Po posouzení stavu
stromu odborníkem následoval ořez certifikovanou firmou. Odstranili se suché a nalomené větve, vhodně se zredukovala koruna.
To vše dalo možnost stařičké lípě, obrazně
řečeno, povědět svůj životní příběh případné nástupkyni. Ostatně v lidském životě to
je podobně.
David Kofránek, Michal Trlica

Je to pamětnice nesčetných událostí kolem
hostince Na Pešti, jehož počátky sahají do
roku 1580. Tolik si lípa nepamatuje, ale i
staletí je dlouhá doba. Mohla býti svědkem
prodeje hostince Na Pešti, původně panského pivovaru a hostince na Poště, od hraběte
Dubského Lidové straně v roce 1924. Mohla sledovat z povzdálí aktivity dlouholetého
nájemce, Antonína Zendulky, pozdějšího
majitele od roku 1933.
Na tuto více než stoletou lípu můžete narazit
u ulice K Pešti. V nedávné
minulosti u lípy stávala boží
muka, která byla při autonehodě zbořena. Zachovala
se pouze socha sv. Antoníčka, která se po letech našla
v poli. Socha byla opravena a dnes je umístěna v soukromé sbírce.
Bohužel i lípa není v dobré
kondici, její zdravotní stav
je velmi špatný. Silně narušený kořenový systém a
dutiny v kmeni stromu nedávají příliš velkou perspektivu. Město Loštice mělo
na výběr ze dvou možností. Nejjednodušším řešením
bylo lípu pokácet, tím složitějším dát alespoň malou
šanci k prodloužení jejího
8
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MŠ Loštice
– Tancování na Mateřince

Letošní reprezentace naší mateřské školy
na Zábřežské Mateřince 2020 byla výjimečná tím, že v Zábřehu dne 5. 3. 2020 proběhlo
již jubilejní 20. oblastní kolo, na kterém nechyběly, jako každým rokem, také děti z Duhové školky z Loštic. Celkem se festivalu zúčastnilo 14 dětských souborů z mateřských
škol z širokého zábřežského okolí. Celé dva
měsíce celkem 15 děvčat ze třídy Koťat a
Myšek poctivě a s chutí nacvičovalo taneční vystoupení s názvem „Duhová víla“ pod
vedením Květoslavy Kobzové a Markéty Vyjídáčkové. Děvčata tancovala v krásně ušitých kostýmech, které nám zhotovila naše
stálá švadlenka Magdaléna Dvořáková, které touto cestou moc děkujeme. Také děkujeme všem rodičům, kteří přijeli podpořit své
malé tanečníky přímo do kulturního domu
v Zábřehu. Děvčatům se vystoupení zdařilo
na jedničku a sklidila tak velký úspěch. Odměnou byl velký potlesk od diváků ze sálu a
plná taška s pěknými hračkami.

Jenom je velká škoda, že se děvčata se svým
vystoupením nemohla předvést dál na dalších kulturních a společenských akcích pro
veřejnost z důvodu uzavření mateřské školy. Součástí oblastního kola festivalu bylo
vyhlášení
výtvarné
soutěže na téma „Mít
tak kouzelný prsten“.
Děti ze třídy Koťat pod
vedením Hany Kramplové zhotovily krásný
kouzelný prsten, který
se porotě natolik zalíbil, že obsadil 1. místo.
Odměnou pro malé výtvarníky byla dárková
taška s výtvarnými potřebami.
Všem malým tanečníkům a výtvarníkům
gratulujeme k jejich
úspěchu.
		
Květoslava Kobzová
9
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Zahájení školního roku 2020/2021 na Základní škole v Lošticích
Letošní školní rok byl vzhledem k okolnostem, které jsou spojené se šířením koronaviru, zahájen netradičním způsobem. Pokud
moje paměť sahá, vždy nám přálo počasí,
a proto začínal každý nový školní rok před
budovou staré školy. Vítali jsme jej všichni
pohromadě – žáci 1. a 2. stupně, pedagogičtí pracovníci, vedení školy, zástupci města a
rodinní příslušníci.
Letošní 1. září bylo od rána zatažené a deštivé. Počasí se na chvíli umoudřilo kolem
osmé hodiny, kdy se před budovou staré školy sešli prvňáčci se svými rodinnými
příslušníky. Zde je přivítal pan ředitel Mgr.
Lubomír Faltus. K prvňáčkům promluvila i paní starostka Bc. Šárka Havelková Seifertová. Pak se opět dalo do deště, ale to už
se malí školáčci se svým doprovodem přesunuli do tříd, kde jim paní učitelky sdělily
další důležité informace.
Žáci 2. – 9. ročníku zahájili v souladu se
všemi bezpečnostními a hygienickými opatřeními nový školní rok spolu s třídními učiteli v kmenových učebnách.

V tomto roce se bude na naší základní škole vzdělávat celkem 302 žáků v šestnácti třídách, z toho 153 v osmi třídách na 1. stupni
a 149 v osmi třídách na 2. stupni.
Všichni pevně věříme a doufáme, že školní rok 2020/2021 proběhne úspěšně, že žáci
budou školu navštěvovat prezenčně a všichni školou povinní i jejich rodinní příslušníci
budou zdraví a plní sil.
Mgr. Martina Špičková
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Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice
Výstava výtvarného oboru			
19. 10. – 24. 10. 2020
Absolventský koncert 			
27. 10. 2020
Podzimní koncert				
11. 11. 2020
Mikulášský koncert a výtvarné tvoření
4. 12. 2020
Vánoční koncert				
17. 12. 2020
Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice
se těší z nově rekonstruované budovy. Ta se
nachází vedle Mateřské školy, kde dříve sídlila městská knihovna. V nových prostorách
bude probíhat výuka výtvarného oboru, literárně-dramatického oboru, tanečního oboru, hudební nauky a sólového zpěvu. Děkujeme za podporu městu Loštice, bez kterého
by nebylo možné vše uskutečnit.
Žákům a jejich pedagogům přeji úspěšné
vykročení do nového školního roku. Těšíme
se na další spolupráci a setkání s Vámi.
Bc. Hana Miko, BA, ředitelka školy

zahájila nový školní rok 2020/2021 v úterý
1. 9. 2020. V letošním školním roce jsme
přivítali celkem 197 žáků. Na konci školního roku 2019/2020 se v červnu uskutečnily přijímací zkoušky ve všech vyučovaných
oborech naší školy. Na následující školní rok
bylo přijato celkem 27 žáků. V hudebním
oboru studuje 126 žáků, ve výtvarném oboru 52 žáků, v literárně-dramatickém oboru
6 žáků a v tanečním oboru 13 žáků. Velmi se
těšíme ze zájmu dětí a jejich rodičů o vzdělávání v uměleckém směru i v této nelehké
době koronaviru.
Do konce roku 2020 se můžete těšit na připravované koncerty. Tradičně zahajujeme
„koncertní šňůru“ Podzimním koncertem,
který je dlouhodobou tradicí naší školy. Jelikož ve školním roce 2019/2020 jsme neuskutečnili Absolventský koncert a výstavu výtvarného oboru z důvodu koronaviru,
rozhodli jsme se tyto akce přesunout na měsíc říjen. Poté bude následovat Podzimní
koncert, Mikulášský koncert, který je věnován především mladším žákům školy a jeho
součástí je i výtvarné tvoření. Konec roku
2020 bude uzavřen Vánočním koncertem.

UKONČENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE

Vážení spoluobčané. Po téměř čtyřicetiletém působení v Lošticích jsem se rozhodla
ukončit lékařskou praxi k 31.12.2020. Mou
nástupkyní bude MUDr.Petra Sychrová,
manželka mnohým z vás známého gastroenterologa z Mohelnice MUDr.Pavla Sychry. Paní doktorka má atestaci z interního a
všeobecného praktického lékařství a věřím,
že její vzdělání a mládí bude přínosem v léčebné i preventivní oblasti. Ordinace prozatím zůstane na původním místě, do budoucna se jedná o přemístění do jiného objektu.
Zpočátku se budu v menší míře podílet na
chodu ambulance a v budoucnu budu dle
možnosti a aktuální potřeby paní doktorku
zastupovat.
S přáním všeho dobrého
MUDr.Ludmila Koukalová

Alena Krylová
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Kdo může za kritickou situaci s nedostatkem praktických dětských lékařů?
V Lošticích se rozhodla ukončit dlouholetou aktivní činnost praktická dětská lékařka
paní MUDr. Marie Novotná. Touto cestou jí
chci za všechny generace maminek poděkovat. Byla laskavá, měla rodinný přístup k dětem a jejich maminkám, nebylo jí za těžko
přijet za nemocným pacientem domů. Poděkování patří také zdravotní sestře paní
Kašparové. Oběma přeji, aby si ve zdraví
užívaly důchodu.
Loni bylo provedeno dotazníkové šetření mezi praktickými dětskými lékaři napříč
republikou, kterého se zúčastnili hlavně lékaři nad 65 let. Výsledek ukázal, že do pěti
let jich třetina skončí, sto se k tomu chystá
do dvou let a náhrada za ně nebude. Je legitimní otázka: Co udělali politici v minulosti,
aby kritická situace v budoucnu nenastala?
Již před 20 lety je odborná veřejnost upozorňovala, že nastane v budoucnu generační problém. Politici situaci neřešili, naopak
ji ještě zkomplikovali. Byla zrušena Fakulta
dětského lékařství na UK a před třemi roky
sloučili obor praktického lékařství pro děti
a dorost s nemocničním pediatrem v jeden.
Zaměstnavatelem mladého lékaře po ukončení studia je tak pouze nemocnice. Proto
ani MUDr. Novotná si nemohla předčasně
najít mladého lékaře, zaštítit jeho předatestační přípravu, vychovat si nástupce. Nedostatek dětských lékařů je celorepublikový
problém, který se komplikuje i odchodem
řady mladých lékařů do zahraničí. Zanikají ambulance na venkově, v malých městech,
problém mají však i větší města. Maminky
musí jezdit s dětmi kilometry daleko. Politici přijali zákon a kryjí si tím záda, že každý
pojištěnec musí mít péči praktického lékaře pro děti a dorost dostupnou v dojezdové
vzdálenosti do 35 minut, tedy 35 kilometrů.
Rada města začala hledat nového dětského
lékaře hned po oznámení MUDr. Novotné o

záměru ukončit činnost někdy koncem minulého roku. Paní starostka v tiskové zprávě informovala, jaké úsilí se vynaložilo, jaké
kroky se dál podnikají, pomáhá také Krajský úřad v Olomouci, který vypsal výběrového řízení na místo praktického dětského
lékaře v Lošticích, příjem přihlášek končí 8.
září. Sama sebe se ptám, co ještě jiného dělat, když některé samosprávy hledají dětské
lékaře neúspěšně roky? Pro nového perspektivního lékaře je rada připravena opravit ordinaci v hodnotě 1–2 mil. Kč, poskytnout budoucí bydlení. Pevně věřím, že nám
v Lošticích v případě potřeby získání času
pomohou překlenout svízelnou situaci tři
dětští lékaři v Mohelnici, i když i oni jsou
přetíženi. Rada města byla kritizována některými maminkami, že měla přijmout jistou nabídku, o které také informovala paní
starostka v tiskové zprávě. Je chybou odsuzovat, aniž bych o věci něco objektivně věděl. Jak jsem stará, ani já jsem se tímto ponaučením úplně neřídila a mám se ve svém
věku pořád co učit. Věci se nedají řešit za
každou cenu, bez toho, že jedna strana neposkytne druhé straně čas na rozmyšlenou,
abych se nepozastavila nad nabídkou lékařky, která si osobní problémy řešila alkoholem a ordinovala s dvěma promile alkoholu v krvi. Jako patriot jsem přesvědčena, že
Loštice si zaslouží kvalitního lékaře bez závažného selhání, které se v případu alkoholu může kdykoliv opakovat. Věřím, že se
radě města ve spolupráci s Olomouckým
krajem podaří dětského lékaře sehnat i za
cenu, že to může za současného kritického
nedostatku trvat delší čas a budeme si muset počkat, až nám nemocnice připraví do
praxe nového mladého lékaře. V září už budeme vědět, jestli se někdo přihlásil do výběrového řízení.
Helena Vaculová
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Ohlédnutí za táborem benjamínků
Jak všichni víme, opatření
proti onemocnění Covid
19 způsobila značná omezení nebo úplné přerušení
nejrůznějších společenských aktivit. To se dotklo
i činnosti loštických skautů. I když se na začátku června začala situace uvolňovat, podmínky nastavené pro letní tábory byly takové, že je loštické středisko Junáka nemohlo
splnit. Proto se některé oddíly rozhodly alespoň pro náhradní činnost.
Oddíl benjamínků (dětí ve věku 5 – 7let) pořádal od 20. do 25. července příměstský tábor zaměřený zejména na poznávání okolí
našeho města. Děti se scházely podle předem určeného harmonogramu v 8:00 ráno
a jejich program končil mezi 16. až 17. hodinou odpoledne.
Tábor jsme zahájili v pondělí u skautské
chaty pokřikem a vzájemným představováním a pak už se naše výprava vydala na náměstí a autobusem do Jeřmaně. Čekal nás
výšlap na Obersko s malou zastávkou v táboře brněnských skautů, kteří nás laskavě
přijali a provedli svým táborem. Starověké
hradisko Obersko přivítalo děti zataženou
oblohou, ale připraveným přeje štěstí, takže
jsme zmokli jen nepatrně a prudkou bouřku
jsme přečkali v blízkém krmelci. Po bouřce
vysvitlo slunko a mohli jsme pokračovat do
Lechovic, kde si benjamínci užili místního
dětského hřiště. Z nedalekého Pavlova, kde
jsme se odměnili nanuky, nás autobus dopravil do Loštic.
V úterý jsme se vydali autobusem opačným
směrem. V Moravičanech jsme se podívali
na soutok Třebůvky a Moravy a pak už se
pro nás otevřely dveře komunitního centra v budově fary. Měli jsme příležitost prohlédnout si kostel sv. Jiří s jeho zajímavými
renesančními náhrobky (kluci obdivovali

vyobrazené rytíře s meči, přilbami a brněním), vyslechli jsme příběh o útoku švédských vojáků na sakristii v době Třicetileté
války, navštívili jsme kůr s varhanami a tajuplnou věž s příkrými schody a velikým zvonem. Výstup na věž byl pro děti opravdovou výzvou a dobrodružstvím. Za zasvěcený
výklad a velikou vstřícnost děkujeme panu
Bednářovi, který se nám v kostele úžasně
věnoval. Dík patří také panu faráři Libantovi, který nám vše v Moravičanech umožnil
a domluvil. Ještě jsme se podívali do obnovené a opečovávané farské zahrady a pak už
přes řeku Moravu vzhůru k Josefkovi a na
slovanské hradiště. Heslo dne – komáři, komáři, komáři. Povídali jsme si o historii kapličky, o Litovelském Pomoraví a už byl čas
spěchat na autobus domů.
Středa byla věnována rukodělkám ve skautské chatě. Výroba vážek, letadýlek a lodiček
se dětem dařila, a tak si na hřišti pod chatou
s vlastnoručně vyrobenými hračkami skvěle pohrály. Zbyl čas i na výpravu po okolní divočině, na pouštění lodiček i na úklid
kolem chaty.
Čtvrtek byl dnem velkého cestování autobusem i vlakem. Záludnosti přestupování i přesunu na improvizované autobusové
nádraží v Litovli jsme zvládli, našim cílem
byly ale Mladečské jeskyně. Prohlídka proběhal s kamarádským průvodcem, který dětem zajímavě vyprávěl, ukázal jim pravou
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jeskynní tmu a dovolil benjamínkům vysvobodit se od ní rozsvícením vlastních čelovek. I tak dětem skupinka tajuplných pravěkých lidí v koutku jeskyně naháněla trochu
strach. Po ukončení prohlídky bylo zapotřebí dobít energii cukrem obsaženým v mražených produktech a už jsme vykročili po
úbočí Třesína k jeskyni Podkova. Vždy dvě
děti v doprovodu dvou dospělých postupně prošly úzkou a vlhkou chodbou Podkovy. Ostatní měli možnost hrát hry, pozorovat volavky a tesaříky a taky trochu řádit u
prastaré skautské chaty na břehu Mlýnského potoka. Ještě osvěžení u Řimických vyvěraček a v pravém tropickém vedru jsme se
mohli vydat na autobus do Měníka.
V pátek jsme vyrazili autobusem na Bouzov.
Ve stájích pana Pokorného jsme už byli očekáváni, a tak děti prožily další dobrodružství na hřbetech dvou koníků, kteří benjamínky pod vedením zkušených instruktorů
postupně povozili po blízkém okolí. Po tomto nevšedním zážitku jsme spěchali k branám hradu Bouzova, kde jsme měli možnost

prohlédnout si místa, kterými běžné prohlídkové trasy nevedou. Prošli jsme se po
hradbách s děly, protáhli se tajnou chodbou,
navštívili pokoje služebnictva a přípravny
jídla a prohlídku ukončili procházkou po
rozlehlých půdách hradu a návštěvou věže.
Moc děkujeme všem, kteří nám tuto zajímavou prohlídku zařídili a umožnili: mamince Lence, paní kastelánce a paní průvodkyni Šárce. Jak bylo v průběhu týdne našeho
tábora zvykem, po obloze se začínaly opět
honit černé mraky a přibližovalo se hřmění. Nás ale ještě čekala cesta po Taliánce, kde
jsme využili k protažení nejrůznější tělocvičné prvky rozmístěné po trase. Potom už
jsme spěchali po modré turistické značce do
Jeřmaně. Právě včas jsme se stihli schovat na
místním hřišti, když se za hromů a blesků
spustil další z lijáků. Autobusová zastávka
byla ale nedaleko, takže jsme se šťastně dopravili domů.
Sobota byla posledním dnem tábora benjamínků. Dopoledne děti sportovaly a hrály hry u skautské chaty a také si vyzdobi14
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ly dřevěný základ hmyzích domečků, které
ten den měly vyrábět. Pak následovala krátká výprava k lesnímu rybníčku u Obectova
a sbírání klacíků, mechu a šišek, které poslouží v hmyzích domečcích pro ubytování nejrůznějších broučků a včelek samotářek. Hmyzí domečky se povedly a nastal čas
shromáždit se u slavnostního ohně. Rozdali
jsme diplomy a medaile a zpěvem hymny a
vzdáním pocty naší státní vlajce jsme tábor

slavnostně ukončili. To už přicházeli rodiče.
S nimi jsme se u ohně podělili o zážitky z tábora, který se v té chvíli stal minulostí. Těšíme se na tábor benjamínků v roce 2021.
Tábora se zúčastnili, všechny nástrahy a těžkosti překonali a dobrodružství si užili: děti
Edík, Fabík, Hedvika, Honzík F., Honzík H.,
Kačka, Lukášek, Matoušek, Tobík, Toník,
starší skaut a pomocník Jindra, vedoucí Edy,
Sluníčko a Zuzka.
Svatava Šimková

Junák – český skaut, středisko Šíp Loštice, z. s.

zahájil v neděli 6. září 2020 u skautské chaty nový skautský rok. Děti můžete přihlásit do
oddílu benjamínků (již pouze děvčata), vlčat, světlušek a skautek nebo skautů. Kontakty
na vedoucí najdete zde: http://www.skautlostice.cz/

Dětské pěvecké sbory ZŠ Loštice Větrník a Větrníček
přijímají nové členy

Pravidelná činnost probíhá v rámci nepovinného předmětu Sborový zpěv.
Větrník je sbor dětí ve věku 10 až 15 let. Zkoušky jsou každé pondělí od 14:00 do 15:45
v hudebně staré školy.
Větrníček je sbor dětí ve věku 6 až 10 let.
Zkoušky jsou každé pondělí od 13:00 do 13:45 v jazykové učebně na nové škole.
Vedou Mgr. Hana Vyjídáčková a Mgr. Svatava Šimková.
Kontakt :tavasi@centrum.cz
https://www.facebook.com/dpsvetrnik/
http://www.dpsvetrnik.cz/
Sbírka Český den proti rakovině by se měla uskutečnit ve středu 30. září 2020.

MAP Mohelnicko II

Pozvánky na akce, letáčky (které můžete také vytisknout a zveřejnit u vás ve škole) posíláme v příloze e-mailu.
Odkazy na přihlášení zde:
9.9.2020 => Domácí úkoly - Ano či ne?: https://forms.gle/wbE8kM2WdpqeTUSeA
16.9.2020 => Dietika nejen u dětí s kognitivně behaviorálním deficitem (nejen PAS):
https://forms.gle/BXmf7Yi8CRq2bdiEA
19.9.2020 => Rozvoj řeči - nácvik praktických dovedností:
https://forms.gle/VtXW1vhTpBEUeQPf6
23.9.2020 => Možnosti vzájemné spolupráce ve škole:
https://forms.gle/NjdS4Q6LxQNUGH3J9
24.9.2020 => Angličtina hravě: https://forms.gle/wshj4pDwqZoLVGrP9
15
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Expozice loštických pohárů

Ve středu 17.června byla vernisáží otevřena stálá EXPOZICE LOŠTICKÝCH POHÁRŮ v budově Památníků Adolfa Kašpara v Lošticích. Expozice vznikla pod záštitou
Ministerstva kultury a s podporou města
Loštic. Představuje ucelenou formou fenomén výroby unikátního druhu keramiky se
specifickými puchýřky, která byla vyráběna
v průběhu vrcholného středověku a raného
novověku pouze v Lošticích a jejich nejbližším okolí. Toto keramické zboží se proslavilo po celé střední Evropě, loštické poháry
známe z celé řady měst i šlechtických sídel
daleko za hranicemi severní Moravy.
Expozice vznikala dva roky a zachycuje tradici hrnčířství od období pravěku až do počátku 20.století. Cílem expozice je podle
kurátora Jakuba Halamy z Vlastivědného
muzea v Šumperku představit fenomén takzvaných loštických pohárů.
Svou největší proslulost poháry zažily v druhé polovině 15. století a v první polovině 16.
století. Našly uplatnění i v tehdejších uměleckých dílech. Loštický pohár je zachycen

například jako symbol neřesti na obraze Zahrada pozemských rozkoší od Hieronyma
Bosche. Část výstavy mapuje keramickou
produkci od neolitu, přes dobu bronzovou
až do raného středověku. Vystaveno je zhruba na 200 pohárů. Ke shlédnutí jsou i velkoformátové fotografie posledních známých
hrnčířů ze začátku 20.století, kdy hrnčířská
tradice byla podle odborníků v Lošticích
stále živá. V expozici se nachází i řada exponátů, které s hrnčířským řemeslem souvisí. Další část expozice se snaží představit,
jak probíhala výroba keramiky „od A do Z“,
tedy od těžby hlíny přes zpracování
keramického těsta, jeho vytáčení na
hrnčířském kruhu,
vypálení v peci až
po vystavení v prodejní polici místního hrnčíře.
Pokochat se pohledem na loštické poháry můžete přijít
do Památníku Adolfa Kašpara celoročně a to ve dnech
úterý až sobota od 9
do 17 hodin.
David Kofránek
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KLINICKÁ LOGOPEDIE LOŠTICE
S účinností od 1. 9. 2020 bude
zahájena činnost nové
soukromé ambulance
klinické logopedie.

Mgr. Eva Šalamonová

Jedná se o nově vzniklé nestátní zdravotnické zařízení.
Při práci se využívají moderní metody a logopedické pomůcky. V oblasti logopedie se
neustále vzděláváme a sledujeme nejnovější
trendy. Zakládáme si na vstřícném, empatickém a komplexním přístupu ke každému klientovi.
Adresa pracoviště: Hradská 113/5, Loštice (v prostorách Domova u Třebůvky)
Ordinační doba: pátek 8.00 – 12.00
13.00 – 18.00 (na vyšetření je nutno objednat se
předem)
Logopedickou péči poskytuje: Mgr. Eva Šalamonová- klinický logoped s atestací v oboru
Kontakt: tel: 732 772 026 e-mail: salamonova.e@gmail.com
Spektrum péče:
Ambulance klinické logopedie poskytuje služby dětem i dospělým s narušenou komunikační schopností. Péče je poskytována na úrovni:
Logopedické prevence a poradenství
Logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky včetně posudkové činnosti
Logopedické terapie všech druhů narušené komunikační schopnosti u dětí i dospělých
Diagnózy, kterými se zabýváme:
opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslálie (=porucha výslovnosti), koktavost, breptavost, huhňavost, poruchy řeči při rozštěpových vadách, narušená komunikační schopnost
u dětí s autismem (PAS), symptomatické poruchy řeči (při mentálním, smyslovém nebo tělesném postižení), specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie), myofunkční poruchy, poruchy polykání, získané poruchy řeči po mozkové příhodě, traumatu mozku,
poruchy řeči při neurodegenerativních onemocněních, poruchy hlasu.
Péče je poskytována v ambulanci, u imobilních pacientů se sníženou hybností lze terapii
provádět ve vlastním sociálním prostření (tj. v místě bydliště).
Pro pojištěnce zdravotní pojišťovny 201 a 213 je péče bezplatná. S ostatními zdravotními
pojišťovnami nadále probíhá jednání o navázání smluvního vztahu.

Více informací na telefonním čísle: 732 772 026 nebo na emailu:
salamonova.e@gmail.com
18
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Svoz bio odpadu 2020_Loštická lesní, s. r. o.

Vážení občané města Loštice, obce Vlčice a Žádlovice, věřte mi, prosím, že svoz bio odpadu
není zrovna lehkou prací, proto vás žádáme, abyste byli více ohleduplní a zároveň zodpovědní. Práce při svozu bio odpadu spočívá, mimo jiné, ve vysypávání hnědých popelnic určených pro tento druh odpadu. Bio odpad mimo tyto popelnice není možné technicky ani
časově svážet. Kdo přesto bude chtít nevelké množství bio odpadu mimo popelnici vyvézt,
podmínkou je a bude, že musí sám tento odpad naložit do sběrného vozu. Naši zaměstnanci
mu pro toto rádi vytvoří podmínky tím, že otevřou zadní část vozu, kudy je možné do vozu
materiál ručně naložit. Bio odpad v pytlích není možné svážet.
Při stavebních úpravách městských ploch dochází i k uzavírkám ulic, nebo i částí města.
Svozová společnost může vyvézt jen ty popelnice, které stojí u svozové trasy, v době uzavírek u průjezdné svozové trasy. Rozum by nám všem měl napovědět, že bydlím-li v dopravně uzavřené části města, musím ve svém zájmu svou popelnici zavést k nejbližší křižovatce,
tedy k místu, kudy svozová souprava může a bude projíždět. Popelnice v majetku města by
měly být spravovány zaměstnanci města. Není totiž možné, aby svozová společnost chodila
pro popelnice na staveniště, nebo k někomu z vás až za jeho plot, jak se někdy dělo a dít už
nebude. Děkuji za pochopení a přeji vám všem úspěšné dny příští, ale hlavně úsměv, který může zahnat všechny chmury.
Za spol. Loštická lesní, s. r. o. Váš Miroslav H.

Pomoc obcím Olomouckého kraje zasažených bleskovou povodní
z rozpočtu města. Příspěvek byl odeslán na
sbírkový účet do veřejné sbírky pořádané
Olomouckým krajem na pomoc obcím zasažených bleskovou povodní.
Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří
přispěli do sbírky. Především loštičtí hasiči,
kteří přímo na místě pomáhali při záchraně
a dále při likvidaci škod.
David Kofránek

Jak člověk vnímal neskutečnou solidaritu
mezi lidmi v době koronavirových opatření,
stejně tak bylo skvělé nejen sledovat ochotu
pomoci lidem v obcích Olomouckého kraje
zasažených bleskovou povodní. Po několika telefonátech se zrodila materiální sbírka.
Od pátku 12. 6. do pondělí 15.6. byla shromažďována materiální pomoc v prostorách
Městského kulturního střediska. Co bylo
potřeba, bylo uvedeno na letáku. Přestože
dobu oznámení sbírky a dobu odvozu dělilo
jen pár dní, tak se díky solidaritě loštických
občanů sešlo poměrně dost pomoci. V pondělí 15.6. jednotka Hasičů Loštice provedla transport humanitární pomoci z loštického Kulturního domu na stanici HZS Uničov,
odkud byla pomoc dále distribuována do
postižených obcí.
Jelikož obnova života v postižených obcích
bude vyžadovat i velké finanční prostředky,
tak i z těchto důvodů Zastupitelstvo města
Loštice dne 15.6. schválilo na zasedání zastupitelstva příspěvek ve výši 50.000,00,- Kč
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Vzpomínková akce v Lošticích – 70 let od justiční vraždy
JUDr. Milady Horákové
Setkání se uskutečnilo v sobotu 27. 6. 2020
v 17 hod. v parku na nám. Míru u sv. Trojice v Lošticích, pod záštitou Milionu chvilek
pro demokracii.
Památku JUDr. Milady Horákové účastníci
uctili položením kytice v zastoupení pana
Jana Konečného - místostarosty Loštic a
paní Hanny Bohlin – aktivistky Milionu
chvilek ze Svojanova. Dále si přítomní vyslechli zvukové nahrávky ze soudního procesu s JUDr. Horákovou, a potom paní Hana
Bohlin přečetla prohlášení Milionu Chvilek
k 27. 6. 2020 „Dlužíme to Miladě“. Na závěr
si účastníci společně zazpívali českou hymnu a za přednesu posledního dopisu Milady Horákové rodině - ze zvukové nahrávky
v podání herečky Libuše Šafránkové – zapálili svíčky u sv. Trojice.
Pro všechny, kteří se vzpomínkové akce
nemohli zúčastnit přikládáme prohlášení
„Dlužíme to Miladě“.
Milí a vzácní přátelé! Právě dnes byli před 70
lety zavražděni čtyři lidé. Novinář a historik Záviš Kalandra, bývalý policista a aktivní odbojář Jan Buchal, právník a podnikatel Oldřich Pecl a také politička, právnička,
feministka a bytostná demokratka Milada
Horáková. Právě dnes si připomínáme den
obětí komunistického režimu.
Na základě smyšlených obvinění a falešných
důkazů vytvořili komunisté silný příběh o
teroristické skupině, která se měla pokusit o rozpoutání války v naší zemi. Vymysleli si nepřítele a svou vylhanou propagandou vyděsili společnost. Poražením tohoto
smyšleného protivníka upevnili svou moc.
Nakonec bylo ve vykonstruovaných procesech kolem tohoto případu odsouzeno 10
lidí k trestu smrti, 48 k doživotí a více než
500 dalších k dlouholetým trestům ve věznicích a pracovních táborech.

Komunisté plánovali několik variant, koho,
jak a kdy odsoudí. Ve všech scénářích však
figurovalo jméno Milady Horákové a rozhodnutí ji popravit.
Proč zrovna ona? Proč zrovna ona jako jediná žena ze stovek soudních procesů musela zemřít?
Milada Horáková ztělesňovala ideály, které
chce každá totalita zlomit, vymazat, zadupat a poplivat. Ztělesňovala hodnoty, které
mohou každý nesvobodný režim znatelně
podkopat: odvahu, naději a úctu k člověku.
Milada Horáková celý život bojovala za svobodu, solidaritu, demokracii a lidská práva.
Během první republiky hrála zásadní roli ve
zlepšování postavení žen ve společnosti. Za
Druhé světové války aktivně bojovala proti
nacistům a čelila i jejich soudům a vězení.
Za všech režimů pomáhala lidem chudým a
usilovala o sociální spravedlnost, o které komunisté jen slavnostně žvanili. Svým úsilím
a odvahou se stala známou i v zahraničí a
byla tak symbolem všeho, co chtěli komunisté navždy odstřihnout: kombinací demokratických ideálů Tomáše Garrigua Masaryka, odvahy čelit jakékoli totalitě a snahy
skutečně vyřešit společenské nerovnosti.
Chtěla demokracii humanitní, demokracii
sociální, demokracii svobodnou, demokracii hluboce zakotvenou a skutečně živou.
Milada Horáková byla nesena nadějí přesahující její život, a tak si i v těch nejhorších
momentech svého konce udržela obdivuhodnou osobní sílu. To dokazuje její poslední dopis rodině:
„Ptáci už se probouzejí - začíná svítat. Jdu s
hlavou vztyčenou - musí se umět i prohrát.
To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj. Buďte zdrávi! Jsem jen a
jen Vaše Milada“
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Komunistické soudy, kterým nikdy nešlo o
spravedlnost, nýbrž jen o moc, Miladu Horákovou zavraždily odporným způsobem.
Nechaly ji 15 minut škrtit na laně. Její odkaz
však komunisté vymazat nedokázali.
V listopadu 1989 to bylo oživení i jejích ideálů, které vedlo k pádu nesvobody.
Po třiceti letech vidíme, že se něco opět zvrtává. Miladina touha po demokracii skutečně humanitní a solidární nebyla naplněna.
Právě dnes byla před dvěma lety jmenována vláda, která stojí na podpoře KSČM a
kterou vede člověk bez jakýchkoli ideálů,
hodnot a skrupulí. Jeden z oligarchů, kteří
se podepsali a podepisují na bídném stavu

naší demokracie. Člověk, který stejně jako
komunisté hraje na strunu domnělé pomoci
nejslabším, zatímco ve skutečnosti lidmi pohrdá a dělá vše proto, aby náš stát byl nadále
vysmíván a zadlužen. Aby veškerou moc a
všechen vliv držel v rukou jen on sám.
Milada Horáková a stovky dalších věnovali
demokracii v naší zemi doslova celý život.
Nenechme si ji vzít. Nenechme jejich odkaz
pošlapat. Do krajských a senátních voleb
zbývají jen 4 měsíce. A pouhých 16 měsíců
nás dělí od voleb sněmovních.
Najde si naše společnost pro demokracii alespoň malou chvilku...?
Pokračujme s hlavou vztyčenou!

Velká voda

Po vydatných deštích nám Třebůvka připomněla, že na ni nesmíme
zapomínat. Z pondělí 29.6. na úterý
30.6. vystoupala až na třetí povodňový stupeň. Místy se vylila z břehů
a zatopila okolní louky. V kritických
momentech měla Třebůvka průtok
58,7 m3 za vteřinu při výšce hladiny 230 cm. Stav ohrožení je při výšce 220 cm.
Za této situace si uvědomujeme
v předchozích letech provedená protipovodňová opatření. Byla to úprava
jezu. Původní jez na okraji Loštic dostal podobu balvanitého skluzu, který není překážkou pro ryby a rozšíření koryta Třebůvky až na padesát
metrů, což ovlivnilo příznivě odtokové poměry v Lošticích. Zajímavě
je řešený i rozdělovací objekt v korytě Třebůvky u Moravičan, který
umožňuje rozdělit průtok mezi vlastní koryto řeky, která protéká centrem Moravičan, a odlehčovací rameno mimo obec, kde se má šanci voda
rozlít do polí.
David Kofránek
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Prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

Prof. Hlůza je především proslulým
a uznávaným mykologem a v tomto oboru publikoval řadu vědeckých
a odborných prací.
Profesor Hlůza byl
excelentním a mezi
studenty mimořádně oblíbeným vysokoškolským učitelem. Přednášel zejména botanické či ekologické disciplíny, ale byl rovněž
fundovaným didaktikem. V mnoha studentech Pedagogické fakulty UP vypěstoval celoživotní zájem o přírodu. Za dobu působení na Katedře biologie Pedagogické fakulty
UP vychoval celé generace učitelů přírodopisu, kteří na něho stále s láskou vzpomínají.
Aktivity prof. Hlůzy se však nikdy neomezovaly pouze na činnost vysokoškolského pedagoga a vědce, byly mnohem všestrannější.
Od r. 1963 působil přes 30 let v olomoucké mykologické poradně. Záslužné bylo
i jeho působení ve funkci soudního znalce
v mykotoxikologii a konzultanta při otravách houbami. Podílel se na záchraně životů
a zdraví několika stovek pacientů v nemocnicích celého Olomouckého kraje.
Za svou činnost obdržel řadu čestných
uznání, diplomů, cen a mnoho medailí.
V březnu 2019 oslavil prof. Hlůza devadesáté narozeniny a při této příležitosti převzal
z rukou rektora Pamětní medaili UP.
Z webu pedagogické fakulty Olomouc,
kráceno, Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

Mezi osobnostmi Katedry biologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci zaujímá mimořádné místo pan emeritní profesor RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. Ačkoliv
se tento vitální a usměvavý pán narodil již
před více než 90 lety, je neokázalou inspirací
a vzorem pro všechny své kolegy a spolupracovníky, často o celé generace mladší.
Pan profesor se narodil 8. 3. 1929 v Lošticích. Po maturitě na gymnáziu v Litovli (1948) se přihlásil ke studiu přírodních
věd na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Po dvou letech pak ve studiu pokračoval na
Masarykově univerzitě v Brně, kde v r. 1952
absolvoval obor geografie, biologie a geologie. Po promoci působil jako pedagog na
středních školách v Novém Jičíně, Šternberku a v Olomouci. V roce 1960 nastoupil jako
odborný asistent do Pedagogického institutu v Olomouci. Z tohoto institutu vznikla Pedagogická fakulta, s níž byl pak prof.
Hlůza celoživotně profesně spjat. Pracoval
zde jako odborný asistent, docent i profesor a od r. 1964 se dvěma přestávkami až do
roku 2001 vedl katedru biologie, kde dosud
působí jako emeritní profesor.

Počátkem srpna přijal doma ve Šternberku
návštěvu z Loštic a při té příležitosti mu byl
za město předán malý knižní dárek.
Musíme připomenout, že B. Hlůza byl také
v poválečném období vedoucím loštického
skautského oddílu.
pf

Při rozhovoru s Janem Sršněm za loňské návštěvy loštické skautské klubovny.
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SDH Žádlovice slaví 90. výročí založení sboru
Dne 30. 9. 1930 proběhla ustavující schůze, na níž byl oficiálně založen Sbor Dobrovolných Hasičů v Žádlovicích. Od té doby uplynulo již 90 let. Z původních plánů na větší oslavy sešlo již začátkem roku a dlouho nebylo jasné, zda se vůbec uskuteční pohárová soutěž v
požárním sportu. Tu jsme nakonec uspořádali první srpnovou sobotu. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev. V kategorii Muži skončili na 1. místě muži SDH Pavlov-výběr, na 2.
místě muži SDH Líšnice, na 3. místě domácí SDH Žádlovice a na 4. místě muži SDH Přáslavice. V kategorii Ženy skončili na 1. místě ženy SDH Přáslavice, na 2. místě ženy SDH Líšnice. V kategorii Veteráni skončili na 1. místě veteráni SDH Pavlov-výběr, na 2. místě veteráni SDH Moravičany. V kategorii MIX skončili na 1. místě SDH Přáslavice. Druhé kolo se
již tradičně běželo o putovní pohár předsedy osadního výboru. Pohár si odvezli muži z SDH
Pavlova-výběru, ženy z SDH Líšnice a veteráni z SDH Pavlova-výběru. Po celou dobu akce si
návštěvníci mohli prohlédnout výstavu fotografií z historie i současnosti našeho sboru. Do
budoucna si jen můžeme přát, aby nás sbor vydržel činným co nejdéle.
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8. září 2020 to bylo 18 let,
co nás ve svých 37 letech opustil
syn, manžel, táta, strýc a bratr

JAN NOSEK.

Vzpomíná na něho celá rodina.

Vzpomínka
30 let od úmrtí Anny Linhartové
Dne 11. října uplynulo 30 roků od smutného
dne, kdy nás opustila naše milá manželka,
maminka, sestra a babička paní

Anička Linhartová

z Loštic.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel,
synové Luboš a Aleš s rodinami.
VZPOMÍNKA NA ING. KARLA HLAVÁČKA, JEDNATELE A.W.
Největším zdrojem radosti byla rodina
Milovník aut, nadšený cestovatel i lyžař, který si uměl
užívat život. Rád si vychutnal kávu s lógrem, cigaretu
a pořádný kus masa. Díky nezměrnému úsilí, šikovnosti a poctivosti se Karlu Hlaváčkovi společně s dalšími jednateli podařilo vybudovat úspěšnou firmu.
Karel Hlaváček se narodil na konci 2. světové války do rodiny lékaře Jaroslava Hlaváčka
a Libuše Hlaváčkové, rozené Pivné. Na svět
přišel v domě, který je dodnes součástí tva-

růžkárny, a kde pracoval posledních 29 let.
S rodiči a dvěma sestrami se brzy přestěhovali do Libiny. Bydleli v areálu nemocnice,
kde Jaroslav Hlaváček působil jako primář.
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V Libině chodil Karel do školy, začaly ho zajímat motory a auta, naučil se lyžovat a užil
si nádherné dětství. Maminka byla v domácnosti, báječně vařila a spolu s tatínkem vedli
bohatý společenský i rodinný život. Po dokončení základní školy byl přijat na gymnázium v Šumperku, což mu rozšířilo obzory
a získal nové přátele, se kterými se občas vídal po celý život. Zde si možná zapálil i svou
první cigaretu, která k němu od té doby neodmyslitelně patřila.

v roce 1978 narodila dcera Kateřina, konečně se přestěhovali do svého prvního bytu,
který patřil podniku, kde oba pracovali.
Únik z města na chalupu
Společně s maminkou a sestrami si pořídili starou chalupu v Jeseníkách, kterou začali
opravovat, trávili tam víkendy a velkou část
prázdnin. Bylo to místo, které jim přinášelo radost a únik z města i života v tehdejším režimu. Během rekonstrukce chalupy
se zručně naučil stavařskému řemeslu pod
dohledem svého tchána. Rád chodil s celou rodinou na výlety, sbíral houby či maliny. Nezapomenutelné byly společné výpravy
na Praděd údolím Bíle Opavy nebo ze Skřítku na Jelení studánku. V létě rodina vyrážela
kempovat na různá místa po celém Československu, zdolávali kopce nebo dobývali hrady a zámky, v zimě běžkovali, sjížděli
sjezdovky a stavěli iglú nebo sněhuláky.
Na chalupě měl čas na pravidelnou údržbu
auta a „ladění“ motoru. Bavila ho práce se
dřevem. S použitím všech druhů elektrických i benzinových pil pak vyráběl vybavení
chalupy, dětské hračky nebo nábytek. Občas
přišel o kus prstu, ale nadšení nevyprchalo.
Neustále něco rozebíral a opět montoval.
Zaměstnání mu přinášelo radosti i starosti. Jak získával zkušenosti, stal se vedoucím
ateliéru a později technickým náměstkem
olomoucké Teplotechny.

Z podhůří Jeseníků do Brna
Z poklidného života v podhůří Jeseníků se
po dokončení gymnázia a po roce práce
v Uničovských strojírnách vydal do Brna,
kde studoval Strojní fakultu Vysokého učení
technického. Často pak vzpomínal na studentský život na kolejích, rýsování výkresů,
letní tábory, brigády i praxe v různých podnicích.
V roce 1963 umírá jeho otec na rakovinu.
Rodina se musela hodně uskromnit, ale
později si na to nikdy nestěžoval. Jak říkal,
když dostal z domu do Brna sklenici sádla,
spolu s čerstvým chlebem to byla nepřekonatelná lahůdka.
Místo v automobilce nevyšlo
Celý život ho fascinovaly motory a zejména
auta. Není divu, že jeho přáním bylo dostat
místo v automobilce. To se mu však nevyplnilo, po promocích dostal umístěnku v jiném oboru. Pořídil si tedy motorku, Pionýra, a na ní projel a dokonale poznal Hanou
a Jesenicko.
Začal pracovat jako projektant v národním
podniku Teplotechna v Olomouci, kde se
věnoval projektování sklářských pecí. Díky
tomu poznal všechny sklárny v tehdejším
Československu, a seznámil se také s budoucí manželkou Alenou Chrástkovou. V roce
1973 se vzali a začali bydlet u jejích rodičů
v Prostějově. O rok později se manželům
Hlaváčkovým narodil syn Karel. Když se jim

Vrácení majetku a podnikání
Rok 1989 přinesl změny, které ovlivnily každého. Rodina získala zpět výrobnu tvarůžků. V roce 1990 skončil Karel Hlaváček ve
státním podniku a skočil rovnýma nohama
do podnikání coby prokurista, později jednatel společnosti A.W. Spolu s Jaroslavem
Kovářem a Pavlem Pospíšilem začali budovat, kousek po kousku, novou firmu s cílem
navázat na rodinnou tradici původního zakladatele loštické tvarůžkárny jeho praděda
Aloise Wesselse. Díky nezměrnému úsilí, ši26
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kovnosti, poctivosti a nezbytné kapce štěstí
se jim za třicet let podařilo vybudovat prosperující podnik. I když často narazili na
velká úskalí a obětovali podnikání značnou
část svých sil a osobního života.

tem přes horské průsmyky a serpentýny, na
lyžích brázdil prašan i upravený „manšestr“.
Poslední chvíle s nejbližšími
Nemoc, se kterou zápolil posledních pět měsíců přišla nečekaně a překazila celou řadu
plánů. Nečekal, že to bude tak náhlé. Přesto bojoval a za podpory celé rodiny, zvláště
pak manželky a sestry, prožil poslední chvíle
doma s nejbližšími, jak si přál.

Radost z vnoučat
Po celý život byla pro něj největším zdrojem
radosti rodina a zejména děti. Dokázal je
zaujmout a téměř okamžitě nadchnout pro
kdejakou hru či „blbinku“. Užíval si každou
chvilku se svými vnoučaty: Kubou, Honzou,
Bárou a Sárou.
Vyvrcholením každého léta byla společná
dovolená všech vnoučat s babičkou a dědou.
Se svou ženou, nadšenou turistkou a cestovatelkou, se vydávali na cesty po Čechách
i Evropě zásadně autem. Pouze jednou se
nechal přemluvit k letu k protinožcům.
S přibývajícím věkem ho občas začalo trápit zdraví, ze svého pracovního tempa však
moc neubral a nedával na sobě nic znát. Držel se rytmu práce, projížďka autem, rodina
a o víkendu chalupa.
Rád si vychutnal kávu s lógrem, cigaretu
a pořádný kus masa. Dokud mohl, jezdil au-

Náš táta nás měl rád, měl pro nás nepochopitelné porozumění. Měl rozsáhlé znalosti, skoro jako wikipedie, zručnost a cit
pro techniku, takže dokázal spravit téměř
vše. V dílně nebo v garáži nekompromisně
proháněl nářadí, při řízení si podřídil motor a tělem mu proudil benzín, při rozmluvách s dětmi se vracel v čase, při kouření
čas zastavoval. Pomalou chůzí se propadal
do středu hor, pozorováním světa se dostával k jádru věcí a nesdělitelným tajemstvím.
Mnoho o sobě nemluvil. Jen jeho oči uměly
prozradit, co cítí.
Byl pro nás stálicí, konstantou, na kterou
jsme se mohli vždy spolehnout.
Syn Karel a dcera Kateřina

Zlatá podkova 2020

Zlatá podkova v Lošticích v roce 2020 byla
dlouhou dobu pro nás všechny velkým otazníkem. Stálo před námi spoustu otázek, které bylo potřeba rozhodnout, mezi hlavní patřili:
1) koronavirus a s ním spojené omezení,
2) nedostatek lidí na přípravu,
3) počasí (závodiště sušíme a vyhlídky na
pěkné počasí nikde).
JENŽE v okolních oddílech a především
v tom našem jsou neuvěřitelně hodní a pracovití koňáci i s rodinami, kteří nám nabídli
pomoc s přípravami a tým z Nových zámků mi přislíbil pomoc i s organizací závodů

samotných. Takže bych hned v úvodu Vám
všem moc ráda poděkovala, protože jste
všichni úžasní a bez vás všech by to nešlo.
Dále bych ráda vyzvedla práci kluků z ustájení a to Janu Ondruškovi, Vladimírovi Saparovi a Adamovi Heidenreichovi za skutečně velmi dobře zvládnutou neděli. Všichni
z Vás pracujete za dobré slovo a pocit z dobře odvedené práci a my Vám za to děkujeme.
Naštěstí ve správný čas vláda začala uvolňováním opatření spojených s koronou, počasí nic moc, ale hlavní louku se nám podařilo usušit. Takže jsme se rozhodli a riskli to.
Každý rok máme díky rodině Kočí nové
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překážky a i letos se Filip vytáhl. (Ačkoliv jsme říkali, že nic nového se stavět nebude, protože spoustu skoků potřebovalo
opravit), vznikl krmelec, dvě nové bedny a
dokonce jeden nový skok vyrobila i rodina
Běhalova. Vzhledem k očekávanému mokru
jsme rovnou z kurzů vynechali starou vodní
kombinaci.
Zlatá podkova byla v duchu zázraku. Jako by
nad námi stáli andělé strážní.
Celá ČR prakticky plavala, všude vydatně
několik dní pršelo a nikdo s přijíždějících
nevěřil, že se závody neruší. Závodiště bylo
korektní, ale dostat se k ustájení autem bylo
nad lidské síly.
Všude kolem nás lilo, ale nad Lošticemi
byla kapsa, které se vydatné deště i přes
strašné předpovědi do soboty vyhýbaly.
Ze 178 přihlášených nakonec odstartovalo
158 dvojic. Drezurní zkoušky i parkury se
obešli bez pádů a zásahu zdravotnického
a veterinárního dozoru. Sobotní maraton
probíhal na třech obdélnících a dvou
parkurech, kupodivu na dobrém povrchu.
Večer TD Milan Theimer spolu s hl.rozhodčí
Kamilou Vaňkovou prošli tratě a domluvili

jsme se, na skocích které se vynechají pokud
začne pršet, s tím že kontrola tratí proběhne
ještě ráno. Bohužel pršet v noci začalo, takže
došlo k vynechání 1 kombinace (cofi), bulfinče a rampy. U některých soutěží se zkrátili tratě u jiných se udělal povinný průjezd
a všem se snížila tempa. Ranní déšť pár startujících odradil a někteří se z krosů odhlásili. Nejhorší podklad byl na opracovišti, ale
umožnili jsem opracování na pískové jízdárně u stájí, dále po zpevněných cestách okolo závodiště a cvičné skoky se daly i do prostoru před startem, bohužel víc už jsme pro
hladký průběh udělat nemohli.
I přes nepřízeň počasí dvojice podávali
neuvěřitelné
výkony.
Žádné
velké
problémy na trati, žádné hrůzostrašné pády
a nevím o tom, že by bylo nějaké zranění.
Kupodivu pády, které jsme zaznamenali,
nebyli z důvodu špatného počasí nebo
terénu. Sanitka opět ze svého stanoviště
nevyjela. Bylo pěkné sledovat radost
a rozzářené spokojené tváře po dojetí krosu.
Závěrem musím říct, že ač jsem to vůbec
nečekala a měla jsem velké obavy, byly tyto
závody jedny z nejvydařenějších. Měli jsem
28
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výborný tým, který pracoval na plno a jezdci a koně podávali vynikající výkony. Nemá
dojem, že by se něco zásadně nepovedlo, ale
samozřejmě je mnoho detailů, které příště
musíme vychytat.

Ještě bych ráda touto cestou poděkovala
SPONZORŮM a těm, kteří pomáhali tyto
závody připravit. Bez Vás bychom ZLATOU
PODKOVU neuspořádali.
Za Jezdecký klub Loštice
Simona Heidenreichová

Poděkovaní sponzorům Zlaté podkovy 2020

Vážení přátelé a podporovatelé Zlaté podkovy Loštice,
rádi bych Vám touto cestou poděkovali za podporu a pomoc při zajištění 43. ročníku Zlaté
podkovy v Lošticích, která se uskutečnila 20. – 21. 6. 2020 v prostorách malebného prostředí zámeckého parku v Lošticích – Žádlovicích. Většina z vás jste příznivci ZLATÉ PODKOVY dlouhá léta a pomáháte nám udržet tuto tradici při životě. Letos se konal již 43.ročník.
Není to lehké a obzvláště letos, kdy celý svět překvapil koronavirus a zkomplikoval život
nám všem. Neumím dostatečně vyjádřit, jak si Vaší pomoci vážíme. Díky Vám jsme mohli
obléct zámecký park do svátečních šatů, uspořádat letos 1. předkolo Zlaté podkovy v ČR a
přivítat 170 koní z celé republiky.
Dovoluji si jak za Jezdecký klub Loštice, tak i za účastníky závodů, moc poděkovat.
ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE / / MVDr. Jiří Havlíček / Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc / Střední škola technická a zemědělská Mohelnice / Město Loštice
A.W. LOŠTICE / VETERINÁRNÍ KLINIKA – Heřmanův Městec / PALOMO LOŠTICE
ZKJD-TECH S.R.O. Sobáčov – Kamil Damajka – zemní a výkopové práce / RAINON JEŘMAŇ – Výroba krmiv müsli / LIFE STYLA CAMPER.s.r.o. / KENTAUR – Prostějov – výroba a prodej jezdeckých potřeb / BUKEFALOS Olomouc – prodej jezdeckých potřeb /
POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o. Ostrava / MIKROP – Čebín -výroba a prodej doplňkových a
minerálních krmiv / AUTOSERVIS DOUBRAVICE / AQ, s.r.o Červenka – Výroba a internetový prodej audiotechniky / Autodoprava PRORET – Vlastimil Přidal Chudobín / Autodoprava Miroslav Smékal Olešnice / Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.
ZLKL LOŠTICE / TOI TOI / Výroba krmiv FITMIN , DIBAQ Helvíkovice / Restaurace u
Rytíře Loštice / Vašíček – pekařství a cukrářství, s.r.o. Zábřeh / Equinns – volnočasové oblečení / Poháry do soutěží věnovali MUDr. Robert Novotný a MUDr. Kristýna Novotná / Kavárna galerie U Lišky Bystroušky.			
Simona Heidenreichová
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Loštičtí rybáři

tom, jak se má chovat v přírodě a k rybám. Děti se učí na
jednotlivých schůzkách základům rybářského řádu, poznávání ryb, rostlin
a živočichů, které se vyskytují na revíru, dále všeho, co se
týká lovu ryb. Dozví se i závodní plavané,
která má v Lošticích velkou tradici datující
se od roku 1968, kdy se loštičtí rybáři jako
závodníci LRU účastnili poprvé krajského
přeboru. Největší akcí jsou dětské rybářské závody odehrávající se před prázdninami poslední sobotu na chovném rybníku
Doubravice-Závlaha.
Závěrem drobného představení MO ČRS
Loštice bych rád položil pár otázek Jaroslavu Glöcknerovi.

Historie organizovaných rybářů z Loštic
a okolí na Třebůvce sahá do roku 1908.
V tomto roce bylo založeno Rybářské družstvo několika nadšenými rybáři. V roce
1909 vypracovali stanovy a byl i zvolen první předseda Isidor Lhotský. Na počátku rybářský spolek měl 21 členů, dnes po staleté
historii se blíží počet členů k pěti stům. O
bohaté historii loštických rybářů pojednává
obsáhle publikace dlouholetého jednatele a
nadšence pana Jaroslava Kuby „Dějiny rybářství v Lošticích“. Ta byla vydána při příležitosti 80.let od založení spolku.
V současné době je předsedou MO ČRS
Loštice pan Antonín Krček, hospodářem Josef Benda, jednatelem Vlastislav Heidenreich a ekonomem Jaroslav Glöckner.
Loštičtí rybáři se vyznačují soudržností
podporovanou bohatým spolkovým životem. Provozují líheň, kterou si postavili na
konci Žádlovické kaskády rybníků. V líhni
se uměle vytírají a odchovávají násadové ryby-štika, parma, ostroredka, jelec, pstruh,
mník a další druhy. Ryby jsou určeny k zarybňování revírů v rámci celého Územního svazu ČSR pro severní Moravu a Slezko.
Loštická organizace se svou produkcí ryb
řadí mezi nejvýznamnější na Moravě. Krom
této záslužné činnosti pořádají různé akce,
jako jsou rybářské závody, výlovy, brigády,
besedy, rybářské slavnosti a ples.
Při místní organizaci již dlouhodobě funguje kroužek mladých rybářů, který vedou Luboš a Honza Linhartovi. Do kroužku chodí děti zhruba od 7 let do věku plnoletosti.
Se schůzkami kroužku se začíná kolem poloviny října. Jakmile počasí dovolí, chodí se v rámci kroužku na nádrž do Žádlovic. Tam se děti učí různým způsobům lovu
ryb, jak namíchat správně krmení, nahazování a také, jak se chovat při pobytu u vody.
Rybařina není jen o chytání ryb, ale také o

Za století fungování rybářů v Lošticích váš
spolek zažil spousty dobrých chvil, ale zažili jste i krušné časy. Připomněl byste čtenárům Hlasu Loštic tyto chvíle, ať už dobré, tak i špatné?
Ve výboru spolku pracuji už bezmála padesát let. Takže leccos z jeho života pamatuji.
Ale jak to bývá, člověk si většinou pamatuje to dobré. Pamatuji přítoky Třebůvky plné
pstruhů, tůně na Třebůvce plné ryb, nádherná místa kolem řeky. Bohužel jsou to už
jen vzpomínky. Potoky vysychají, v létě jsou
často bez vody. Koryto řeky zanešené a navíc
srovnané lidskými zásahy. Důsledek je znát
nejen na úlovcích, ale také na rybochovné
činnosti. V Třebůvce se každý rok slovovaly
a uměle vytíraly reofilní ryby např. jelci, parmy a ostroretky, dravci - hlavně štiky, a po
milionech potěru se dále distribuovaly do
moravských řek popřípadě chovaly v rybnících. Poslední roky matečních ryb v řece
kriticky ubylo. Se pstruhy je to ještě horší.
Ročně jsme vytřeli a distribuovali statisíce
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plůdku, v současné době jsou potoky bez
ryb. Kromě uvedených důvodů se na úbytku
ryb výrazně podílí v posledních letech vyšší
výskyt predátorů, vydry a kormorána. Nyní
se soustředíme hlavně na kapří násady, které
získáváme buď přirozeným výtěrem v chovných rybnících, případně nákupem ze specializovaných sádek a dochováním do násadové velikosti v chovných rybnících.

spolek nemá v podstatě žádný hospodářský
význam.
Jaké plány má vaše organizace v blízké či
vzdálenější budoucnosti?
Usilujeme o získání dotace pro výstavbu
rybníku Na Ohrádce. Pozemek jsme vykoupili přes deseti roky, máme vypracovaný
projekt, stavební povolení. Slibované dotační tituly na výstavbu rybníků jsou však zatím vždy koncipované tak, že rybářské spolky nemají šanci na ně dosáhnout. Věřím, že
se to jednou povede a nad Lošticemi rybník
vybudujeme.

Váš revír Třebůvka 1 se rozprostírá od
Valáškova mlýna po soutok s Moravou
v Moravičanech. Dále obhospodařujete
revír Žádlovice 1a – Žádlovickou nádrž
a další rybníky mimo lovné revíry. Kolik
rybníků vlastně spravujete?
Třebůvka a Žádlovická nádrž jsou lovné revíry, které jsou součástí Územního rybářského svazu pro Severní Moravu a Slezsko.
To znamená, že svaz podle osazovacího plánu financuje jejich zarybnění, platí nájmy
(např.Žádlovice jsou Státních Lesů), atd. a
to z ceny povolenek, a z části členských příspěvků, které si platí rybáři. Náš spolek pak
ve své režii obhospodařuje chovné rybníky.
Doubravická „Závlaha“ je v našem vlastnictví, ostatní rybníky jsou v nájmu. Hospodaříme na těchto rybnících: Pužmil, Fučík, Myslivna, Komora, Štičí, Pivovarský,
Příkopy Tyto rybníky tvoří s Žádlovicemi
kaskádu na potoku Podhrádek (Líšnička).
V Doubravici pak Závlaha a Stará Doubravice. V Radnici jsme donedávna též obhospodařovali malé rybníčky, ale dnes jsou již
zanesené a často bez vody. V Líšnici máme
rybník v podnájmu.

Děkuji moc za čtenáře Hlasu Loštic za rozhovor..
David Kofránek

Přijďte mezi nás

Tak jako každým rokem i letos bude pracovat kroužek mladých rybářů, který se pravidelně schází každou středu od 16.00 hodin
v klubovně Kultůrního domu v Lošticích.
Kroužek vedou Luboš a Jan Linhartovi. Na
schůzkách učí děti poznávat ryby, rostliny
a živočichy, kteří se vyskytují v revíru naší
organizace, základům rybářského řádu, různým způsobům lovu ryb. Během roku pro
děti pořádají různé akce například prohlídka rybochovného zařízení, vycházky do přírody kolem řeky Třebůvky a jiné, největší
akci jsou tradiční dětského rybářské závody, které pořádáme na chovném rybníku
Doubravice-závlaha.
Pokud máte rádi pobyt v přírodě a zájem
o rybařinu tak tento kroužek je určen právě pro Vás. Přihlásit do kroužku se můžete na první schůzce, která se bude konat ve
středu 7. října 2020 v 16.00 hodin v klubovně KD v Lošticích nebo přímo u vedoucích
kroužku na tel. 777 850 625, linhart.lubos@
seznam.cz

Měl by se budovat rybník v žádlovickém
parku, jak to ovlivní hospodaření v rybnících ve vaší správě?
Nový rybník v parku ovlivní pouze množství vody protékající v Podhrádku další odpařovanou vodní plochou. Vhledem k velikosti se jedná o celkem malé ztráty, které by
neměly mít zásadní vliv na průtok. Pro náš
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO LOŠTICE
* tel., fax. 583445596 * mob. 731501016 * mail:vesely@kulturalostice.cz * www.kulturalostice.cz

* Předprodej a rezervace vstupenek: kancelář MKS - knihovna, Hradská 380, Loštice *
* ZMĚNA PROGRAMŮ VYHRAZENA *
*************************************************************************************************

6. – 20. září

Výstava obrazů - HUGO ŠILBERSKÝ

Sobota 19. září, 9.-12. hod.
DĚTSKÝ BAZÁREK
* klubovna MKS * možnost nabídky nepotřebného oblečení a vybavení *
Sobota 26. září, 19. hod.
„POPELKA a PRINC jedou k vám“
* zábavná talkshow s EVOU HRUŠKOVOU a PAVLEM TRÁVNÍČKEM *
* vstupné 130,- Kč * předprodej * provází Monika Trávníčková a Jiří Zbořil *
Neděle 4. října, 14. hod.
4. – 11. října

Otevření výstavy s písničkou a burčákem
Posezení s písničkami a s burčákem

PODZIMNÍ VÝSTAVA ovoce, zeleniny a produktů
otevřeno: 4., 5., 7., 9. a 13. října – vždy 14. – 17. hod.

POHÁDKY v HANTECU

Neděle 11. října, 18. hod.
* divadelní představení DIVADLA KLAUNIKY Brno * pouze pro dospělé *
Sobota 17. října, 20. hod. MOTORS – rocková zábava
* taneční zábava s rockovou skupinou MOTORS rock * SDH Žádlovice *

HARMONIKÁŘI

Sobota 24. října, 14. hod.
* XIV. setkání harmonikářů a jejich příznivců *

KAREL KAHOVEC

Neděle 25. října, 18. hod.
* koncert pěvecké hvězdy 70. let, skupina GEORGE & BEATOVENS
30. a 31. října

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

* pátek 30. října 15. - 18. hod., sobota 31. října 8. - 11. hod. *
Sobota 31. října, 18. hod.
GRUZIE, ARMÉNIE na motorce
* cestopisná přednáška Jiřího Přichystala o cestě na motorkách *

NEJSTARŠÍ ŘEMESLO

Neděle 1. listopadu, 18. hod.
* divadelní představení * ochot. soubor V SUDU Sudkov *
Neděle 8. listopadu, 15. hod.
ODPOLEDNE s VESELKOU
* k poslechu i tanci hraje Loštická Veselka * vystoupení mažoretek *
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Sobota 21. listopadu, 18. hod.
* country večer se zpěvákem, kytaristou a kapelníkem K.T.O * historie kapely K.T.O. *
* 100 let trampinku * hudební doprovod - KAMARÁDI * uvádí Dana Vacková *
Neděle 22. listopadu, 15. hod.

SŮL NAD ZLATO

* DIVADLO MATKY VACKOVÉ * pohádka pro děti *

ŠACHOVÝ TURNAJ krále Tvarůžka I.

Sobota 28. listopadu

Neděle 29. listopadu, 9. hod.

CHARITATIVNÍ ZUMBA

Neděle 29. listopadu 16. hod.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Sobota 5. prosince

HARFOVÝ KONCERT Kataríny Ševčíkové

Neděle 6. prosince 16. hod.

VÍTÁNÍ MIKULÁŠE
VÁNOCE s VESELKOU

Sobota 12. prosince, 15. hod.
* Slavností vánoční koncert s křtem hudebního nosiče * oslava 25. výročí založení dechovky *
13. – 20. prosince

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Neděle 13. prosince, 15. hod.

VÁNOCE SE SENIORY

Středa 16. prosince, 18. hod.

VÁNOCE PÍSKLAT
s HANKOU KŘÍŽKOVOU

* vánoční koncert s křtem hudebního nosiče * hudební skupina POHODÁŘI a PÍSKLATA *

VÁNOCE U KAŠNY

Neděle 20. prosince, 14. hod.
* jarmark * řemesla * hudební koncerty * vánoční setkání *
Pátek 25. prosince, 20. hod.

Štěpánská rocková zábava

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ostatní nabídky a informace:
* MASÁŽE - relaxační, sportovní, rehabilitační, zdravotní *
* PALIČKOVÁNÍ - informace pro zájemce v kanceláři MKS *
* KERAMICKÝ KROUŽEK – pátek od 16. do 18. hod., klubovna *
* CVIČENÍ – každou středu od 19. hod. – taneční sálek *
* ZUMBA - úterý od 18.30 hod., velký sál *

33

PODZIM 2020

HLAS LOŠTIC

Tabulky SK Loštice 1923
MUŽI A – I.B, SKUPINA B – SR 2020/21 - PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

1.

NE

09.08.

10,00

Černovír

-

Loštice A

2.

NE

16.08.

17,00

Loštice A

-

Zvole

Odjezd
Bus 08,30
-

3.

NE

23.08.

16,30

Doloplazy

-

Loštice A

Bus 14,45

4.

NE

30.08.

16,30

Loštice A

-

Kožušany

-

5.

NE

06.09.

16,00

Smržice

-

Loštice A

Bus 14,15

6.

SO

12.09.

16,00

Hněvotín

-

Loštice A

Bus 14,15

7.

NE

20.09.

15,30

Loštice A

-

Slatinice

-

8.

NE

27.09.

15,30

Velká Bystřice

-

Loštice A

Bus 13,45

9.

NE

04.10.

15,00

-

Šternberk B

10.

SO

10.10.

15,00

-

Loštice A

-

Moravský Beroun

-

Loštice A

11.

NE

18.10.

14,30

Loštice A
JesenecDzbel
Loštice A

12.

SO

24.10.

14,30

Prostějov

Bus 13,15
Bus 12,45

13.

NE

01.11.

14,00

Loštice A

-

Velký Týnec

-

14.

NE

08.11.

14,00

Loštice A

-

Černovír

-

DOROST - KRAJSKÁ SOUTĚŽ, SKUPINA A – SR 2020/21 – PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

4.

SO

29.08.

13,30

Domácí

Hosté

Dolany

-

Loštice

Odjezd
Minib. 12,00

5.

SO

05.09.

13,30

Loštice

-

Velké Losiny

6.

NE

13.09.

13,30

Loštice

-

Olšany

-

7.

NE

20.09.

13,15

Haňovice

-

Loštice

Minibus 12,00

2.

SO

26.09.

10,00

Kostelec
na Hané

-

Loštice

Minibus 08,15

-

3.

SO

03.10.

10,00

Loštice

-

Rapotín

-

8.

NE

11.10.

12,00

Šumvald

-

Loštice

Minibus 10,30

9.

SO

17.10.

12,30

Loštice

-

Kostelec na Hané

10.

SO

24.10.

10,00

Rapotín

-

Loštice

1.

ST

28.10.

12,00

Loštice

-

Šumvald

-

11.

SO

31.10.

11,30

Loštice

-

Dolany

-
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MLADŠÍ ŽÁCI – KRAJSKÁ SOUTĚŽ – SR 2020/21 – PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

4.

NE

30.08.

10,30

Hranice C

Domácí
-

Loštice

Hosté

5.

SO

05.09.

11,30

Loštice

-

Nový Malín

1.

ST

09.09.

16,30

Přerov C

-

Loštice

Minibus 14,30

6.

NE

13.09.

13,00

Šumperk B

-

Loštice

Minibus 11,30

2.

ST

16.09.

16,00

Loštice

-

Zubr Přerov

-

7.

NE

20.09.

13,00

Loštice

-

Šumperk C

-

8.

NE

27.09.

09,00

Hranice B

-

Loštice

Minibus 07,15

3.

ST

30.09.

16,00

Prostějov

-

Loštice

Minibus 14,30

9.

NE

04.10.

12,30

Loštice

-

Chvalkovice

10.

SO

10.10.

10,45

Jesenec-Dzbel

-

Loštice

11.

NE

18.10.

12,00

Loštice

-

Velký Týnec

12.

SO

24.10.

10,45

Šternberk

-

Loštice

13.

NE

01.11.

12,00

Sigma
Olomouc

Loštice

Odjezd
Minibus 08,45
-

Minibus 09,00
Minibus 09,00
-

SEFRAN OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI – SR 2020/21 – PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Odjezd

1.

NE

09.08.

17,00

Loštice B

-

FC Juventus

-

2.

NE

16.08.

17,00

Hrabišín

-

Loštice B

3.

SO

22.08.

16,30

Loštice B

-

Staré Město

4.

SO

5.

SO

29.08.

16,30

Lesnice B

-

Loštice B

Auta 15,00

05.09.

16,00

Loštice B

-

Bratrušov

-

6.

NE

13.09.

16,00

Loštice B

-

Leština A

-

7.

NE

20.09.

15,00

Dubicko

-

Loštice B

Auta 13,30

8.

SO

26.09.

15,30

Loštice B

-

Oskava

Auta 15,30
-

-

9.

SO

03.10.

15,30

Úsov

-

Loštice B

Auta 14,15

10.

NE

11.10.

15,00

Loštice B

-

Jestřebí

-

11.

SO

17.10.

15,00

Petrov-Sobotín

-

Loštice B

Bus 13,15

12.

SO

24.10.

14,30

Loštice B

-

Rapotín B

-

13.

SO

31.10.

14,30

-

Loštice B

Auta 13,15

14.

NE

08.11.

14,00

Třeština
FC Juventus /hř.
Moravičany/

-

Loštice B

Auta 12,45
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III. třída, skupina B MUŽI – SR 2020/21 – PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Odjezd

1.

SO

08.08.

17,00

Palonín

-

Loštice C

Kola 15,45

2.

SO

15.08.

17,00

Loštice C

-

Leština B

-

3.

NE

23.08.

15,30

Moravičany

-

Loštice C

Kola 14,15

4.

SO

29.08.

16,30

Loštice C

-

Zábřeh B

-

5.

NE

06.09.

16,00

Lukavice

-

Loštice C

Auta 14,45

6.

NE

13.09.

-

Volno

-

Loštice C

-

7.

SO

19.09.

15,00

Loštice C

-

Libivá

-

8.

NE

27.09.

15,30

Krchleby

-

Loštice C

9.

SO

03.10.

15,00

Loštice C

-

Podolí

11.

NE

11.10.

15,00

Leština B

-

Loštice C

12.

SO

17.10.

15,00

Loštice C

-

Moravičany

13.

SO

24.10.

14,30

Zábřeh B

-

Loštice C

Auta 13,00

10.

ST

28.10.

15,00

Loštice C

-

Palonín

-

14.

SO

31.10.

14,30

Loštice C

-

Lukavice

-

Auta 14,15

Auta 13,45
-

2K CONSULTING OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA B
STARŠÍ PŘÍPRAVKA – SR 2020/21 – PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

4.

ÚT

01.09.

17,00

Rovensko

-

Loštice

5.

SO

05.09.

09,30

Loštice

-

Lesnice B

-

6.

NE

13.09.

11,30

Loštice

-

Mohelnice

-

1.

ST

16.09.

16,30

Loštice

-

Moravičany

-

7.

SO

19.09.

10,15

Štíty

-

Loštice

Auta 08,45

2.

SO

26.09.

14,00

Postřelmov

-

Loštice

Auta 12,45

3.

SO

03.10.

12,00

Loštice

-

Zábřeh

-

8.

NE

11.10.

10,00

Moravičany

-

Loštice

Auta 09,00

9.

NE

18.10.

10,00

Loštice

-

Postřelmov

10.

NE

25.10.

10,00

Zábřeh

-

Loštice

11.

NE

01.11.

10,00

Loštice

-

Rovensko

36

Hosté

Odjezd
Auta 15,45

Auta 08,45
-

HLAS LOŠTIC

PODZIM 2020

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SR 2019/20 – PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Odjezd

4.

SO

29.08.

14,00

Loštice

-

Štíty

5.

NE

06.09.

10,00

Sudkov

-

Loštice

Auta 08,45

1.

ST

09.09.

16,30

Nový Malín B

-

Loštice

Auta 15,00

6.

NE

13.09.

09,00

Šumperk B /ZŠ Sluneční/

-

Loštice

Auta 07,30

7.

NE

20.09.

11,30

Loštice

-

Vikýřovice

8

SO

26.09.

13,00

Postřelmov

-

Loštice

-

Auta 11,30

2.

ST

30.09.

16,30

Loštice

-

Libina

-

9.

NE

04.10.

10,30

Loštice

-

Zábřeh

-

3.

ST

07.10.

15,30

Mohelnice

-

Loštice

Auta 14,15

10.

NE

11.10.

09,00

Šumperk A /ZŠ Sluneční/

-

Loštice

Auta 07,30

11.

SO

17.10.

10,30

Loštice

-

Velké Losiny

12.

SO

24.10.

12,30

Lesnice

-

Loštice

13.

SO

31.10.

09,30

Loštice

-

Bohdíkov

Osudová léta

Auta 11,15
-

Od roku 1948 nastala dlouhodobá ,,výhodná“ éra ekonomické spolupráce se Sovětským
Svazem. Rok 1968, když se na politické scéně objevil Dubček, dával naději na svobodné volby, soukromé podnikání a socialismus s lidskou tváří. Po dvacetileté vládě komunistů bez
možnosti vycestovat na západ a soukromě podnikat by většina národa změnu brala s otevřenou náručí. Všechny naděje pražského jara pohřbily tanky a vojska spřátelených armád.
Dočasně- dvacet let-dohlížela sovětská vojska, aby v ČSSR případná rebélie zůstala v patřičných mezích. Mimochodem, v dobách normalizace v r. 1970 byl průměrný výdělek 1300
Kčs. Auta byla nedostatkovým zbožím a byl o ně obrovský zájem. V dané době sehnat auto
tradičním způsobem byl nadlidský výkon. Bez dlouhé fronty nebo úplatku těm správným
lidem to nebylo možné. A to přesto, že auta tehdy nebyla za babku! Trabant 601- stál 36 500
Kčs. Luxusnější Škoda 105 S- 56 000 Kčs. Kdo měl kontakty na okresní tajemníky a něco si
ještě připlatil, tak při troše štestí zaparkoval před domem ruského žigulíka. ( licence z Itálie
končícího Fiatu 124) Vexlákům nastaly žně a vydělaly majlant. Ve frontách na rifle před Tuzexem se vystřídala polovina národa. Zlomový rok 1989 nám vrátil svobodné volby a návrat k svobodnému podnikání. Není zvláštní, že komunisté, kteří tuto činnost od r. 1948 tvrdě potírali, po sametovce se ochotně bez výčitek svědomí převtělili v úspěšné podnikatele?
Po sametovce se lidé semkli a doufali, že nový režim bude férovější, bez podvodů a intrik.
I prezident Václav Havel podlehl představám, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Podfukáři, lichváři a zloději zadupali prezidentovu představu a našli cestičky, k nelegálnímu obohacení. Kupónová privatizace pomohla jen těm, kdo měl prostředky a ty správ37
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né informace. Ceny zboží skokově rostly
a nůžky mezi bohatými a chudými se stále více rozevíraly. Mnohé fungující fabriky
končily v konkurzech a zaměstnaci na úřadech práce. Vlčická dobře fungující papírna
přešla do vlastnictví obchodníků s topnými oleji. ,,Aktivní činnost“ nových majitelů
se dostala do hledáčku policie a soudu. Papírna po dlouholeté činnosti (byla založena
v roce 1819!), kde zajišťovala obživu asi 130
zaměstnancům, skončila v roce 2006 v konkurzu. Já měl štěstí. Jako by ČSSZ tušila, že
papírna, kde jsem celý život pracoval, půjde
do konkurzu, mi vyměřila důchod. Nečekejte žádnou závratnou sumu k závidění. Standardní průměr, se kterým při skromném
žití a útratě s rozumem (bankéři tomu říkají
ekonomická gramotnost), se dá vyjít. V sou-

časnosti prodejní auto-nabídka značně převyšuje poptávku. Bohužel přehnané emisní
požadavky EU zvedají ceny aut do výše, na
kterou běžná klientela nedosáhne. Zdálo se,
že to horší je již za námi. Když jsme se začali smiřovat, že s rostoucími platy a důchody
porostou skokově i ceny, zasáhla nás v roce
2020 pandemie. Srazila nás na kolena a vysává nás nejenom psychicky, ale i ekonomicky. Svět je vzhůru nohama. V současnosti si
nikdo netroufne říci, jak dlouho ještě nám
bude ztrpčovat život!? Zřejmě nás čeká běh
na dlouhou trať. Pokoušet se tlumit stres
agresivitou, případně alkoholovou nebo
drogovou berličkou, je cestou do pekel. Návrat k normálu bude s mnoha ústupky, odříkáním, pokorou, ale především s vůlí a nadějí, že vše ve zdraví překonáme.
Zdeněk Linhart

Městské lesy Loštice mají nový lesní hospodářský plán
pohybovala na úrovni ročního časového podílu. Zhruba od r. 2016 však již docházelo
v důsledku větrné kalamity a dlouhotrvajícího sucha k nárůstu nahodilých těžeb oproti minulosti. Na podzim 2016 postihla LHC
dosud největší větrná kalamita, kdy bylo do
dubna 2017 vytěženo více jak 8 tis.m3 dříví
z této větrné kalamity. U jehličnatých porostů vlivem sucha dochází k chřadnutí smrkových porostů a obdobně jako u okolních
vlastníků lesů se projevila od r. 2017 kůrovcová kalamita spojená a v posledních
dvou letech s usycháním borovice a jasanů. V rámci obnovy došlo k výraznému navýšení podílu melioračních a zpevňujících
dřevin což představuje 51% z prvního zalesnění. Tato skutečnost sebou však přináší
nutnost zvýšení objemu ochrany kultur proti zvěři oplocením.
Dle nového LHP je největším problémem
razantně postupující kůrovcová kalamita,
která je průběžně řešena, probíhá asanace

Jak určuje legislativa, tak i Město Loštice pro
své lesy mělo povinnost si nechat vypracovat lesní hospodářský plán (zkráceně LHP).
LHP je nástrojem pro zabezpečení trvalosti
výnosu z lesa a říká nám, co v lese je, kolik
tam toho je a co se s tím může dělat. Vypracovává se obvykle na časové období deseti
let. Ve výsledku určuje maximální celkovou
výši těžeb, minimální plošný rozsah nálehavé výchovy v porostech do 40 let věku a minimální podíl melioračních dřevin.
Nový LHP pro Město Loštice byl zpracován lesní projekční kanceláří TAXONIA CZ.
Tento nový LHP navazuje na předchozí LHP
s platností od 1.1.2010 do 31.12.2019. Městské lesy se rozkládají na ploše 646,16 ha.
V textové části LHP se lze dočíst, že v minulém LHP vzhledem k vývoji nahodilých
těžeb v r. 2017 a dále bylo nutné 2x přistoupit ke změně závazného ukazatele výše těžeb z původních 60 tis.m3 až na 83,5 tis.m3.
Do r. 2016 se roční výše realizovaných těžeb
38

HLAS LOŠTIC

PODZIM 2020

napadeného dříví, vznikající holiny jsou zalesňovány předepsaným podílem melioračních a zpevňujících dřevin. Prioritním úkolem je zvolit správný obnovní způsob, který
vyplývá ze stanoviště a stavu porostu. Maximální pozornost je nutno věnovat objevujícím se náletům, které se začínají vyvíjet ve
vzniklých světlinách. Druhová skladba, která je výsledkem předchozího vývoje hospodaření, by měla postupem času směřovat ke
zvyšování podílu dřevin přirozené druhové
skladby, a redukci stanovištně nepůvodních
druhů dřevin (SM, MD, DBC, BOC, AK).
Celková maximální výše těžby dle nového
LHP je stanovena na 80 tis.m3. Minimální

průměrný procentický podíl melioračních a
zpevňujících dřevin pro LHC Město Loštice
činí dle vyhlášky 36,44 %, plánem je stanoveno na 36,47 %.
Plánem je doporučeno, aby cílem obnovy byl budoucí zvyšující se podíl přirozené
obnovy lesa. Maximálně podpořit zmlazení v mýtních porostech. Při umělé obnově
je podporován návrat k přirozené druhové skladbě. V obnovovaných porostech by
bylo vhodné ponechávat dostatečný počet
doupných stromů a část odumřelého dřeva
k rozpadu pro zvyšování populací ptáků a
neškodících druhů hmyzu, hub a mikroorganizmů.		
David Kofránek

V tomto roce si připomeneme významné výročí umělců našeho kraje.
Huga Šilberského a Josefa Hacara z Loštic
a Josefa Lubiče ze Zábřeha
Lidový malíř a sběratel Josef Hacar (19. 3.
1901 - 13. 6. 1935), narozený v Litovli, byl
strýc Huga Šilberského (26. 3. 1920 – 18.
12. 1974), který se narodil v rodině stavitele
Huga Šilberského jeho sestře Žofie, roz. Hacarové ve mlýně v Lošticích.

Výjimečnost
Josefa Hacara spočívala
v mnoha průkopnických
zálibách. Pátral po historických a archeologických
poznatcích a
to jej přivedlo
ke sběratelství
Josef Hacar
v období minimálního zájmu o lidově umělecké předměty. V tom čase se nazývali „lidovky“, kterými zaplnil soukromé muzeum v místnosti
nad turbínou mlýna. Vědělo se o něm, že
mněl lidového umění více, jako v tom čase
jich mnělo – Havelkovo muzeum v Lošticích založené v jedné místnosti na poschodí radnice za první ČSR v roce 1928, kde se
stal správcem spolu se zástupci všech spolků. Současně se od dětství Josef Hacar zajímal i o výtvarné umění. V obytné části tzv.

Romantická chaloupka Josefa Hacara z roku
1919, olejomalba
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postavy, pracovitý, veselý a oblíbený společník, různých příležitostných zábav“. Připomínáme si 85. výročí jeho tragického úmrtí, dožil se jen 34 let, ale to co zůstalo z jeho
tvorby je o to cenější.
Hugo Šilberský, byl známý umělec a malíř v širším regionu. Připomínáme si jeho
nedožité 100. výročí narozenin. Krajané o
něm věděli a chodili si k němu pro obrázek.
Jeho aktivity jej propojily s mnoha místy a
osobnostmi severní Moravy, s přáteli v Československu i se sběrateli exlibris v Evropě.
Z nedokončených gymnaziálních studií byl
přijat na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Karla Mináře do uzavření vysokých škol v roce 1939. V době protektorátu se vrátil do Loštic a mimo jiné, začal
spolupracovat s Loštickými ochotníky na
návrzích scén, dekorací i plakátů. Celkem
jim vytvořil asi 45 inscenací, nejvíce s režisérem Janem Weiserem. V roce 1944 vyšla
kniha „Báje a pověsti“ spisovatele Martina
Strouhala, s jeho ilustracemi, která se stala
bestsellerem u široké veřejnosti. Po válce v
roku 1947 ze studií na Akademii, přestoupil na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale v roce
komunistického převratu byl vyloučen ze všech
vysokých
škol. Jeho život nebyl lehký. Maloval
krajiny, zátiší, portréty,
kreslil akty.
Grafickou
tvorbou se
Hugo Šilberský ve svém
projevil neateliéru, 1955
jen v ilustra-

Josef Hacar v ateliéru
Hacarova mlýna na poschodí si z místnosti kde žil, vytvořil galerií svých děl s ateliérem, plně vybaveným s malýřskými stojany
a pomůckami. Své obrázky kreslil a maloval v krajině a dokončoval je ve svém ateliéru většinou tak, jak je viděl. Jeho skicář z let
1929 – 34 je zaplněný krajinkami i studiemi
stromů. S malířským nadáním tvořil pastely, akvarely, v olejomalbách zachytil romantické detaily krajiny a život na Hané, jako by
od středověku nezměněný po začátek dvacáté století, které se v tom čase v okolí ještě nacházeli.
Pamětník historie v Lošticích, kulturní činovník i režisér pan Jan Weiser jej opsal:
„Josef Hacar byl příjemný člověk atletické
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Ex libris Štěpán Zákravský, dřevoryt, 1956
cích, které dotvářel různými technikami, byl
i vynikající rytec. Působil i jako muzejník,
restaurátor, sochař a medailér, soukromý
pedagog, pomáhal amatérským výtvarníkům. Svůj talent uplatnil v jen díky přáte-

Nesébar, kresba 1964
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lům a rodáků, pro které tvořil. V roce 1960
dosáhl největších úspěchů, když s dalšími
výtvarníky reprezentoval Československo
na výstavě exlibris v Itálii, která zde byla vysoce ceněna.
Hugo Šilberský s mnohými osobnostmi
spolu aktivizovali kulturní život v regionu,
mapovali historii s přítomností a rozdávali
radost v podobě svých uměleckých počinů
a poctivé práce. Jeho uměleckou tvorbu popsal přítel a výtvarník Josef Lubič, při zahajovaní výstav: „Pukázal na její provázanost
s tvorbou francouzských impresionistů a
barbizonské školy. Tvořil díla zachytávající
krásu, kterou jiní neviděli“.

obor čeština a výtvarná výchova. Věnoval se
pedagogické činnosti až do roku 1989. Svoje
tvořivé záměry naplnil náměty z cest, portréty, figurálními obrazy, zátiším a maloval i
volněji komponované obrazy ve stylu surrealismu. Od roku 1970 se začal více věnovat
drobné grafice, technice hlubotisku, sítotisku a také náročnému kamenotisku. Do širšího povědomí zábřežské veřejnosti vstoupil,
jako autor originálních obálek měsíčníku
„Průvodce kulturou Zábřehu“ a kresbami
v okresním tisku „Naše Slovo“. Měl autorské výstavy v Zábřehu, Mohelnici, Postřelmově a v rodném Prostějově. Zúčastnil se
skupinových výstav Unie výtvarných umělců Olomoucka, jejíž se stal členem.
Po roce 1989 si založil regionálně zaměřené nakladatelství Luna, kde šťastně spojil ovládnutí výpočetní techniky DTP a své
umělecké cítění. Zaměřuje se především na
vydávání krásné literatury, jako byli sbírky
básní, pohádky, které i sám ilustroval. Hojné
byla spolupráce se šumperským básníkem a
spisovatelem Miroslavem Kubíčkem, kterému vydal a ilustroval sbírky básní a „Hornohanácké pohádky a pověsti“.
Vydal desítky pohlednic z celého regionu,
kde byl autorem grafické úpravy a většiny
fotografií. Po ukončení vydavatelské činnosti se opět s tvůrčím nasazením plně věnoval
své umělecké práci. Mé setkání s Mistrem a
přítelem Josefem Lubičem bylo tím nejhezčím pohlazením na duši, kdy svým poutavým vyprávěním nejen mně, ale i na výstavách návštěvníkům zprostředkoval onen
nevšední umělecký svět, ve kterém spolu žili
a tvořili dva výtvarníci regionu.
Do katalogu ke své výstavě v Prostějově
o své tvorbě napsal: „Zamiloval jsem si tento
krásný kraj, obdivuji zdejší přírodu ve všech
ročních obdobích a nacházím zde mnoho
inspirativních motivací“. Za svou celoživotní tvorbu byl odměněn cenou města Zábřeh.

Výtvarník, pedagog a vydavatel Mgr. Jozef
Lubič (16. 6. 1935 – 28. 9. 2012), byl rodák
z Prostějova.
V tomto roce
by se dožil 85
let. V šedesátých letech
se stal blízkým přítelem s malíře
Huga Šilberského a spolu
prožili mnoho krásných Malíř Josef Lubič.
chvil, navští- Foto: DENÍK. S. Rybičková
vili zajímavá
místa v kraji a několikrát cestovali i do zahraničí.
Výtvarník, Jozef Lubič, svoje středoškolské
studia absolvoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně u profesora J. Bruknera v letech 1951- 1955. Vysokoškolské studia započal na UMPRUM v Praze v oboru
knižní ilustrace u profesora Karla Svolinského v letech 1957 – 1958. Studia dokončil dálkově na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci v letech 1960 – 1966,
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Ke vzpomínce na tyto umělce plánujeme uspořádat víceré výstavy:
5. až 20. 9. 2020 - výstava ke stému výročí Huga Šilberského
Bulharsko očima Huga Šilberského», v Městském kulturním středisku v Lošticích.
Vernisáž 14 hod.
23. 9. až 25. 10. 2020
«Jubilejní výstava umělců našeho kraje, Huga Ši1berského a Josefa Hacara z Loštic a
Josefa Lubiče ze Zábřeha», v Muzeu v Zábřehu, (pobočce Vlastivědného muzea v Šumperku). Vernisáž 17 hod.
6. 10. až 28. 11. 2020
«Výstava grafiky ke stému výročí Huga Šilberského», v Galerii Lautner v Mohelnici.
Vernisáž 17 hod.
29. 11. 2020 až 28. 2. 2021
«Výstava grafiky ke stému výročí Huga Ši1berského»,
v Kaváně Galerii u lišky Bystroušky v Lošticích. Vernisáž 17 hod.
Milí rodáci, jste srdečně pozváni.
Za organizátory: Aleš Šilberský, rodina Lubičová, Mgr. Pavlína Janíčková, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Kulturní dům Loštice, Galerie Lautner v Mohelnici a Kavána Galerie u lišky
Bystroušky v Lošticích.

Setkání seniorů v Žádlovicích

Na sobotu 15. srpna 2020 jsme si naplánovali setkání v parku v Žádlovicích. Co jsme si naplánovat nemohli, bylo počasí. Proto na poslední chvíli došlo ke změně. Obecní dům byl
místem, kam tentokrát směřovaly naše kroky. Sešlo se nás 29 ve stísněných prostorách a byli
jsme rádi, že se máme kde sejít.
Bylo příjemné se zase po roce setkat, popovídat si a pobavit se.
Občerstvení, zvláště kuřecí plátek a koláč, bylo pochvalně hodnoceno.
Na akci byl pozván zástupce města Loštic. Letos mezi nás přišel pan Rostislav Faltýnek. Vyslechl si, co občany Žádlovic tíží a co by bylo potřeba udělat.
Děkujeme všem, kteří setkání připravili a také všem zúčastněným.
A.Harbichová
Dovolujeme si Vás pozvat v neděli 4.10. do zámeckého parku v Žádlovicích. Proběhne zde

1. závod cyklokrosového poháru KOLARNA - Oderský pohár 2020.
Pořadí startu kategorií:
10:00 hodin žáci, žákyně + kadetky – délka 2 okruhy.
10:30 hodin MASTERS C, MASTERS D, ŽENY MASTERS, ŽENY ELITE, JUNIORKY,
KADETI) – délka 30 až 40 minut.
11:30 hodin MASTERS A, MASTERS B, ELITE MUŽI a JUNIOŘI – délka 40 až 50 minut
Pořadí startu kategorií se může změnit podle počtu přihlášených závodníků v jednotlivých
kategoriích.
Cyklokros se do Žádlovic vrací po 24 letech (poslední závod byl v roce 1996).
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Srpen na Vlčicích

placená reklama

Letošní srpen byl opět přírodně klimaticky
divoký. Silná bouře a prudký vodní příval naplnil
během hodiny potůček Zlatničku tekoucí od
Pavlova. Betonové roury pod můstky nestačily
vodu propustit, voda se tedy dostala přes hlavní
silnici k Bouzovu, vtékala do dvorků obyvatel
domů při potoku a poničila koryto před
můstkem, kde se pak vlévá do řeky Třebůvka.
Jedna z příčin- neustálé zavážení mokřadů /
celosvětově/ v našem případě - občané spolu s
osadním Výborem v roce 2005 poslali podnět
na základě námitek občanů Města Loštice - místní části Vlčice - ohledně zavážení sta-vebním
odpadem mokřad, nad vlčickou kapličkou,
směrem k Masnicím, při potůčku Zlatnička.
Podnět byl zaslán a zaznamenán pod číslem
Výst-8794/05/No/1 na Městský úřad Mohelnice
Odbor životního prostředí. Došlo k jednání a přítomné šetření na místě stavby, v podstatě
se vyřešilo s výsledkem jaký je, tedy k nápravě nedošlo. Postupně se bude dít to, o čem jsme
prorokovali, voda se nemá kam vsakovat. Přikládáme článek z Moravského Severu z roku 2006.
Dále se stalo vyvrácení silného dubu, za ploty místních domů, stromy se stávají dosti
nebezpečné. Byl jsem osloven občany s prosbou o řešení situace, jinak se uvažuje o sepsání
žádosti s podpisy občanů o řešení ořezání stromů, nebo skácení.
Za osadní Výbor bych chtěl poděkovat tech. službám města za zpevnění přístupové cesty za
můstkem na hřiště ve Vlčicích, kde probíhají naše společná setkání.
Za osadní výbor Markrabka Vlčice, Pavel A.T.

44

HLAS LOŠTIC

PODZIM 2020

Charitativní ZUMBA neděle se opět blíží

Vážení čtenáři a milé čtenářky,
ráda bych Vás touto cestou pozvala na II. ročník Charitativní
ZUMBA neděle, což je sportovní akce pro všechny, kteří mají
rádi pohyb, tanec a cvičení. Jak už název napovídá, opět budeme cvičit pro dobrou věc, tentokrát peníze, které na vstupném
vybereme, poputují k malému Dominičkovi do Šumperka.
Dominiček je pětiletý chlapeček, se kterým se život bohužel vůbec nemazlí. V roce mu byla diagnostikována mutace
v genu GRIN 1, která má za následek celou řadu zdravotních
komplikací – Dominiček trpí mentální retardací, epilepsií, poruchou hybnosti, poruchou zraku a sluchu, má potíže
s přijímáním potravy i dýcháním. Naštěstí má Domča úžasnou maminku Zuzku, která mu
věnuje veškerý svůj čas a energii a hlavně díky ní se Dominiček na svět stále krásně směje.
Bohužel péče o Dominička stojí spoustu peněz, krom speciálního cvičení Dominiček potřebuje celou řadu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Pro všechny, kteří by Dominičkovi a jeho mámě chtěli pomoci, byl zřízen transparentní účet, a právě na ten poputují peníze
vybrané na naší sportovní akci. Celý Dominičkův příběh si můžete přečíst na internetových
stránkách www.dobrasrdce.cz/inpage/dominicek.
Charitativní ZUMBA neděle, na které se pro Dominička pokusíme vybrat co nejvíc peněz,
se uskuteční v neděli 29. 11 2020 od 9:00 do 11:30 v MKS Loštice. Vstupné je 100 Kč, pro
děti a důchodce polovic. Chtěla bych pozvat všechny, ženy, muže, holky i kluky, kterým Dominičkův příběh není lhostejný. Budeme cvičit, tančit a trošku posilovat, a hlavně, a to především, pomůžeme tam, kde je to potřeba.
Že jste zumbu nikdy necvičili? Že nemáte rytmus v těle? To přece vůbec nevadí… Důležitá
je chuť, energie a dobrá nálada. Můžu Vám slíbit, že si dáme do těla, pobavíme se a budeme
odcházet s pocitem, že jsme společně udělali dobrou věc…		
Katka Malíčková

Loštická Veselka

Milí přátelé a příznivci dechové hudby Loštická Veselka. Předešlé měsíce byly náročnou
zkouškou nás všech. Situace, která vznikla, způsobila nepříjemnosti ve všech sférách. I naše
kapela přišla o konání většího množství koncertů a společenských akcí.
Neusnuli jsme ale na vavřínech a rozhodli jsme se situací poprat po svém. Rozhodli jsme se
využít volného času, který se nám naskytl a pustili jsme se do našeho nového plánu, a sice
nahrávání CD. Doufáme, že se naše píle vyplatí a nahrávání, které nás čeká v měsíci říjnu,
proběhne v pořádku a v dobré náladě.
I když byla velká část akcí zrušena, tak si i přesto můžeme, o to více užívat kulturních událostí, které nám zbyly. V měsíci červenci se nám podařilo uspořádat přátelské odpoledne
s našimi příznivci. Návštěvníci zmíněné akce si s námi zazpívali, zasoutěžili v taneční soutěži, ochutnali dobré vínko, a také si odnesli krásné dary od našich sponzorů. Další přátelské
odpoledne proběhne v neděli 8. 11. 2020.
Těšíme se také na další akce, které nás budou čekat. Jsou jimi například Kluzovské hody
v Haňovicích, Slavnostní otevření nové přístavby hasičské zbrojnice v Lošticích, Farní od45
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poledne v Moravičanech, či slavnost na faře v Lošticích. Srdečně vás také zveme na křest našeho CD, který proběhne 12. 12. 2020 v MKS v Lošticích. Bližší informace budou zveřejněny
na facebookových a webových stránkách kapely.

Rádi bychom také chtěli touto
cestou poděkovat našim sponzorům (zde uvedeným i anonymním), bez kterých by naše kapela nemohla fungovat. Děkujeme
jim za finanční dary podporující vznik našeho nového CD. Firmě ZLKL děkujeme za finanční
podporu při zakoupení nových
triček kapely.
Poděkování hlavně patří naší
příznivcům, pro které tu jsme již
25 let! Věříme v další krásné roky
plné hudby a dobrých přátel.
Manažerka Loštické Veselky,
Markéta Tichá
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