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zprávy Z RADNICE
Vážení občané,
vstoupili jsme do posledního roku před
novými komunálními volbami. Nebudete to jednoduchý rok,
protože nás čeká velké
množství investičních
akcí, které sebou ponesou komplikace v dopravě, obslužnosti
území, řešení problémů u nemovitostí, které na stavební objekty města navazují. Současně bude probíhat kampaň uchazečů o
místa v zastupitelstvu města k získání Vás
voličů. Pevně věřím, že nebudeme následovat příklady politických bojů na státní úrovni a že kampaň v našem městě bude vedena
slušně a korektně. Všichni jsme z jednoho
města, všem nám záleží na jeho dalším rozvoji a prosperitě a všichni, zde budeme dále
žít, ať volby dopadnou jakkoli. Všem volebním stranám, pak přeji v komunálních volbách mnoho úspěchu a Vám voličům šťastnou ruku při Vašem výběru.
Nadcházející období bude skutečně složité a to jak pro Vás, kteří budete muset snášet řadu omezení jako je horší dopravní obslužnost, hluk, prach apod., ale i pro nás,
abychom nápor investičních akcí zvládli,
byli schopni dodržet potřebné termíny pro
jejich realizaci a současně zajistili veřejný
pořádek v ulicích a neochromili obslužnost
celého území.
Všechny Vás proto tímto prosím, abyste
byli v následujících dnech trpělivý a maximálně ohleduplní, oznamujte nám své
potíže nejlépe ihned, jakmile vzniknou,
abychom je mohli co nejdříve řešit a nedocházelo k zbytečným konfliktům, které nikomu z nás nepomohou.

Současně všechny prosím, pomozte nám
s úklidem před svými domy, usnadněte nám tento nelehký rok, na jehož konci
vzniknou nově opravené lokality, které přispějí ke zlepšení celkového vzhledu města. Za jakoukoli pomoc Vám všem jménem
svým i jménem celého vedení města předem děkuji.
Na jednom z minulých zasedání zastupitelstva města jsem byla požádána jedním
ze zastupitelů města o shrnutí dotací, které se městu podařilo v minulém a tomto
roce získat. Ráda bych se i s Vámi o tuto informaci podělila, protože se za těmito čísly skrývá velké množství práce a ne každý
z Vás se účastní veřejných jednání zastupitelstev města a má o naší práci přehled.
(Tabulka na následující straně)
Mimo výše uvedené dotace jsme dále čerpali dotace menšího významu jako dotaci
na výsadbu stromořadí u cyklostezky Loštice – Mohelnice, dotace na opravy památek, dotace na rekonstrukce přechodů a
míst pro přecházení, dotaci na městský dohledový kamerový systém, dotaci na nákup
popelnic na bioodpad atd.
Objevují se hlasy, že zadlužíme město, tyto
hlasy, ale již neříkají, že jsme z roku 2017 do
rozpočtu 2018 převedli zůstatek ve výši 20
mil. Kč, který se nám přes celou řadu provedených investic, podařilo v minulých letech ušetřit. Město Loštice skutečně, bude
v tomto roce čerpat úvěr ve výši 15 mil. Kč,
aby bylo schopno provést všechny plánované investice a v maximální míře mohlo využít přiznané dotační prostředky. Z toho
však částka 5 mil. bude čerpána, jako úvěr
překlenovací tzn., že bude použita pouze na
překlenutí nesouladu mezi realizací projektů a vyplácením dotačních prostředků, tyto
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Přehled projektů realizovaných v roce 2017 a 2018, na které má město
iž přiznané dotace:
Název projektu

dotace %

Cyklostezka Loštice - Palonín
Naučná stezka

dotace částka

90

6 192 126,15

100

1 290 000,00

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Loštice

60

Výstavba sběrného dvora Loštice

85

3 689 028,05

Rekonstrukce objektu č.p. 454, Moravičanská, Loštice

90

6 000 000,00

Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO

98

2 836 845,00

Loštice - zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku
silnice II/635

90

Rekonstrukce koupaliště

2 520 190,53

22 497 300,00
700 000,00

Celkem získané dotace ve výš

45.725.489,73 Kč
ti, které nám nabízí Evropská unie. V takovém případě by byla např. Olomoucká ulice
jedinou investicí, kterou bychom si mohli
v tomto roce dovolit a to pouze částečně.

finanční prostředky budou bance vráceny
nejpozději do 30. 4. 2019 a rozpočet města
nijak nezatíží. Zůstává úvěr ve výši 10 mil.
Kč, který město vyjednalo s Českou spořitelnou, a.s. ještě před zahájením růstu úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů, tento
úrok činí 1,38% ročně s fixací úrokové sazby po celou dobu splácení úvěru tedy po
dobu 10-ti let. Při daňových výnosech do
rozpočtu města ve výši 40 mil. Kč ročně se
jedná o roční splátku, která rozpočet města zatíží maximálně do výše 3% z celkových
ročních daňových výnosů rozpočtu města.
Současně je splácení úvěru naplánováno,
tak, abychom začali úvěr splácet ve chvíli,
kdy nám skončí splatnost úvěru na Sokolskou ulici, tedy jedna splátka úvěru skončí
a druhá bude zahájena.
Získáním dotací na projekty město významnou měrou posílilo rozpočet města a umožnilo městu realizovat významně vyšší počet
investic do infrastruktury města než by bylo
možné, kdybychom veškeré investice hradili z vlastních zdrojů a nevyužili možnos-

Plánované investice v roce 2018
Zastupitelstvo města Loštice dne 20. 2.
2018 na svém 26. veřejném zasedání zastupitelstva města projednalo a schválilo tyto
investiční akce na rok 2018:
- 	Loštice – zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635
- stavební úpravy objektu č. p. 454/27,
Loštice
- vybudování technické infrastruktury
lokalita K Pešti, Loštice
- 	Loštice-Žádlovice, chodník podél silnice III/37324
- cyklostezka Loštice – Moravičany – realizace pouze v případě přiznání dotace
- dokončení revitalizace funkčních ploch
a prvků sídelní zeleně v Lošticích
- vybudování sběrného dvora v Lošticích
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-

monitoring kvality ovzduší v Lošticích
ISKO
- výměna podlahových krytin v mateřské
škole II. etapa
- revitalizace dětského hřiště v MŠ - realizace pouze v případě přiznání dotace
- kabiny pro sportovce u fotbalového
hřiště – zahájení

-

revitalizace lokalita Pod Luštěm – I.
etapa
nákup užitkového elektromobilu pro
technickou četu města - realizace pouze v případě přiznání dotace
rekonstrukce venkovních brodítek a
sprch na koupališti - realizace pouze
v případě přiznání dotace
rekonstrukce šaten a sociálního zařízení pro technickou četu města

Loštice – zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635
Růžku vybudování nových parkovacích podélných stání, vybudování nových autobusových zastávek, přechodu pro chodce, míst pro
přecházení a výsadba doprovodné veřejné zeleně. Na některých místech bude provedeno
nové zaústění místních komunikací na silnici
II/635. Celková předpokládaná výše projektu
je 30 mil. Kč. Projekt bude realizován za finanční podpory ve výši 22 mil. Kč z programu Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.

Projekt řeší kompletní rekonstrukci ulice Olomoucká. Projekt byl zahájen v loňském roce
přeložením vedení nízkého napětí ze vzdušného vedení do kabelového vedení, dále rekonstrukcí veřejného osvětlení a položením
optického kabelu (u některých nemovitostí
nebyly dokončeny přípojky optiky, tyto budou dokončeny v tomto roce). Součástí projektu je rekonstrukce a výstavba chodníků,
výstavba cyklostezky, výstavba nové lávky pro
pěší a cyklisty vedle mostu u restaurace Na

Stavební úpravy objektu č. p. 454/27, Loštice

jmu společnosti Loštická lesní, s.r.o., jejímž
je město 100% vlastníkem v 1.NP. V přízemí
budou ze společné chodby přístupné společné prostory pro bytové jednotky (chodba, 4
skladovací boxy pro bytové jednotky, tech-

Cílem projektu je přestavět objekt bývalé
sýpky na obilí na Moravičanské ulici ve vlastnictví města na bytový dům se 4 bytovými
jednotkami pro sociální bydlení ve 2.NP a
v podkroví a kancelářemi určenými k proná-
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nická místnost s plynovým kotlem a výlevkou pro úklid společných prostor). Do kanceláře se bude vstupovat ze dvora původním
vstupem s venkovním schodištěm, do bytových jednotek bude z protilehlé strany vybudovaný nový vstup se schodištěm. Stavební úpravy budou provedené ve vnitřních
prostorách domu, ze severovýchodní strany bude provedena přístavba schodiště pro
vstup do bytových jednotek. Před objektem

bude vybudovaná zpevněná plocha k odstavení 4 aut nájemníků bytových jednotek.
Posunutím oplocení a brány pro vjezd bude
odstavná plocha pro automobily a vstup do
bytových jednotek odděleny od areálu technických služeb města. Celková předpokládaná výše projektu je 8 mil. Kč. Projekt bude
realizován za finanční podpory ve výši 6 mil.
Kč z Integrovaného regionálního operačního programu.

Vybudování technické infrastruktury lokalita K Pešti, Loštice

zveřejněn záměr prodeje stavebních parcel
http://www.mu-lostice.cz/10138-informace-o-zameru-zastupitelstva-mesta-losticeodprodat-nemovity-majetek-pozemky-lokna-pesti-3-vlna. Vzhledem k tomu, že město
v současné době nevlastní jiné pozemky určené k bytové zástavbě a vzhledem k administrativní náročnosti procesu vybudování
technické infrastruktury ke stavebním pozemkům, pravděpodobně dojde po prodeji stavebních parcel v lokalitě K Pešti k delší
prodlevě, než se podaří městu s bytovou výstavbou rodinných domů dále pokračovat.

V roce 2016 město zahájilo přípravu 23 stavebních parcel v lokalitě K Pešti pro zájemce
o bydlení v našem městě. V tomto roce bude
provedena vlastní realizace inženýrských sítí
pro bytovou výstavbu – vodovod, kanalizace,
plynovod, rozvody nízkého napětí a to vše
včetně přípojek přivedených na hranice stavebních parcel. Město má v současné době již
14 stavebních prodaných a v současné době
eviduje 2 nové žádosti o stavební parcely
v této lokalitě. Upozorňujeme všechny, kdo
zvažují výstavbu rodinného domu ve městě,
že na webových stránkách města je opětovně
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v extravilánu města Loštice, povede k bezpečnému pohybu cyklistů a chodců mimo
zastavitelné území města – propojení místní části Žádlovice s Lošticemi - bezpečný
prostor pro chodce a cyklisty na cestě za
prací, do škol, k lékaři, za službami, doplnění infrastruktury pro rozvoj cykloturistiky v regionu.
Na vybudování smíšené stezky pro chodce
a cyklisty jsme zpracovali žádost o poskytnutí dotace, kterou na začátku roku otevřel
Olomoucký kraj pro města a obce spadající do jeho působnosti. V případě že se nám
se žádostí podaří uspět, může město na realizaci projektu získat až 50% z celkových
uznatelných nákladů projektu, kterými
jsou v případě dotace z Olomouckého kraje
pouze náklady na vybudování tělesa smíšené stezky pro chodce a cyklisty.

Celková předpokládaná výše nákladů projektu je 15 mil. Kč. Z předpokládaných nákladů město vycházelo při stanovení ceny za
1 m2 pozemku.
Součástí plánované infrastruktury je i smíšená stezka pro chodce a cyklisty v extravilánu mezi Lošticemi a Žádlovicemi. Smíšená stezka začíná na hranicích zastavěného
území místní části Žádlovice napojením
na silnici a vede po pravé straně silnice za
příkopem, tedy ve vzdálenosti okrajů zpevnění cca 4 metry, po 292 metrech končí
na hranicích města Loštice opět napojením na silnici. Smíšená stezka bude s asfaltovým povrchem a bude volně navazovat
na již vybudovanou cyklostezku Žádlovice - Mohelnice. Navrhované opatření bude
sloužit k dosažení maximální míry dopravní segregace účastníků silničního provozu

Loštice-Žádlovice, chodník podél silnice III/37324

ce silnice a chodníků také oprava zámecké
zdi. Termín zahájení realizace projektu je
duben 2018. Podrobnější informace o plánovaných uzavírkách budou postupně zveřejňovány na webových stránkách města
i na úřední desce města. Správa silnic Olomouckého kraje provede v Žádlovicích investici ve výši 10,5 mil. Kč, město Loštice
2,5 mil. Kč. Součástí provedených úprav
veřejných kolem silnice III/37374 bude
i umístění radaru při vjezdu od obce Pavlov. Jedná se o úsek silnice, na kterém vjíždí vozidla do obce z kopce a převážně při
vjezdu do zastavitelného území nedodržují
stanovenou rychlost jízdy.

Po rozsáhlých jednáních s vlastníkem komunikace Olomouckým krajem a projektové přípravě bude v roce 2018 zahájena
rekonstrukce silnice III/37374 od křižovatky Jevíčská až na konec Žádlovic směr Pavlov, současně s rekonstrukcí silnice, město
provede rekonstrukci chodníků v Žádlovicích, na některých místech dojde k doplnění chodníků o další kratší úseky. Město Loštice současně vstoupilo do jednání
s Olomouckým krajem ve věci opravy zámecké zdi v místech rekonstrukce chodníků a Olomoucký kraj žádosti města vyhověl. Z tohoto důvodu bude v letošním roce
v Žádlovicích probíhat mimo rekonstruk-

Cyklostezka Loštice – Moravičany

nín vytvořen jako společný projekt sousedících obcí. Obec Moravičany se rozhodla
na svém katastru řešit propojení obcí rekonstrukcí polní cesty kolem řeky Třebůvky, na kterou se vybudovaná stezka bude

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty je navržena pro spojení města Loštice a obce
Moravičany, a to v této etapě pouze na katastrálním území města Loštic. Projekt není
jako v případě cyklostezky Loštice – Palo-

6

hlas loštic 		

jaro 2018

ní řadě dojde k přímému propojení Loštic
s chráněnou krajinnou oblastí Litovelské
Pomoraví.
Pevně věřím, že pokud se nám podaří
všechny projekty cyklostezek dokončit, budeme moci zahájit jednání na vytvoření nových cyklotras vedoucích Lošticemi a tím
podpořit další rozvoj cestovního ruchu a
regionální cykloturistiky v našem městě.
V současné době připravujeme projekt cyklostezky Loštice – Moravičany k podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu – cyklodoprava a bezpečnost dopravy prostřednictvím MAS Mohelnicko, z.s. jako nositele Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD
pro území MAS Mohelnicko na období 2014
– 2020“. V případě, že se nám podaří s žádostí o dotaci uspět, začneme na podzim tohoto roku s vlastní realizací projektu, pokud
ne budeme v následujícím roce hledat jiné
zdroje financování projektu. Předpokládané náklady investice jsou ve výši 5 mil. Kč
z toho výše poskytnuté dotace představu
95% uznatelných nákladů projektu.

napojovat. Umístění stezky bude v souběhu
s okrajem rozlivového území řeky Třebůvky, po jejím pravém břehu. Součástí projektu je i vybudování veřejného osvětlení a
výsadba stromořadí, cyklostezka bude doplněna i o mobiliář a to stojany na kola a
cykloodpočívku.
Projekt řeší problém chybějící cyklostezky
pro bezpečnou a bezbariérovou dopravu
chodců a cyklistů z Loštic a Moravičan za
prací a za službami.
Z Moravičan do Loštic dojíždí obyvatelé do
spádového centra (zaměstnání, služby, restaurace, školní a zdravotnická zařízení), do
Moravičan obyvatelé dojíždí zejména z důvodu následného využití železniční vlakové
dopravy páteřního významu s celodenním
kvalitním spojením jak do okresního města
(Šumperk), tak i od krajského města (Olomouc) s vazbou na dálkovou dopravu.
Mimo hlavního účelu, pak bude cyklostezka plnit i doplňkový účel a tím je podpora
volnočasových aktivit obyvatel města – jízda na kolečkových bruslích, pěší procházky
pro rodiny s dětmi i seniory a v neposled-

Vybudování sběrného dvora v Lošticích
V tomto roce také dojde k výstavbě sběrného dvora v Lošticích a to na místě současného sběrného místa v areálu zázemí
technických služeb města. V areálu dojde
k vybudování zpevněné plochy ze zámkové dlažby, součástí vybudování zpevněných ploch je i jejich řádné odvodnění, dále
bude provedeno vybudování přístřešku pro
kontejnery včetně nového oplocení areálu. Oplocení bude částečně řešeno z betonových desek oddělujících sběrný dvůr
od bytové zástavby. Areál sběrného dvora bude dále doplněn o osvětlení a kame-

rový systém. Nedílnou součástí vybudovaného sběrného dvora bude i elektrosklad,
kontejnery na tříděný odpad a váha pro nákladní automobily. Město Loštice plánuje po dokončení investice rozšířit provozní dobu sběrného dvora pro občany města.
Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou 3,6 mil. Kč, město na projekt získalo dotaci z Operačního programu životní
prostřední Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 85% uznatelných nákladů tj.
ve výši 2,9 mil. Kč.

Příspěvky do Hlasu Loštic zasílejte na novou mailovou adresu:
hlaslostic@kulturalostice.cz
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Investice do mateřské školy

ním patře mateřské školy ve třídách Žabky a Myšky a v tomto roce bude pokračovat
v přízemí mateřské školy ve třídách Berušky a Koťata. Dále jsme společně s mateřskou
školou zahájili přípravu projektu revitalizace dětského hřiště v mateřské škole, projekt

V minulých třech letech město provedlo
řadu investic jak v základní tak mateřské
škole. V tomto roce je připraveno pokračovat v započaté investici z loňského roku a
pokračovat ve výměně podlahových krytin
v mateřské škole, která loni proběhla v prv-
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jsme nazvali „Kouzelná zahrada v duhové
školce“, součástí projektu je nejen rekonstrukce herních prvků, ale také nové řešení
celého prostoru školní zahrady včetně řešení nevyhovujícího stavu zeleně. Předpokládané náklady na projekt jsou 1,8 mil. Kč,
proto jsme hledali možné zdroje financování, projekt jsme rozdělili na II. etapy a podali dvě žádosti o poskytnutí dotací na projekt a to na Státní fond životního prostředí
ČR a na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
nyní čekáme na výsledky podaných žádostí. Jakmile nám budou známy výsledky, budeme se dále rozhodovat, o vlastní realiza-

ci projekt, které bude bez poskytnutí dotace
značně problematické a město bude muset
zvažovat, jak s projektem dále naloží.
Jsou i další problémy, které nás v rámci zajištění dobré kvality předškolního zařízení trápí a to jsou nevyhovující přístupové
chodníky k mateřské škole, postupná obnova interiérového zařízení školy atd., určitě i v následujících letech najdeme prostor pro další investice do mateřské školy,
tak, aby byla pro město dobrou vizitkou nabídky služeb pro naše občany a také jedním
z důležitých důvodů pro mladé lidi, aby se
ve městě usadili a založili zde své rodiny.

Lokalita Pod Luštěm – I. etapa
V důsledku několika staveb probíhajících
v minulých letech ve městě, ať už se jednalo
o kanalizaci či rekonstrukci Havelkovi ulice došlo k velké devastaci prostoru lokality Pod Luštěm, který byl v minulosti vnímán jako malebná část města pro nedělní
vycházky. Vedení města si je špatného stavu v této lokalitě vědomo, avšak jiné projekty, které jsme museli řešit ať už ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje
nebo z důvodu, že nás tlačil čas, abychom
podali ve stanovených termínech, žádosti o dotace, způsobili zdržení vlastního řešení projektové dokumentace k této lokalitě, v rámci projektové dokumentace došlo
k několika změnám, které museli být do
projektu zapracovány, jako je např. navazující projekt rekonstrukce Havelkovi ulice nebo navazující projekt „Loštice zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice
II/635“, ani v tomto roce nebude situace
v lokalitě jednoduchá, protože bude zahájena výstavba lávky pro pěší na ulici Olomoucká, která musí být realizována z této
lokality. Město Loštice již v loňském roce
v rozpočtu plánovalo finanční prostředky
na zahájení I. etapy rekonstrukce lokality

Pod Luštěm, vzhledem k tomu, že se nám
nepodařilo prozatím vyřídit pravomocné stavební povolení, muselo být od záměru upuštěno. Při řešení projektu se město
pohybuje v ochranném pásmu řeky Povodí Moravy, projekt musel být konzultován
s Povodím Moravy, na některých místech
projekt vstupuje do pozemku Povodí Moravy a než město požádá o potřebné územní a stavební povolení musí mít vlastnické
vztahy pro umístění stavby řádně vyřešeny.
Vedení města i v tomto roce do rozpočtu
města zapojilo investici na I. etapu revitalizace lokality Pod Luštěm, zda dojde k její
realizaci, závisí na několika faktorech a to
zda se nám podaří včas vyřídit potřebné
pravomocné stavební povolení, vybrat zhotovitele stavby a v neposlední řadě také na
ostatních investičních akcích, které budou
ve městě probíhat a jejich vzájemnou provázanost. Velmi ráda bych na tomto místě
uvedla, že I. etapa revitalizace v tomto roce
proběhne, ale to bohužel nyní udělat nemohu, naše kapacity jsou jak finančně tak
personálně omezené a ač se to zdá zdlouhavé, řešené území je skutečně problematické
a má celou řadu specifických úskalí. Zcela
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chápu oprávněné stížnosti občanů na současný stav a mohu slíbit, že uděláme maximum, abychom mohli s revitalizací prostoru co nejdříve začít. Komunikace v lokalitě
Pod Luštěm až na výjimky v minulosti ni-

kdy neměly zpevněný povrch, proto je třeba na mnoha místech řešit rekonstrukci
včetně konstrukčních vrstev a není možné
provést prostou opravu jako např. v lokalitě
Pod Lesem. Na tomto místě prosím všechny občany o trpělivost a pochopení.

Poděkování

Vyrazila jsem s rodinou na jarní procházku
a zažila jsem velmi krásné setkání s dvěma
dámami z Loštic, o které bych se s Vámi ráda
podělila a to nejen proto, že zpravidla v Hlasu Loštic pláču jak lidé něco ničí, nebo si něčeho neváží, ale taky protože mě to zahřálo u
srdce. Potkala jsem dnes lidičky, kterým není
lhostejné, jak to kolem nás vypadá a nemohli se dívat, jak jsou příkopy kolem silnic zaneřáděné odpadem, potkala jsem dámy, které svůj volný čas věnovaly tomu, aby uklidily
po těch lhostejných, po těch, kteří nevidí tu
jemnou krásu kolem nás. Potkala jsem dnes
lidi, kteří jsou lícem strany mince a ony mi
daly víru, že je možné vše změnit a já jsem
si najednou uvědomila, jak mnoho nás je,
kterým nejsou tyto věci lhostejné, že vlastně

znám spoustu lidí, kteří dělají totéž, kteří nějakým podobným způsobem pomáhají, aby
náš svět zůstal takový jaký je nebo, aby mohl
být někdy v budoucnu i lepší. Chtěla bych
jim za tohle setkání poděkovat, chtěla bych
jim a všem ostatním, kteří k životu přistupují stejně a já je zrovna nepotkala, poděkovat
za to, že jsou, že existují mezi námi a že jejich zásluhou je svět pokaždé o kousek krásnější. Děkuji. Děkuji všem, kteří nezahodíte
plechovku na zem. Děkuji všem kteří, když
plechovku na zemi uvidíte, ji zvednete. Děkuji všem, kteří uklidíte chodník před svým
domem. Děkuji všem, kteří zalejete strom, i
když není Váš. Děkuji všem, kteří chápete, že
svět bude pouze takový, jaký si ho sami vytvoříme.

DO PRÁCE, DO ŠKOLY NA KOLE
Do práce na kole je celostátní soutěží, jejíž 8. ročník se
uskuteční v květnu 2018. Registrace začínají 1. března a
během března jsou i nejvýhodnější. Cílem Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy
včetně běhu a chůze. Když lidé přestanou
denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou
kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy,
ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu.
Do práce na kole je týmová soutěž pro
všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou
a maximálně pěti členech, a pravidelně spolu s kolegy dojíždí během května do práce

na kole. Letos se již potřetí zapojí do soutěže i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři. V letošním ročníku byla soutěž rozšířena o kategorii „Do
školy na kole“.
Město Loštice se dohodlo na partnerství
s městem Olomouc a stane se účastníkem 8.
ročníku projektu „Do práce, do školy na kole“.
RM rozhodla, že projekt nejen podpoří kampaní na podporu bezmotorové dopravy ve
městě, ale v roli zaměstnavatele uhradí všem
svým zaměstnancům, kteří se soutěže zúčastní, registrační poplatek. Současně jsme se obrátili na nejvýznamnější zaměstnavatele působící v Lošticích, aby i oni soutěž podpořili
a svým zaměstnancům registrační poplatek
v soutěži uhradili. V případě, že se nám podaří podporu zaměstnavatelů vyjednat, budeme
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o této skutečnosti informovat. RM dále rozhodla, že podpoří studenty mající trvalý pobyt v Lošticích, kteří dojíždí do školy mimo
Loštice a budou chtít osobně přispět ke zlepšení životního prostředí a do soutěže se přihlásit, úhradou registračního poplatku těmto
studentům z rozpočtu města. Tito studenti při přihlášení uvedou jako zaměstnavatele
město Loštice. Upozorňujeme, že se jedná o
výhradně studenty s trvalým pobytem v Lošticích dojíždějící do školy mimo Loštice.

Po ukončení soutěže bude vyhodnocen
nejlepší tým zapojený do soutěže v rámci našeho města a to ať již z řad studentů
dojíždějících do škol z Loštic nebo zaměstnanců dojíždějících do práce z Loštic nebo
do Loštic. Vyhlášení vítězného týmu z Loštic, pak proběhne na akci „Mikroregionem
na kole“ dne 8. 9. 2018 na koupališti v Lošticích, vítězný tým obdrží i drobné odměny
jako poděkování, že se do soutěže zapojili.

HODINA ZEMĚ 2018
Město Loštice se přidalo ke každoroční mezinárodní akci zavedené Světovým fondem
na ochranu přírody. Celosvětová událost na
ochranu životního prostředí a zejména klimatu se odehraje v sobotu 24. března 2018
od 20.30 do 21.30 hodin. Města se do projektu zapojují zhasnutím veřejného osvětlení na vybraných místech ve městě. Prosíme
občany za pochopení.
Tímto symbolickým gestem bychom chtěli
dát najevo, že nám ochrana životního prostředí a zejména klimatu není lhostejná.
Zhasnutím světel chceme vyslat jasný signál
– člověkem způsobené klimatické změny
jsou problém, o kterém nejen víme, ale také
se chceme aktivně podílet na jeho řešení.
Klimatický systém Země se razantně mění
a dopady pociťujeme stále více. Abychom
odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a fungování celé
společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat
z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením
fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na zlepšení
jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní
vlny vedra, které změna klimatu přináší.
Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme

svým
dílem přispět
všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat
právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.
Všem, kteří se k nám přidají, tímto děkujeme.
Město Loštice podniká celou řadu kroků pro ochranu životního prostředí, v minulosti došlo k zateplení plášťů a výměně
oken několika veřejných budov, postupně přecházíme na nové kondenzační plynové kotle ve veřejných budovách, v rámci
obnovy veřejného osvětlení postupně měníme klasická sodíková světla za úsporné
LED svítidla, v základní škole jsme provedli výměnu vnitřního osvětlení staré budovy základní školy a obou tělocvičen za nové
moderní LED svítidla, těmito postupnými
kroky přispíváme k úsporám spotřeby elektrické energie.
Přidejte se k nám a podpořte projekt zhasnutím světel, televizorů, počítačů a další
elektroniky ve Vašich domovech na 1 symbolickou hodinu. Všem, kteří se k nám přidají, tímto děkujeme. Jde o nás, o naši planetu, o její uchování budoucím generacím.
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informace . . .
Zpráva SUOT - za období listopad 2017 – leden 2018
Narodili se: Viktorie Rosíková (září), Marie Kaniščevová,
Anastázie Svobodová, František Fischer, Jana Horáková
V tomto období nebylo uzavřeno žádné manželství
V prosinci oslavili své výročí sňatku:
diamantovou svatbu manželé Antonín a Anna Zapletalovi z Loštic
zlatou svatbu manželé Hugo a Libuše Lauschovi z Loštic
zlatou svatbu manželé Zdeněk a Eva Snášelovi z Loštic
zlatou svatbu manželé Vojtěch a Marie Ryšaví z Loštic
Zemřeli naši spoluobčané: ČERVINKOVÁ Věra – 95 let; ZACPALOVÁ Anna – 76 let;
VALENTOVÁ Jana – 60 let; BÁLEK Jiří – nedožitých 68 let; HAUSER Petr – 66 let
ZABLOUDIL Zdeněk – 81 let; HEIDENREICHOVÁ Libuše – 89 let.

Vítání občánků 24. února 2018
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Vyhlášení konkurzních řízení na ředitele škol zřízených městem
Dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů je ředitelům
škol a školských zařízení stanoveno 6-ti leté
období, na které jsou jmenování do svých
funkcí, nyní nastalo období, kdy zřizovatel
těchto příspěvkových organizací má možnost využít své právo k vyhlášení konkurzního řízení na nové 6-ti leté období, RM se
po projednání rozhodla této možnosti využít a vyhlásila konkurz na ředitele základní
školy a základní umělecké školy, tímto krokem dochází k vytvoření konkurenčního
prostředí pro všechny kvalifikované osoby
v oboru, aby předstoupili před nezávislou
komisi složenou z 1 zástupce České školní
inspekce, 1 zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje, 1 zástupce pedagogického
sboru školy, ve které je konkurz vyhlášen, 1
zástupce školské rady (je-li zřízena), 1 zástupce nezávislé kvalifikované osoby (ředitel jiné školy) a 2 zástupců zřizovatele a
přednesli této komisi své vize řízení školy
pro následující 6-ti leté období, úkolem nezávislé výběrové komise je pak vybrat z při-

hlášených uchazečů nejlepšího uchazeče
na nové 6-ti leté funkční období. Toto je
jediný důvod, pro který byli ředitelé škol
ze svých funkcí odvoláni. Stejně tak, jako
zastupitelstvo města nastupuje do svých
funkcí s vědomím, že po čtyřech letech dojde k zhodnocení jejich práce a že budou
muset předstoupit před občany a ti rozhodnou, zda jsou pro další 4 roky pro občany
vhodnými a přijatelnými kandidáty, stejně
tak ředitelé škol nastupují do svých funkcí s vědomím, že byli jmenováni na období 6-ti let a poté má zřizovatel právo požadovat přezkoumání, zda jsou tím nejlepším
řešením i pro roky následující vyhlášením
konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelů škol pro následující funkční období.
Poskytování předškolního i školního vzdělání je jednou ze základních služeb zajišťovaných městem a kvalita těchto služeb je
základním kamenem každého města s dobrou adresou, konkurzní řízení je jedním z
nástrojů k vyhodnocení kvality nabízených
služeb, otevírá prostor k předložení nových
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vizí všem uchazečům, k jejich vyhodnocení nezávislou výběrovou komisí a je důležitou součástí strategického řízení města.
Rada města učinila své rozhodnutí s předpokladem, že by mělo jít v budoucnu o
standardní postup, vždy po uplynutí 6-ti

letého funkčního období, na které jsou ředitelé do svých funkcí zvoleni, jako jeden
ze standardů kvality poskytovaných služeb
v oblasti předškolního a školního vzdělávání.
Rada města Loštice

Portál občana

službě. Pro bezchybné využívání aplikace je
nutné využívat některý z následujících internetových prohlížečů (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome). Současně je možné si pod jednoho uživatele přidat rodinné příslušníky a mít náhled na
stav závazků za všechny rodinné příslušníky. V takovém případě je možné požádat
o zpřístupnění údajů emailem s uvedením
přesné identifikace žadatele a identifikace
osoby, jejichž zpřístupnění údajů žadatel
požaduje – jméno, příjmení, datum narození, bydliště všech dotčených osob. U zletilé osoby je třeba mimo identifikace osob,
aby zletilá osoba vyjádřila v emailu souhlas se zpřístupněním údajů pro žadatele
„Souhlasím se zpřístupněním údajů evidovaných v Portálu občana města Loštice ža-

Město Loštice opětovně oznamuje občanům, že má od loňského roku zavedený
portálu občana. Přihlášení do systému mají
občané možnost nahlížet na stav svých závazků (poplatek za komunální odpad, poplatek za psa, nájmy obecních bytů atd.)
bez nutnosti navštívit příslušný úřad. U
každého závazku se zobrazuje historie proběhlých plateb i informace o splatnosti dosud neuhrazených předpisů, včetně údajů
důležitých pro provedení platby (bankovní
účet, variabilní symbol, atd.). Platbu lze zadat i sejmutím QR kódu v mobilní aplikaci
internetového bankovnictví. Vedle pohledu
na stav závazků je v nabídce i možnost zasílání upozornění na blížící se splatnost předpisu formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou občan zadá při registraci k této
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dateli uvedenému v tomto emailu, který je
mým (manželem, manželkou, otcem, matkou, dcerou, synem) a pro případnou kontrolu identifikace mé osoby připojuji své telefonní číslo (pracovník úřadu je oprávněn
si ověřit identitu zletilé osoby telefonicky).
O zpřístupnění údajů je možné žádat pouze u rodinných příslušníků. V případě, že
zletilá osoba v čase změní své stanovisko ve
věci přístupu žadatele k jeho osobním úda-

jům, požádá stejným způsobem (emailem,
osobně) o blokaci údajů. K aplikaci je možno se přihlásit přímo na webových stránkách města www.mu-lostice.cz v záhlaví
„Portál občana“, zde najdete také podrobný návod jak se k aplikaci přihlásit. Po přihlášení pracovnice úřadu provede verifikaci Vašich údajů a využívání aplikace Vám
zpřístupní, poté budete mít možnost aplikaci plně využívat.

Ohlašovací povinnost poplatníků k místním poplatkům
právo provést zjišťování stavu na místě
samém včetně práva
k provedení daňové kontroly. Z výše
uvedených důvodů
vyzýváme všechny
vlastníky psů, kteří
poplatek ze psa řádně neplatí, aby zvážili riziko neprovedení
ohlašovací povinnosti a neprodleně
svého psa přihlásili. Přihlášení se provádí
na pokladně MÚ v úřední dny MÚ. Poplatníkům, kteří psa dodatečně přihlásí do 30.
4. 2018 nebude žádná pokuta za nedodržení lhůty oznamovací povinnosti účtována.

Upozorňujeme všechny občany, že výběr
místních poplatků se řídí stejně jako výběr
všech daní a poplatků v ČR daňovým řádem. Při jeho výběru má správce poplatku stejné pravomoci jako úředník finanční
správy ČR při výběru daní, s platností od 1.
1. 2017, pak zákon umožňuje udělení pokuty všem občanům, kteří neprovedou řádně a včas svoji ohlašovací povinnost a nenahlásí ve stanoveném termínu, že se stávají
poplatníkem místního poplatku. Zpravidla
se jedná o nenahlášení psa a poplatkové povinnosti z něj. Upozorňujeme, že v případě, že vlastník psa ve stanoveném termínu
ohlášení své povinnosti z placení poplatku
ze psa neučiní, může mu být správcem daně
udělena pokuta až do výše 500.000,00 Kč.
Současně Vás upozorňujeme, že správce má

Poplatek za komunální odpad 2018
pobytu ve správním obvodu města a vlastníci stavby určené k individuální rekreaci,
kteří nemají trvalý pobyt ve městě Loštice.
Případné změny (narození dítěte, změna
trvalého pobytu či úmrtí) je nutné nahlásit
pracovnici ŽP na MěÚ Loštice – kancelář č.
9, první poschodí.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Upozorňujeme občany na blížící se termín
splatnosti poplatku za komunální odpad,
který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Loštice č. 1/2016 a to do 30.
dubna 2018. Do tohoto termínu musí splnit
svou poplatkovou povinnost všichni občané
s trvalým pobytem v Lošticích (za děti jejich
rodiče), dále cizinci s povolením k trvalému

Sazba poplatku podle obecně závazné vyhlášky činí pro rok 2018:
500 Kč/osobu/rok.
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pad budou zasílány až po lhůtě splatnosti místního poplatku za komunální
odpad tedy až po 30. 4. 2018 a to pouze poplatníkům, kteří včas nesplnili svoji poplatkovou povinnost. Již nepůjde o
prostou složenku na zaplacení poplatku
za komunální odpad, ale o první upomínku o nezaplacení místního poplatku za komunální odpad. Případné dlužné částky budou vymáhány exekutorem.

Poplatek bude vybírán jednou splátkou v
hotovosti v pokladně MěÚ Loštice (kancelář č. 12) do konce měsíce dubna 2018,
pouze v úředních dnech, tj. pondělí a
středa.
Možnost úhrady bezhotovostním převodem na bankovní účet města Loštice
– číslo účtu: 1905685379/0800 s uvedením variabilního symbolu, který bude
přidělen na základě telefonické domluvy
s referentem ŽP, tel. číslo: 583 401 807.

Dále připomínáme občanům, že podle vyhlášky města Loštice č. 1/2016 (dle článku VI OZV č. 1/2016) je možno nárokovat osvobození po doložení dokladů. Tyto
doklady je potřeba doručit správci poplatku (úsek životního prostředí) do 15 - ti dnů
od vzniku nároku na osvobození písemnou formou. Pokud doklady budou doručeny později, nárok na osvobození zaniká
a poplatník je povinen zaplatit celý poplatek tak, jako kdyby žádné osvobození nevzniklo.

Variabilní symbol přidělený každému poplatníkovi zůstává stále stejný pro všechny následující roky. Přidělený variabilní
symbol poplatníka je možné také zjistit
po přihlášení se do webové aplikace PORTÁL OBČANA na www.mu-lostice.cz.
Poplatek platí i poplatníci, kteří mají pobyt na úřední adrese, tj. náměstí Míru 66/1,
Loštice.
Upozorňujeme občany, že složenky
k místnímu poplatku za komunální od-
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ze života města
Poděkování

Hasiči města Loštice velice děkují společnosti A. W. spol. s.r.o. Loštice (výrobce Pravých olomouckých tvarůžků) za zakoupení
automatického defibrilátoru ZOLL AED
plus v hodnotě 50 000 Kč, který umožní záchranu lidských životů při zástavě srdce v
nepřítomnosti ZZS, jak ve městě Loštice,
tak v širokém okolí.
Automatický defibrilátor ZOLL AED
Foto Josef Pokorný, velitel JSDH Loštice

Poděkování

Děkujeme Loštické Veselce za navození příjemné vánoční atmosféry v Žádlovicích. Díky
nim se sešli sousedé před místní kapličkou, aby si popřáli a připili na pěkné svátky.
Těch pár minut, které jste nám věnovali, mají pro nás velký význam. Na chvíli jsme se zastavili a udělali si čas pro sebe a své sousedy.
Za Žádlovice H. Fischerová
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Zima na základní škole
Nastal měsíc březen a žáci mají větší polovinu letošního školního roku za sebou.
S  koncem prvního pololetí a blížícím se
vysvědčením se samozřejmě zvyšovalo jejich studijní úsilí. Zimní měsíce však kromě učení přinesly dětem také mnoho akcí
a soutěží.
V průběhu adventu se žáci 9. ročníku tradičně ujímají několika aktivit. Připravili pro
mladší ročníky návštěvu Mikuláše a projektové dny s názvem „Vánoční kolotoč“. Žáci 1.
a 2. stupně se dozvěděli mnoho z vánočních
tradic různých světadílů a plnili spoustu úkolů, jež se k těmto tradicím vztahují (např. hledali mandli v rýži, zapřahovali soby do Santova spřežení, vyráběli vánoční ozdobu, lovili
ryby, zkoušeli zahrát vánoční koledy, skládali
origami aj.)

Pro širokou veřejnost se pak uskutečnily každoroční „Vánoce ve škole“, které proběhly na
počátku prosince v budově nové školy. Návštěvníci mohli zhlédnout divadelní vystoupení žáků čtvrtých tříd Pohádkový tobogán,
mohli si poslechnout žesťové kvarteto „Ve dvě
doma“ či navštívit různé tvořivé dílničky, výstavky výtvarných prací, zakoupit si vánoční
výrobky našich žáků nebo se občerstvit výbornou domácí štolou a punčem.
Leden a únor jsou měsíce, v nichž probíhá mnoho soutěží. Letos se naši žáci zúčastnili např. okresního kola Geologické a
Zeměpisné olympiády, regionálního kola
soutěže Mladý chemik v Olomouci, okresního kola  Olympiády z anglického jazyka.
Úspěšná řešitelka okresního kola Dějepisné
olympiády Adéla Adamová (IX. B) byla no-
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3000 v MKS Mohelnice. Letos se projekt týkal Jižní Ameriky, hlavně Brazílie.
V rámci preventivních programů byly pro
naše žáky připraveny programy se zaměřením na prevenci vzniku alkoholové závislosti, prevenci neplánovaného těhotenství,
nákazy virem HPV.
Sportovní soutěže byly během zimy zastoupeny školním kolem gymnastické soutěže
pro žákyně 6. - 9. ročníku a školním kolem
v basketbalu žáků III. a IV. kategorie.
Sedmý ročník se v týdnu od 26. 2. – 3. 3.
2018 zúčastní zimního lyžařského výcvikového kurzu v lokalitě Hynčice pod Sušinou.
Poslední informace se týká zápisu do 1.
ročníku základního vzdělávání, který proběhne ve čtvrtek 12. 4. a v pátek 13. 4. 2018
od 13 - 17 hodin v budově nové školy.
S přáním krásného jara za ZŠ Loštice
Mgr. Martina Špičková

minována do kola krajského, které proběhne v měsíci březnu v Předmostí u Přerova.
Úspěšným byl také žák VI. B Zdeněk Horňák, účastník soutěže elektromobily – VOŠ
a SŠ automobilní Zábřeh. Tato soutěž je zaměřena na bezpečnostní aspekty silničního
provozu. Zdeněk se svým plakátem Budoucí doprava obsadil 3. místo. Recitátory z 1.
stupně čeká oblastní kolo recitační soutěže
Dětská scéna 2018. V rámci naší školy pak
žáci 7. ročníku (Vykydal M., Havlíčková K.,
Knápková A., Bureš Z.) připravili 1. ročník
pIšQworek pro 3. - 5. ročník.
Žáci 8. ročníku navštívili v měsíci lednu
Sklářskou minihuť na Bouzově, kde se seznámili s technologií výroby sklářských ozdob, těžítek a s foukáním replik pohárů ze
14. století.
Devátý ročník se v únoru zúčastnil unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země

Vendula Hopjáková: Byla jsem v Pchjongčchangu na ZOH
kovou a V. Vítkovou. Volného času nebylo
mnoho, protože jsme hlavně trénovaly, někdy jsme navštívily posilovnu, masáže nebo
jsme chodily fandit. Před zahájením her
jsme všichni nacvičovali telemark, který
jsme předvedli při slavnostním pochodu.
V obou vesnicích bylo všechno, co sportovci potřebovali. Obchody s jídlem, suvenýry,
banka, květinářství, kadeřnictví nebo salon, kde si slečny mohly nechat udělat gelové nehty. Nechyběla místnost s masérskými
křesly a herna, kde se daly hrát snad všechny hry. Kuželky, kulečník, stolní fotbal, stolní tenis, playstation, hrací automaty atd.
Jídlo
Jídelna byla obrovská hala, kam chodili jíst
všichni sportovci z naší olympijské vesnice. Mohli jsme si vybrat z nepřeberného
množství jídel. Na své si přišli vegetariáni
i vegani, byla zde jídla všech kuchyní světa,
nechyběla bezlepková dieta ani Mc Donal-

Šestého února jsem s naší výpravou odletěla do korejského Pchjongčchangu na Zimní
olympijské hry, nominace na ně trvala dvě
sezóny. V prosinci 2017 jsem si ale vykloubila pravé rameno, takže jsem byla ráda, že
jsem mohla odletět. Náš doprovodný tým
se o nás vzorně staral, vytvořil nám dokonalé zázemí a co nejlepší atmosféru.
Ubytování
Čeští sportovci bydleli ve dvou olympijských vesnicích. Jedna byla u moře, naproti
ní byl Český dům. Zde bydleli krasobruslaři a rychlobruslaři, asi hodinu pěšky od
této vesnice, blíž k horám, bydleli zbývající
sportovci, tedy i my snowboardistky. Naše
výprava měla devadesát čtyři sportovců.
Všichni jsme bydleli v apartmánech ve velkém paneláku. Všechny byty byly už prodány budoucím nájemníkům. Byt měl dvě
koupelny a pět pokojů, kuchyně byla pro
nás nepřístupná. Bydlela jsme s E. Sam19
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d's. V Českém domě pekl náš pekař pravý
český chléb, který nám denně vozili. Byl tak
dobrý, že jsem ho jedla i suchý.
Bezpečnost
Všichni sportovci museli mít stále u sebe
akreditační kartu, kterou se museli prokazovat při vchodu a východu z vesnice, do
jídelny, místnosti, kde jsme čekali na zahajovací ceremoniál, na sportovišti při vstupu
i výstupu (!) z lanovky, v autobuse pro sportovce, nechyběly ani bezpečnostní rámy.
Všudepřítomní policisté všechno sledovali
a opravdu jim nic neuniklo. Každý sportovec alespoň jednou musel postoupit dopingový test. Já jsem byla dvakrát.
Co nebylo příjemné
Nepříjemný byl časový posun osm hodin.
Trvalo nám čtyři dny, než jsme se srovnali.
Počasí bylo velmi chladné, foukal silný studený vítr, ale svítilo sluníčko.
V kvalifikaci jsme měla smůlu. V poslední klopené zatáčce jsem spadla a poranila si kotník. První pomoc mi poskytli ve
sportovním areálu a pak mě převezli do nemocnice, odkud jsem se vrátila do vesnice,
bohužel s berlemi. Nakonec jsme obsadila
dvacáté čtvrté místo.
A co na závěr?
Pořadatelé darovali všem sportovcům

drobné dárky. Přivezla jsem si různé odznaky, kožené švihadlo, pamětní mince a
maskota ZOH. A hlavně jsem si přivezla
sílu a odhodlání do dalších čtyř let, kdy se v
roce 2022 konají ZOH v Pekingu.  
Co mě čeká v nejbližší době?
V březnu podstoupím operaci ramena, pak
rehabilitaci, v létě bychom měli odjet trénovat na Nový Zéland a pak na Mistrovství
světa v USA.
Zážitky vyprávěla Vendula Hopjáková,
zapsala Věra Večerková

Z knihovny

V loňském roce jsme do fondu loštické knihovny uložili 415 nových svazků beletrie od
českých i zahraničních autorů. Ve většině se jedná o novinky z domácí a světové literatury
pro dětské i dospělé čtenáře. Svoji oblíbenou knihu si z nich vybere každý - ať je příznivcem pohádek, historické literatury, detektivek, romantického čtení nebo fantasy a tajemna. Mimo těchto novinek knihovna disponuje dalšími téměř 13000 tituly, které jsou všem
zájemcům k dispozici. Knihovna také pravidelně odebírá 11 titulů časopisů a snaží se tím
pokrýt zájem o oddechové čtení všech skupin čtenářů.
Roční poplatek dospělého čtenáře je 100 Kč - to obnáší necelých 30 haléřů na den. Děti a
senioři platí polovinu. Při dnešních cenách knih a časopisů je to částka opravdu zanedbatelná.
A na závěr výzva! Přijďte si napsat, o jaké knihy máte zájem. Nejčastěji žádané tituly se pokusíme pro vás do fondu loštické knihovny obstarat. Tak jen přijďte a čtěte.
H. Š.
20
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Drazí čtenáři Hlasu Loštic.

by se proti nám spikl celý svět a poválelo
se všechno, v co jsme doufali, nikdy neztrácejme naději v nové svítání. Na úsvitě nedělního rána největší hříšnice a největší kajícnice Marie Magdaléna i skrz slzy v očích
poznává vzkříšeného Ježíše.
I do tebe vkládá Bůh svou naději, že i
v tvém srdci se zrodí Boží království. Zve tě
do svého chrámu na setkání s ním v bohaté
liturgii Velké noci. Ať světlo velikonočního
rána ti vlévá novou naději a víru, že Boží
království je mezi námi, když se zrodí i ve
tvém srdci.
Kdyby si chtěl přistoupit ke svátosti křtu,
nebo ke sv. přijímání, přihlas se, abychom ve
velikonočním období mohli začít s přípravou a poznáváním Boha, kterého nám zjevil
ten jediný, který sestoupil z nebe – Boží Syn.
O vaši modlitbu prosící, modlící se
za vás správce farnosti Kristián Libant CM.

Blíží se nám Velikonoční svátky a tak vám
přeji bohatou pomlázku a po celé svátky
sluncem naplněné jaro v duši. Ale nezůstaňme jenom u toho. Co jsou skutečné Velikonoce? Už etymologie tohoto slova nám
prozrazuje, že jde o něco velikého. Přesněji
o velkou noc. Je to noc vzkříšení nové naděje a nového života. Po ukřižování toho,
v kterém apoštolové vkládali veškerou svou
naději a doufali, že založí Boží království, se
rozutíkali, schovávali za zamčenými dveřmi, nebo odcházeli z města. Po setkání se
Vzkříšeným pochopili život v novém světle. Jdou do celého světa a učí, že Boží království se má nejdřív zrodit v našem srdci.
Apoštol Jan píše, že když Jidáš opustil večeřadlo, aby zradil svého mistra, byla noc.
Noc temna nepochopitelně zavládla na celý
národ, který Ho jen pár dní předtím vítal slovy: „Hasana synu Davidovu!“ I kdy-

Vzpomínka
Minulý měsíc nás navždy opustila paní
Marie Červinková z Loštic. Více než 10 let
patřila mezi nejpilnější a nejspolehlivější tvůrce, kteří pravidelně přispívali svými
výrobky na výstavy pořádané MěK Loštice. Vždycky dokázala překvapit spoustou
originálních nápadů a zaujmout jak malého diváka, tak i dospělého, který se zvláště
při vánočních výstavách mohl na chvíli vrátit zpátky do dětství. Uměla si poradit téměř s každou výtvarnou technikou a nezalekla se žádného materiálu. Nejraději však

pracovala s papírem. Na každou výstavu
dokázala přichystat vždy několik velkých
krabic plných výrobků a exponátů. Když si
uvědomíme, že výstavy se pořádaly (a stále pořádají) třikrát ročně, je s úžasem, kolik
věcí dokázala vytvořit. Možná ještě úžasnější je, že téměř všechny svoje výtvory
vždy věnovala těm, komu udělaly radost.
Za Vaši obětavost, skromnost a za tu radost,
kterou jste bez nároku na odměnu po léta
rozdávala, Vám, paní Marie, děkujeme. 		
		
Hana a Radek Štenclovi

Zprávičky z Duhové školky

Čas letí jako voda a než jsme se nadáli, najednou jsme vstoupili do 2. poloviny školního roku. Před námi je opět spousta pěkných akcí a činností pro děti, rozvíjející
jejich osobnost.
Hned po Vánocích začal ve školce pracovat

taneční kroužek, složený z 16. děvčat ze třídy Koťat pod vedením Květoslavy Kobzové.
Děvčata pravidelně a s velkou chutí každý
den nacvičovala country tance na písničku „Když cowboy spí“ od zpěvačky Heidi
Janků. Po dvou měsících poctivého nácvi21
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touto cestou moc děkujeme. Takže pro ty,
kdo mají zájem se podívat na naše šikovné
tanečnice, můžete je přijít podpořit na některou z uvedených akcí.
Kromě tancování se naši malí zpěváčci
z pěveckého souboru Sedmikrásky pod vedením Jarmily Králíkové právě chystají na
pěveckou přehlídku mateřských škol Zlatá
lyra, která se uskuteční 28. 4. v Šumperku.
Jedenkrát týdně pravidelně nacvičují pásmo písní, učí se texty a rytmické doprovody. Sedmikrásky jsou pravidelnými účastníky této přehlídky a rovněž reprezentují
naši Duhovou školku. Od loňského roku
mají zpěváčci ušité nové a krásné pěvecké
kroje, které nám rovněž ušila Magda Dvořáková. Kromě Zlaté lyry děti budou vystupovat také na Dni matek, v penzionu pro
místní seniory apod.
		
Květoslava Kobzová

ku pak vzorně reprezentovala mateřskou
školu v oblastním kole festivalu mateřských škol Zábřežská Mateřinka 2018, který se uskutečnil 1. března v KVDC v Zábřehu. Festivalu se zúčastnilo celkem 11
souborů z okolních školek a bylo se na co
dívat. Naše malé tanečnice přijeli podpořit téměř všichni jejich rodiče a děvčatům
se o to lépe tancovalo. Kulturní dům sice
„praskal ve švech“, ale děvčata se obrovské
návštěvnosti nezalekla a s velkým odhodláním odtancovala celý taneček, za který
sklidila obrovský potlesk a drobné dárky od pořadatele. Ještě je před námi několik vystoupení pro město Loštice, jako
např. na Dni matek, na setkání seniorů,
na Dni dětí, na Slavnostech hudby a tvarůžků apod. Krásné a nápadité kostýmy
malým kovbojkám již tradičně ušila naše
stálá švadlenka Magda Dvořáková, které

--- foto – mateřinka ---
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Mikulášská nadílka
v Žádlovicích

Osadní výbor Žádlovice ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů
pořádali v sobotu 2. 12. 2017 mikulášskou
nadílku.
Na úvod nám přijelo zahrát žesťové kvarteto z Loštic a děti ozdobily vánoční stromeček, již tradičně týden předem ručně vyrobenými ozdobami.
Po setmění přišel čert, prověřil si hříšníky, které je potřeba napravit a pro potěšení všech přítomných uspořádal světelnou
show, při které děti mohly asistovat podáváním světelných brambor a pekelných kuželů. Když nadešel ten správný čas, společně zavolali Mikuláše s andělem. Mikuláš se
přivítal s dětmi a ty mu prosbou pomohly k rozsvícení stromečku. Každý si směl za
pomoc od anděla vykoledovat básničkou,
nebo písničkou balíček sladkostí. Na závěr
byly rozdány prskavky, aby dodaly tmavému večeru ten kouzelný nádech blížících se
Vánoc. Za SDH Žádlovice H. Fischerová
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Úspěšný začátek taneční sezóny TK Orda Loštice
bylo velmi náročné, ale byla to nová zkušenost do budoucnosti. Po krásném, u diváků oblíbeném vystoupení Ledové království, obdržely děti z Ordy 2. místo.
Rádi bychom poděkovali řidiči autobusu
panu Linhartovi, který nás bezpečně dopravil na soutěž i zpět domů. Dále bychom
rádi poděkovali Kulturnímu domu Loštice za finanční podporu, bez které bychom
si autobus nemohly dovolit. Dále patří obrovské poděkování rodičům, kteří jsou největšími fanoušky orďaček a kteří pomáhali s oblékáním dětí, nošením kulis a hlavě
byly dětem velkou psychickou podporou.
Nyní nás čekají další taneční soutěže, kde
(jak doufáme) budeme minimálně tak
úspěšní, jako v České Třebové a pokud ne,
alespoň děti načerpají inspiraci z jiných vystoupení a získají nové taneční zkušenosti.

Dne 4. 3. 2018 se konala taneční soutěž o
Českotřebovský taneční pohár. Jak už z názvu vyplývá, soutěž se konala v České Třebové. Kvůli větší vzdálenosti musel Taneční klub Orda cestovat autobusem, což děti
ocenily jako menší cestovatelský zážitek.
Taneční soutěž obsahovala 96 vystoupení
v různých kategoriích.
I přesto, že byla obrovská konkurence,
umístily se orďačky hned několikrát. Nejprve vystupovali nejmenší děti z Ordy v kategorii mini děti s vystoupením Rebelky.
Za povedené vystoupení se umístily na 2.
místě. Poté následovala kategorie dětí, kde
vystupovaly orďačky s vystoupením Street
dance ve stejnojmenné kategorii a vybojovaly krásné bramborové 4.místo ze 7. celkových vystoupení. Poté následovala kategorie show dance, kde děti měly na převlečení
do jiných kostýmů pouze 14 minut, což
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kulturní informace

Ohlédnutí
Vánoční zvonička

Vánoční atmosféru loňských vánoc navodila akce 17. prosince na našem náměstí. Vánoce u kašny nás všechny, kteří jsme
sem zavítali, uvedly do předvánoční nálady.
Hrálo se, koncertovalo, baštilo, nakupovalo a společně i bavilo při výborných jídlech
a nápojích. Tato akce se už pevně zařadilo
do kulturního dění v našem městě. Loni ale
do této atmosféry přibylo něco, co i zvukově a vzhledově připomnělo všem, že vánoce jsou před námi a ten nejkrásnější svátek
žije v našem podvědomí. Byla to zvonička,
která je symbolem lásky, symbolem sdružování a také symbolem splnění všech našich snů a přání. Každý si mohl stoupnout
pod dřevěnou stříšku na minipódium a zazvonit si. Přejeme zvoničce ať pod ní najdou lidé jen to krásné pomyšlení a touho
po splnění svých snů.

Městský ples 2018
Letošní plesovou sezónu zahájil v sobotu
13. ledna již 16. Městský ples. O hudební
přízeň se letos ucházelo mohelnické Mefisto a již tradičně doplňovala celou atmosféru Vacenovská cimbálovka. Líbivé jihomoravské písničky doplňovala nabídka vín od
předního vacenovského vinaře pana Brody,
který dodal vína ze svého rodinného vinohradu. V programu se představila taneční loštická skupina Orda, kde se uvedla se
svým novým tanečním číslem ve stylu samby. Hostem letošního plesu bylo i Duo Rascals se svojí iluzionistickou show.
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Masopust 2018
Již počtvrté v posledních se dechová hudba
Loštická Veselka stala pořadatelem Masopustního průvodu, který započala v sobotu
17. února v 9. hodin setkáním před radnicí
odkud s laskavým svolením naší paní starostky. Prošla ulicemi města, obešla své příznivce,
zahrála, zazpívala a tím symbolicky ukončila

období hýření, tancování a baštění. Večer byl
v programu zaměřen na Pochovávání basy,
leč pro malou účast byla akce zrušena a basa
se holt nepochovala. Byl to pokus o zavedení
lidové tradice, pokus se ale nevydařil. Takže je
to historicky letos již poslední Masopust. Třeba jej obnoví naši potomci.

Dětský maškarák

V neděli 18. února se kulturní dům zaplnil nejmenšími dětmi. Dětský maškarák začal nástupem masek na velký sál, který vedl sám pan Mrazík za doprovodu družiny. O bohatý
a pěkně naplněný program plný soutěží, zábavy a tanečků se postaralo duo Kačka a Kačka.
A je na místě jim móóóc poděkovat. Sršely dobrou náladou a nápady. Takže tímto děkujeme Kateřině Veselé a Kateřině Malíčkové. Nesmíme zapomenout poděkovat ale i všem
ostatním, kteří se podílely na zdárné zajištění celého maškarního bálu pro naše nejmenší.
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Jednota divadelních ochotníků a ohlédnutí za zimní sezónou
V uplynulém období měl náš divadelní
spolek napilno. Po loňském úspěšném turné francouzské komedie ,,Údržbář‘‘, se kterou naši herci odehráli 17 představení po
celém regionu, začala poprvé na prknech,
která znamenají svět, příprava pohádky,
kterou jsme chtěli pobavit hlavně naše malé
diváky, jejich rodiče i prarodiče.
Začátkem nového roku, 6. ledna, jsme odehráli premiéru milé, humorné a hudební pohádky ,,Černobílé štěstí‘‘, která je ve
znamení lásky a přátelství hlavních hrdinů čerta Bonifáce a víly Justýnky, ve které
se představili další víly, bludičky, čerti, Lu-

cifer, královna Víl a lesník. Odměnou pro
nás byla radost v očích dětí, které hodinovou pohádku v klidu a s nadšením sledovaly a odměnily nás svým úsměvem, potleskem a následným focením s pohádkovými
bytostmi.
Pro jarní sezónu je již připravená další divadelní hra s názvem ,,Nízkotučný život‘‘,
která bude mít premiéru 18. března 2018.
Tímto srdečně zveme naše příznivce do
Kulturního domu, aby se přišli s námi zasmát a pobavit. Věříme, že je na co se těšit!
Ochotnické divadlo Loštice

Lidový ples 2018

Dne 27. 1. 2018 se uskutečnil třetí ročník
Lidového plesu. Vystoupila tři hudební tělesa - sólová zpěvačka Pavla Aschenbrennerová, Rebelky a Junior Big Band. Kulturní
program doplnili profesionální tanečníci TK Olymp z Olomouce a dívčí taneční
soubor z Mohelnice. V plesovém slosování

bylo přibližně 90 cen, hlavní cenou byl zájezd do Bruselu pro dva. Návštěvnost byla
historicky nejvyšší. Chci poděkovat všem,
kdo se zapojil do organizace našeho plesu,
sponzorům a také všem těm, kdo nás přišli
podpořit svou účastí.
Pavel Procházka
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KULTURNÍ NABÍDKA – jaro 2018
Loštické slavnosti hudby a tvarůžků 2018

Ani se nenadějeme a bude tu konec června. A právě v posledním víkendu červnovém se
budeme moci zase sejí na našem sportovním hřišti a navštívit Loštické slavnosti hudby a
tvarůžků. Program už pomalu finišuje, tak jen takový nástřel, na co se můžeme letos těšit:
- pátek 22. června, od 17. hod. – COUNTRY FESŤÁČEK
- sobota 23. června, od 10. hod. – ČÁRY KLUK, MÍŠA RŮŽIČKOVÁ, ZUŠ Loštice,
	TVARŮŽKOVÉ KRÁLOVSTVÍ, STRACENÉ RÁJ, MIRO ŠMAJDA,
	OLYMPIC Revival, ČESKÉ SRDCE, VILÉM ČOK, HERRGOTT ROCK, ….
- neděle 24. června, od 10. hod. – V lidovém tónu – festival dechovek
Program se dolaďuje, budeme se těšit na společné chvíle. Zase zde najdeme dětské atrakce,
dobroty, speciality, zábavu a různé nabídky.

Pozvánka na výstavu restaurátora akademického malíře
Františka Sysla

jiné provedl transfer čtyř nástěnných maleb
s výjevy křížové cesty z půdy kostela sv. Prokopa v Lošticích. Pro Vlastivědné muzeum v
Šumperku restauroval několik děl, například
transfer nástěnné malby s námětem piety v
Muzeu Mohelnice nebo barokní plastiku
Krista. Některé z nich bude možné na výstavě vidět. Výstava obsáhne i volnou tvorbu
Františka Sysla, která vznikla jako protipól
jeho náročné práci. Objevují se v ní krajinomalby s náměty z okolí Loštic, Kroměříže a
Prostějova a často portréty zachycující členy
rodiny. Výstava se bude konat v Památníku
Adolfa Kašpara v Lošticích a slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 26. května 2018
ve 14 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Pavlína Janíčková

Ojedinělou
výstavu věnovanou osobnosti akademického
malíře a restaurátora
Františka Sysla s názvem Pod kůží Marsya připravuje Vlastivědné muzeum v
Šumperku ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
územní památková správa v Kroměříži, a
Muzeem umění v Olomouci. Jméno Františka Sysla je spojeno s restaurováním mimořádného díla, Tizianova obrazu Apollón a
Marsyas, které jej proslavilo po celém světě.
Ve své práci se věnoval restaurování obrazů,
nástěnných maleb i sochařských děl. Mimo

Informace Klubu seniorů v Lošticích
Vážení spoluobčané a přátelé. Děkujeme
všem, kteří jste se zúčastnili našeho plesu dne 24. února 2018. Věříme, že jste byli
spokojeni a že jste se dobře bavili. Upřímně
také děkujeme všem občanům, rodinám,
organizacím a podnikatelským subjektům,
kteří na náš ples přispěli do tomboly finančně, nebo věcnými dary. I vaše dary se

podílely na krásné atmosféře večera a spokojenosti zúčastněných.
V posledním zpravodaji jsme vás informovali o zajištěném týdenním pobytu v Hotelu Slunce v Rýmařově, na konci srpna 24. 31. 8. 2018 (pátek - pátek). Cena denního
pobytu je 650 Kč s plnou penzí a volným
vstupem do aqua centra.
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placená reklama

Závazné přihlášky přijímá
člen výboru pan Radek Kotek, tel.: 607 517 805 do 15.
dubna 2018, po složení zálohy 1.000 Kč na osobu.
Připravili jsme také jednodenní autobusový zájezd na
úterý 15. května 2018. Společně navštívíme zámky v Bučovicích, Buchlovicích, dále
Archeoskanzen, Živou vodu,
příp. Terárium v Modré a Velehrad.
Bližší informace podá a přihlášky přijímá rovněž člen
výboru pan Radek Kotek, tel.:
607 517 805.
Dovolte, abych připomněla i nejbližší termíny odpoledních posezení s hudbou a
tancem - 21. března, 18. dubna, 23. května a 20. června
2018.
Za výbor
Klubu seniorů v Lošticíc
Marie Selingerová
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slovo šéfredaktora
chopitelných personálních důvodů, z
důvodu neúprosného časového tlaku a
v neposlední řade z
důvodů finančních.
A tak tedy velmi
pravděpodobně v
následujícím období budeme pokračovat stejným způsobem
jako doposud s příslibem změny způsobu
provozování v následujícím období.
V poslední době hýbe děním ve městě situace kolem ředitele naší základní školy. Nerozumím záměru rady vypsat nové výběrové řízení na tuto pozici.
Současného pana ředitele považuji za
schopného představitele školy, který jednoznačně obstál. Osobně jsem školu několikrát navštívil a vždy jsem viděl všudypřítomný tlak na investice a opravy budov a
zařízení.
Ale také tlak na zlepšení úrovně vzdělání,
což je vůbec to nejdůležitější.
Na závěr vám chci popřát hezké Velikonoce
a dobrou náladu.
Pavel Procházka

Zima se nachýlila ke svému závěru, i když
na svém konci dala znát svou sílu a připomněla se s nebývalou razancí. Snad je to na
dlouhou dobu naposledy a my se můžeme
těšit z jarních aktivit na zahrádce, kolem
svých obydlí a také ze sportovních aktivit
vyžadujících vyšší teploty.
Zimní období je pro stromy obdobím vegetačního klidu, a tak jsme se letos rozloučili
se zelenými mohykány našeho náměstí. Jejich nynější absence jenom podtrhuje důležitost dřevin v rázu města. Věřím ale, že
nikdo při pohledu na duté kmeny nezapochyboval o nezbytnosti pokácení stromů.
Lidské bezpečí je přeci jen přednější. Než
jejich nástupci dorostou této velikosti uplyne jistě mnoho času, ale je to investice pro
další generace.
V zimním období se intenzivně diskutovala otázka provozování majetku VHZ, který je v současnosti spravován francouzskou
společností ŠPVS. Na stole zbyly dvě reálné
varianty. Jedna by znamenala pokračování
koncese a druhá by znamenala vybudování vlastní společnosti, která by zisk z naší
vody nemusela vyvádět do zahraničí. Vedení VHZ se bohužel této výzvy zaleklo z po-

dnes jsme se zeptali . . .
. . . paní Heleny Koppové, koaliční zastupitelky
1. Paní Koppová, jste předsedkyní tzv. SUOT komise, můžete čtenářům přiblížit činnost vaší komise, a situace, kdy se může běžný občan setkat s Vaší činností. Co vás na
této práci baví?
Zkratka SUOT znamená Sdružení za ucho- stoupení dětí, dále oddávání snoubenců
vání občanských tradic. Činnost členů této včetně zajištění hudby, případně recitace
komise se vztahuje k mnoha oblastem ži- při obřadu, ale také obřady u příležitosti juvota občanů našeho města, počínaje vítá- bilejní zlaté svatby, případně i diamantové,
ním občánků a zajištěním kulturního vy- až po poslední věci při úmrtí občanů jako
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je smuteční projev na jejich pohřbu. Dále
sem patří pravidelná setkávání seniorů, pořádání zájezdů a každoroční setkání seniorů s představiteli města. Mnoho práce vykonávají členky našeho sdružení v oblasti
životních jubileí – na této činnosti se podílím i já. Jubilantům od 70 let věku posíláme
písemné gratulace, (ročně kolem 400 přá-

ní). Při životním jubileu 80, 85, 90 a více let
předáváme gratulaci s dárkovým balíčkem
osobně, (ročně kolem 60 návštěv). Práce
v našem sdružení je časově náročná, ale
odměnou je nám radost a spokojenost spoluobčanů, kterou nám dávají najevo, když
s nimi posedíme, popovídáme si a zavzpomínáme.

2. Jste povoláním učitelka, jak hodnotíte současnou situaci kolem vypsání výběrového
řízení na nového ředitele školy?
Nejprve bych ráda uvedla, že se nejedná o vodu, neboť uplynulo šestileté období, na
konkurzní řízení na nového ředitele ško- které jsou ředitelé škol jmenováni, a proto
ly, ale o konkurzní řízení na ředitele škol toto rozhodnutí RM respektuji. Pevně věpo skončení šestiletého funkčního obdo- řím, že pan ředitel ZŠ u konkurzního řízení
bí, konkurzního řízení se může zúčastnit prokáže své kvality, o kterých nepochybujakýkoli uchazeč včetně současných ředite- ji, a bude i v dalším šestiletém období tuto
lů škol. Rada města má podle školského zá- funkci vykonávat.
kona právo vyhlásit konkurz bez udání dů3. V minulých obdobích jste sympatizovala se současnou opozicí. Čím to, že jste v tomto volebních období změnila směr? Anebo nejde o změnu směru ale jen o změnu lidí,
kterými jste obklopená?
Práce v zastupitelstvu je práce pro město a příležitost mladým a perspektivním lidem.
pro spoluobčany, kteří nás v komunálních Občané, kteří naše sdružení volili, ale i jiní,
volbách zvolili. Myslím si, že na komunál- mohou sami posoudit, zda změna, která se
ní úrovni nejde o politiku, takže proč změ- ve vedení MěÚ udála, byla ku prospěchu
na směru? Pojem koalice a opozice by se města. Pod vedením paní starostky je mnov zastupitelstvu vůbec nemusel objevovat, ho investičních akcí z velké části hrazeno
pokud všem půjde o společnou věc, a tou dotacemi, hodně se už vybudovalo a hodně
je rozvoj města a spokojenost našich spo- projektů je rozpracovaných, ať už se jedná o
luobčanů. Do tohoto volebního období cyklostezky, o obnovu zeleně ve městě, bujsem vstupovala se skupinou mladých lidí dování sběrného dvora, atd. Jsem přesvědve sdružení nezávislých kandidátů Obča- čena, že změna lidí, se kterými spolupracuné pro Loštice s tím, že by bylo dobré dát ji, našemu městu prospěla.
HLAS LOŠTIC vychází nepravidelně 4x ročně. Náklad 1 200 ks.
Vydává Město Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice IČO 00302945. Datum vydání 23. března 2018.
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příspěvky
Karolína Rumpelová

se narodila v roce 2007 a bydlí v Lošticích. Když jí bylo 3,5 roku, začala navštěvovat Baletní studio při Moravském divadle
v Olomouci. Nejprve byla výuka baletu 2x
týdně, později 4x týdně.

V září 2013 byla v místní Základní umělecké škole A. Kašpara Loštice otevřena baletní třída pod vedením tanečního mistra Vadima Tsepeleva. Ten Karolínku trénuje ještě
2x týdně. Tančí v kategorii děti. Její první solové baletní vystoupení se uskutečnilo v roce
2015 v Kulturním domě v Lošticích.
V roce 2016 se zůčastnila:
Mistrovství ČR  1. místo a titul Mistr ČR
Mistrovství světa v Petrohradu 4. místo
Úspěchy v roce 2017:
Mistrovství ČR 1. místo a titul Mistr ČR
Mistrovství světa v Petrohradu 3. místo
Hradecká Odette 1. a 3. místo Grand Prix
Dance Olomouc 1. místo Paralia Dance
Open v Řecku 3x 1. místo
Tyto úspěchy jsou výsledkem poctivého
tréninku, profesionálního vedení, talentu a
obětavosti maminky, která Karolínku všude vozí.
Do roku 2018 přejeme nadějné baletce hodně úspěchů, radostí a štěstí.
Věra Večerková

Snowbaordistka Vendula Hopjáková mezi světovou elitou
místě!!! Po prosincovém zranění obou reprezentantek, jde o vynikající výkon. Ještě
nedávno juniorka, subtilní postavy, ale vzestupného výkonu se Vendy probojovala do
nominace na metu nejvyšší – možnost reprezentovat ČR na zimní olympiádě. Kdo
dělal v životě nějaký sport, o to více musí
Vendulu cenit a obdivovat. Vendy a to, že to
na ZOH nevyšlo hned na bednu, nemusíš
smutnit. Dvacátéčtvrté místo přímo pod
olympijskými kruhy, je super. Nebýt pádu
a neštastného zranění, mohlo to být lepší.
Dělat sport na mezinárodní vrcholové
úrovni, stojí spoustu času, odříkání, peněz a

Vendule se splnil životní sen každého vrcholového sportovce. Tomuto šťastnému
okamžiku, předcházelo mnoho hodin vysilujícíh tréninků, pádů, bolesti, slz
ale i nezlomné touhy přinutit snowbaordové prkno k vyšší rychlosti a současně
i poslušnosti. ,,Naše" Vendy – loštická
rodačka to dokázala a senzačně reprezentovala Českou republiku na Zimních olympijských hrách v korejském Pchjogčchangu.
V dané souvislosti je třeba se zmínit, že po
boku Evy Samkové skončily na Světovém
poháru v Turecku v lednu 2018, ve snowboarderossu dvojic, na super druhém
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ne vždy je posvícení. Kámošku Vendy- Evu
Samkovou, stálici ve sbírání cenných kovů,
při dojezdu v cíli tentokrát doprovázela štěstěna. Rozhodovalo pár centimetrů
a i Eva se mohla vrátit bez medaile. Vždyť
Vendy byla v podstatě z juniorské kategorie hned nominována, mezi světovou elitu
dospělých. S přihlédnutím k jejímu mládí,
talentu a houževnatosti pevně věřím, že její

závody se snovými výsledky teprve přijdou.
Dovolím si, za loštické fandy, naší Vendy
popřát mnoho životních a sportovních
úspěchů, aby jí to na vrcholové úrovni ještě
hodně dlouho jezdilo, štěstěna ji při všech
závodech šla naproti a sobě i nám fandům,
dělala jen radost.
Za loštické fandy, Zdeněk Linhart

Po patnáctileté přestávce loštičtí ochotníci zahráli pohádku pro děti
Lošticích s pohádkou "Popelka".  
Loštické provedení pohádky "Černobílé
štěstí" si našlo mnoho nadšených diváků v
okolních vesnicích. Po sedmé zahrál divadelní spolek pohádku v Mohelnici, z toho
v Lošticích se uskutečnila čtyři představení.
Tuto pohádku v zaplněném sále viděly děti
mateřské školy a všichni žáci základní školy. Děti tleskaly, smály se, nadšeně prožívaly
osudy všech postav a vůbec nevyrušovaly.
Osmáci i deváťáci prohlásili, že to bylo pěkné. Lhostejní nezůstali ani dospělí diváci.
Všichni herci, ať mladí nebo trochu starší,
zvládli své role na jedničku. Obdiv zaslouží
zvláště Honza Peškar, čertík v černém kožichu, který ke všem veršům složil hudbu
a písně nacvičil. Společně je zazpívali čerti,
bludičky, lesník i něžné víly.
Dobro zvítězilo nad zlem, všichni odcházeli spokojeni a musíme si jen toužebně přát,
aby se tato pohádka nestala na dlouhou
dobu poslední.
Anna Letochová

Již brzy se Praha dočká námi všemi oblíbeného Pražského jara 2018. Smetanovy
"České luhy a háje" rozkvetou a Vltava "stříbrné své vlny vyleje, rozkvete tu růže, slavík zapěje", jak zpíváme v jedné staré české písni.
Po mrazivé zimě se všichni těšíme na jaro.
Leč čeho jsme se stali svědky. V Lošticích
na prknech divadla v kulturním domě už
jaro nakouklo v roztomilé pohádce "Černobílé štěstí" pod vedením režiséra Ladi Koláře. Mladí nadšení ochotníci zahráli pohádku, ve které je vše: láska, závist, dobro i zlo.
Od roku 1955 do roku 2017, tedy za šedesát dva let loštičtí ochotníci zahráli dětem
jen osmnáct pohádek. V té poslední, v roce
2003, představili divákům pohádku "Jak to
bylo s Růženkou". Režisér pan Weiser se
tím rozloučil se svou mnohaletou divadelní činností. Za to mu patří velký dík. Od té
doby divadelní soubor již žádnou pohádku
nehrál. Pouze v roce 2008 děti z dramatického kroužku ZUŠ Mohelnice hostovaly v

Rok 1948 v kronice školy a města
V kronice školy se o 25. únoru 1948 nic
nepíše. Teprve ve školním roce 1948/49 si
můžeme přečíst, že 25. února žáci oslavili 1. výročí únorových událostí, vzpomněli výročí narození Lenina a Stalina. Dne
7. 3. oslavili narozeniny T.G. Masaryka. 1.
května se žáci shromáždili ve škole, aby se
pak někteří zúčastnili oslav 1. máje v Mo-

helnici. Devátého května bylo vzpomenuto 4. výročí osvobození Rudou armádou.
Ve školství začaly dlouhodobé neustálé
změny. V městské kronice píše kronikář
velmi obsáhle o událostech před 25. únorem a o 25. únoru, kdy vznikla nová vláda
z ministrů podporujících KSČ. O Lošticích
se nezmiňuje, byl zde klid. Dne 28. dubna
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a Jan Rosulek - student. Jak píše kronikář,
chlapci ale měli štěstí. Dne 14. června byl
zvolen prezidentem K. Gottwald, který vyhlásil amnestii, a tak byli propuštěni.
Byl zrušen tělovýchovný spolek Orel a byl
spojen se Sokolem. Členové Orla se úplně
stáhli, mnoho členů Sokola, kterým se nelíbil vývoj v naší republice, přestali být aktivní. Jak píše kronikář, zůstalo jich jen (!)
312 členů.
Dne 17. prosince 1948 byl prezident Klement Gottwald jmenován čestným občanem města Loštice.
Rok 1949 a další přinesly velké množství nových zákonů, které postupně a radikálně měnily život občanů Československa. V průběhu dalších let se změnilo úplně všechno.
Někteří občané změny vítali, jiní si poválečný vývoj představovali jinak. Rozhodně
si kronikář nemohl stěžovat, že nemá o čem
psát. Obsah kronik byl sledován.
Všechny kroniky jsou ve Státním archivu
v Šumperku, Bří. Čapků 35 a je možno si je
půjčit do studovny i ofotografovat.
Věra Večerková

1948 byl vydán zákon o znárodnění. Ten už
zasáhl Loštice. Znárodněny byly podniky:
textilní velkoobchod V. Pozdíška a V. Volka, stavební podnik H. Šilberského, pila J.
Sovy, pila a parketárna J. Štencla, továrna
na měřidla J. Rozsypala (Metrie), pletárna
a výroba prádla K. Karafiáta (Hanačka - OP
Prostějov) a papírna ve Vlčicích.
Dne 30. května 1948 se konaly komunální
volby. Zapsaných voličů bylo 1 726, k volbám přišlo 1 594 občanů.
Výsledky voleb: neplatné lístky – 94, bílé
prázdné lístky - 401, pro kandidáty Národní fronty – 1 099, tj. 73,3%.
Ve srovnání s výsledky v jiných městech
dopadly volby pro Národní frontu špatně.
V Lošticích byla silná strana lidová a národně socialistická, které byly součástí Národní fronty, ale loštičtí členové byli proti
lidově demokratickému zřízení. Před volbami se v Lošticích objevily protistátní letáky. V den voleb byli zatčeni: Rudolf Geppert - student, Stan. Geppert - rolnický syn,
Zdeněk Linhart - rolnický syn, Josef Mayer
- elektrotechnik, Marian Nevrlý - student

Oddíl stolního tenisu, TJ Slavoj Loštice
tréninku, které ani zdaleka nepřináší tolik
herních zkušeností a možností se zlepšovat
v dovednostech této krásné hry.
Základní sestavu A-týmu tvoří: Luděk Navrátil, Luděk Grézl, Antonín Kacr, Jan Matějček. V případě nutnosti – absence některého z těchto hráčů, tým doplňují hráči
z B-týmu: Jan Fialek, Jaroslav Vařeka, Petr
Valášek, Bohumil Zatloukal.
Na soupisce B-týmu figurují následující
hráči: Jan Fialek, Jaroslav Vařeka, Petr Valášek, Bohumil Zatloukal, Vladimír Kindl
st., Roman Nezbeda, Pavel Nakládal, Jan
Sršeň.
V právě probíhajícím soutěžním ročníku 2017/2018, kdy zbývá do konce sezóny

Vážení spoluobčané,
rád bych vám na následujících řádcích přiblížil aktivity oddílu stolního tenisu, TJ Slavoj Loštice. V sezoně 2016/2017 se náš Atým umístil na 10. místě (z celkového počtu
12 účastníků) v rámci regionálního přeboru II. třídy hrající tuto soutěž pod záštitou
Regionálního svazu stolního tenisu Šumperk. V létě loňského roku bylo rozhodnuto o založení B-týmu, který byl přihlášen
do regionální soutěže IV. třídy. Důvodem
založení druhého soutěžního týmu byla
pro další loštické hráče daleko větší příležitost konfrontace s jinými hráči z okolí a
okusit tak atmosféru mistrovských utkání,
než pouze soupeření mezi sebou v rámci
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V úterý 26. prosince 2017 se uskutečnil tradiční štěpánský turnaj, který od roku 2016
nese název po bývalém předsedovi našeho
oddílu – Memoriál Aloise Konečného. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 hráčů, hrálo se
systémem každý s každým na 3 vítězné sety.
Pořadí na pomyslném stupni vítězů bylo
následující: 1. Jan Fialek, 2. Petr Valášek, 3.
Antonín Kacr. Vítěz obdržel putovní pohár,
který přišla předat paní Marta Konečná.
Na začátku ledna tohoto roku se v prostorách TJ Slavoj Loštice na cvičáku konala
výroční schůze oddílu, na které byl ustanoven nový výbor, jehož složení je následující: Petr Valášek, Luděk Navrátil, Antonín
Kacr, Bohumil Zatloukal a Jaroslav Vařeka.
Vybraní členové oddílu se potom na začátku února zúčastnily valné hromady TJ Slavoj Loštice.
Závěrem tohoto příspěvku bych rád poděkoval vedení školy ZŠ Loštice za poskytnuté
prostory, které využíváme jak v rámci tréninku, tak i pro mistrovská utkání a rovněž
bych rád poděkoval TJ Slavoj Loštice za finanční podporu našeho oddílu.
Petr Valášek,
oddíl stolního tenisu TJ Slavoj Loštice

odehrát poslední zápasy, patří A-týmu ve
své soutěži (RP II. třídy)poslední 12. příčka. Ve zbývajících zápasech se však hráči
pokusí zabojovat o vítězství a posunout se
tak v tabulce o nějakou tu příčku výše.
Premiéru B-týmu v regionální soutěži IV.
třídy můžeme ještě před koncem sezóny
zcela jistě považovat za úspěšnou, jelikož
z celkového počtu 8 účastníků v této soutěži (RS IV. třídy), patří loštickým pěkné
3. místo. Předstihli je pouze favorizované
týmy z Mohelnice a Úsova. V době uzávěrky je před B-týmem poslední zápas sezóny, právě v sousední Mohelnici, jejíž hráči
se netají postupovými ambicemi do vyšší
soutěže a v tabulce jim patří první místo. Ať
bude výsledek tohoto utkání jakýkoliv, pozice v tabulce loštického B-týmu se nezmění. V rámci tréninkové přípravy jsme sehráli i domácí přátelské utkání pro stolním
tenistům z Bouzova, hrající Veřejný přebor
II. třídy okresu Olomouc. Toto utkání bylo
od samého počátku velmi vyrovnané, a nakonec skončilo remízou 9:9. Ve druhé polovině března je v plánu odveta, která se tentokrát bude hrát na Bouzově.

Společná fotografie ze štěpánského turnaje – Memoriál Aloise Konečného (26.12. 2017)
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Proč peníze za českou vodu končí ve Francii?
V roce 2003 bylo doporučeno, v nedomyšlené a divoké privatizaci, jako vidina levného vodného-stočného, prodat mj. i šumperskou společnost ŠPVS Francouzům. ,, Mají
v oboru vodárenství obrovské zkušenosti a
pod jejich ochrannou rukou, to bude pro
loštické občany i výhodné", vyslechli si doporučení místní občané krátce před uvedeným rokem, na zasedání ZM. Vidina
levného vodného se velmi rychle rozplynula a Francouzi, kteří zajetou firmu v divoké privatizaci výhodně koupili, odmítají v
současnosti ji zpětně šumperskému regionu odprodat. Proč také, když ročně za naši
vodu získají více jak 10 000 000 Kč jako dividendy. Senz Waltter, francouzký majitel
majoritního podílu ŠPVS, za daných okolností se odmítá o prodeji bavit. Platit ročně
vysoké částky za českou vodu Francouzům,
se nelíbí nejenom místním zastupitelům,
ale i ostatním samosprávám v šumperském
regionu. Hledá se řešení, jak získat ŠPVS
nazpět do vlastnictví abychom sami, hlavně v budoucnosti, mohli určovat únosné
ceny vodného. Manažery společnosti VHZ,
kterou vlastní s některými obcemi v regionu i město Loštice, čeká nelehký úkol. Postavit nově ŠPVS na zelené louce, by dle odhadu odborníků, v té levnější variantě stálo
minimálně 300 000 000 Kč. ,,To by znamenalo navýšení vodného minimálně o 35%
za každý spotřebovaný kubický metr vody",
varuje před tímto krokem vedení VHZ. Na
starostku a její tým ze strany některých
opozičních zastupitelů je vyvíjen nátlak,
aby udělala (zázrak ?!) potřebné kroky, jak
získat ŠPVS nazpět do vlastnictví šumperského regionu. Móda politikaření vstoupila bohužel i do komunální politiky. Zloba
plátců drahé vody na současné vedení města není důvodná. V letošním roce poroste
cena vodného-stočného zhruba o pět ko-

run, tedy na 89 Kč za obě položky. A bude
hůř. Cena vodného- stočného strmně poroste, bez ohledu, zda cenu budou diktovat Francouzi, nebo se bude stavět na zelené louce nová společnost. Do roku 2020 lze
reálně očekávat
(upozorňuje vedení společnosti) cenu vodného-stočného atakující hranici sta korun
za kubický metr. Rozsáhlá plánovaná modernizace vodohospodářské infrastruktury v šumperském regionu pod křídly VHZ
bude stát obrovské peníze a EU všechno
nepokryje. (vedení společnosti přiznává
potřebu desítky kilometrů nových rozvodů
!!!) Třeba ve Štítech, kde si město provozuje vodovody a kanalizaci samo, místí zaplatí zhruba za obě položky 40 Kč za kubický metr. Vysmátí jsou i v Novém Malíně,
kde obec před lety odmítla do společnosti VHZ vstoupit. Místním účtuje necelých
50 Kč za obě zmiňované položky. Nabízí se
otázka proč společnost, která ekonomicky
neumírala, musela být nedomyšleně a chaoticky DOPORČENA v roce 2003 k prodeji ? Nyní Francouzi nejsou ochotni společnost prodat a to i za podstatně větší částku,
než ji sami odkoupili. Mimochodem, již v
minulosti ČR zahraničním investorům nabídla velmi lukrativní finanční pobídky.
Proč jich tedy nevyužít. Za posledních pět
let zahraniční firmy vyvezly z ČR dividendy
za více 1 270 miliard Kč a vývoz strmě roste. Jak vidno na ŠPVS nemusí mít z těchto ekonomických ůspěchů radost všichni
zúčastnění. Někdy prostě život tropí hlouposti a když se člověk nebrání jít tomu naproti...... Smutné na tomto příběhu je, že
některá rozhodnutí jsou bohužel nevratná a
privatizační úlet z minulých let, zaplatí dotčení občané. Žijeme ve zvláštní době a voliči se brání těžko ztravitlnému politikaření.
Máme pět měsíců po volbách a poslanecká
38

hlas loštic 		

jaro 2018

sněmovna - nově zvolená elita národa, jako
by zapoměla, že by měla začít státotvorně
pracovat. Někteří nově zvolení zákonodárci, kteří další čtyři roky budou žít v posla-

neckém opojení hojnosti, stále vymýšlejí
nové a nové možnosti jak, kdo s kým a proti
komu? Inu, zhruba za 100 000 Kč měsíčně,
není kam spěchat.
Zdeněk Linhart
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Krajská táborová škola v přírodě pro seniory 2018
budou cítit jako doma, za účelem zavzpomínání si na dobu svého dětství, poznávání
nových věcí, navazování nových přátelství
a objevování nových aktivit a činností pro
udržování aktivního stáří co možná nejdéle. Realizací této táborové školy v přírodě
pro seniory je snaha o zvýšování kvality
všedního ale i duševního života seniorů,
s důrazem na zamezování sociálního vyloučení právě z důvodu věku.

Unikátní retro tábor pro seniory , týdenní ojedinělý pobyt s aktivním a naprosto
exluzivním celodenním programem, doplněný plnou penzí, v kouzelném ozdravném prostředí rekreačního střediska, které
se nachází na rozhraní Nízkého Jeseníku a
Oderských vrchů. Je zasazeno do příjemného lesního prostředí s úžasným venkovním technickým zázemím (hřiště, bazén
se solárním ohřevem, posezení u táboráku). Programem bude fantastický týden na
čerstvém vzduchu v přírodě, soutěže, kvízy, sportovní Olympiáda, turnaje, taneční
a pěvecký večer, cvičení a meditace v přírodě, celotáborová hra ,táborový karneval,
táborák, kreativní tvoření, které má na tělo
i duši blahodárný vliv, celodenní výlet busem do okolí, odborná zdravotní přednáška
a překvapení ve formě vyjímečného hosta.
Každý účastník si může svou aktivitu v připraveném programu vybrat sám, dle svých
možností a zájmu, táborová škola je tedy
určena všem seniorům i těm méně pohyblivým a je vhodná i pro osoby se zdravotním
postižením. Cílem táborové školy pro seniory je aktivní, ozdravná, hravá rekreace seniorů v netradičním prostředí, ve kterém se

Termín : 11. 6.–16. 6. 2018
Místo: rekreační středisko Sigmy Lutín
v Domašově nad Bystřicí
Ubytování: budova- pokoje pro 2–4 osoby,
chatky – 2–4 osoby, sruby – pokoje – 2–6
osob.
Strava: Plná penze + svačinky+ pitný režim
Cena : 2500 Kč zahrnuje ubytování, stravu,
doprava busem z Olomouce tam a zpět, celodenní výlet busem , zážitkový program,
materiál pro kreativní a sportovní činnosti
Akce je plánovaná pro 130 seniorů. Pozvání
na Krajskou táborovou školu seniorů v přírodě 2018 bude zasláno i partnerským organizacím –JDS Bardějov a Opolské vojvodství – Svaz učitelů.

Restaurátor Akad. mal. Mistr František Sysel

(Ukázka z připravované knihy o všestranném umělci Hugovi Šilberském).
Je málo lidí okolo každého z nás, kteří mají
zásadní vliv na naši budoucnost a tudíž je
takové setkání velice významné, dalo-by se
říci až přímo osudové. Pro mne byl tímto
vzácným člověkem restaurátor Mistr František Sysel.
Jeho cesty studenta z Prostějova na prázdniny k tetičce Kubicové po druhé světové
válce, jej přivedly do Loštic, pomáhat jí na
žních. Zde se seznámil s dívenkou, Jiřinkou
Krylovou, se kterou se později oženil a u
rodičů manželky si vybudovali skromnou

Akad. mal.
František Sysel
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domácnost i s ateliérem. I když ještě dlouho studoval na Škole umění ve Zlíně, v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a
následně na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, Loštice se v padesátých letech staly jeho druhým domovem.
Po nějakém čase se s rodinou přestěhovali
do Kroměříže, ale do Loštic se pravidelně
vraceli, starou usedlost od příbuzných koupili a zvelebovali.

ní s otcem po občasných setkáních a létech
odloučení proběhlo za velmi vypjatých rodinných okolností. Naproti tomu vřelé přijetí tátou bylo elixírem na mou uprázdněnou duši a navíc, až nyní jsem plně vnímal
jeho charismatickou osobnost. Téměř okamžitě se mi stal zářným vzorem. Konečně jsem jej viděl doma ve vile, soukromém
muzeu s galerií a zvláště útulném prostředí,
které naplňovalo duše přítomných sakrální
atmosférou lidovek, ojedinělou
krásou nevšedního umění s vícečetným tikáním a odbíjením
hodin. Bohužel jsem v Lošticích téměř nikoho neznal a za
krátko jsem nastoupil na vojenskou službu.
Mé první setkání s Mistrem
Syslem bylo velmi smutné. Setkali jsme se na tátově pohřbu
na hřbitově v Lošticích. Při
oslovení otcovou druhou manželkou Vlastou, jak by mi mohl
pomoci v životní situaci, mi za
krátký čas našel zaměstnání. Po mém návratu z vojenské služby jsme se stali kolegové v Muzeu na hradě Červený Kameň na
Slovensku.
Mistru Syslovi jsem velmi vděčný za přímluvu a mé doporučení u vedení Muzea na
Červeném Kameni. Svědčí to o jeho ryzím
charakteru a ochotě pomoci i bez jakýchkoliv podmínek. Projevil se tak, jako by zastoupil mého otce, i když jsme se do té doby viděli jen jednou. Díky jemu můj život nabyl
jiný rozměr. Přijal jsem místo konzervátora
zbraní ze Zbrojovky Brno, kde jsem pracoval v puškařské dílně, v montáži loveckých
a sportovních zbraní. Tehdy z nových zbraní
jsem přišel konzervovat a restaurovat staré
zbraně, spolu s jinými předměty. Práce se mi
tak zalíbila, že se mi stala celoživotní náplní s
tvořivým zaujetím a životním posláním.

Kromě jiného, v 60. letech 20. století, také
Mistr Sysel vystavoval svá krajinářská malířská díla v Synagóze v Lošticích1 a následně v Mohelnici při otevření nového muzea
spolu s místními umělci2. Byly tu vystaveny
obrazy malířů Stanislava Lolka, Františka
Havelku, Adolfa Kašpara, Františka Hoplíčka, Jana Smítala, Františka Žváčka, Bohumila Ošťádala, Václava Poláška, Zdeňka
Sklenáře, Věry Korunové a své obrazy zde
měl i můj táta Hugo Šilberský. Znali se jako
všichni v malém městě, ale jejich setkávání bylo sporadické. Přesto pro oba umělce
společné chvíle mnoho znamenali a zanechali v nich hluboké vzpomínky.
Jelikož já jsem s tátou nežil od rozvodu rodičů, tedy od svých asi tří - čtyř let, do Loštic
jsem začal příležitostně jezdit na návštěvy
za otcem až od svých sedmnáctin. Shledá-

41

jaro 2018

hlas loštic

V té době Mistr Sysel už asi tři roky pracoval na hradě Červený Kameň. Postaral se o
to historik umění PhDr. Jan Krampl, který
navázal spolupráci s restaurátory Skupiny
R64 z československé restaurátorské školy,
kde byl František Sysel předsedou3. Časem
se stali s Františkem Syslem i přátelé.
(Pokračování v příštím čísle). Tato vzpomínka na Mistra Sysla je současně mým
příspěvkem k připravované výstavě o restaurátorské tvorbě a životu Mistra Františka Sysla v PAK Loštice, květnu – říjnu 2018
Vlastivědným muzeem v Šumperku, Mgr.
Pavlínou Janíčkovou).
V Bratislavě 1. 3. 2018.
Silbersky@SNM.sk

Jedno ze čtyř konzervátorských pracovišť
hradu Červený Kameň

Aleš Šilberský

Poznámky:
1. S. P. „Ze staré zpustlé Synagogy stánek kultury“, Naše slovo 23. 6. 1960.
2. Pozvánka na „Slavnostní otevření muzea“, s katalogem „Výtvarníci Mohelnicka pracujícím“.
3. Bc. Tomáš Kravčík, „Ak. mal. František Sysel (1927 – 2013), Restaurátor“, Diplomová práce, strana
50, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická Fakulta, Katedra dějin umění, Vedoucí práce: PhDr.
Marek Perůtka, Olomouc 2014 2.
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