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zprávy Z RADNICE
Pálení čarodějnic

V letošním roce proběhl druhý ročník kulturní akce „Pálení čarodějnic“, přestože si
s námi počasí pohrálo a první termín akce
jsme museli pro nepřízeň počasí zrušit, nakonec se nám podařilo akci zorganizovat
na druhý pokus a i když i v tento termín
bylo počasí aprílově květnové nakonec se
sešlo v prostředí lesa u Borové chaty velké
množství návštěvníků. Pro děti byl připraven čarodějný les, plný zábavy, hudbu zajistili Písklata a Pohodáři Loštice, makrely výborně připravil fotbalový klub SK Loštice,
odpolední program také na koupališti doplnili provozovatelé koupaliště Gm5 s.r.o..
Program byl dále doplněn o předváděcí
akci vozítka segway, na kterém se mohli
děti i dospělý v rámci programu svést a vyzkoušet si jak se tento nový netradiční dopravní prostředek ovládá. Čarodějný les byl

doplněn o nové kulisy a herní prvky, nádherné 2 pavouky, kteří zdobili vstup do lesa,
vytvořila paní Monika Burešová, za což jí
jménem města děkuji stejně, jako děkuji
všem dalším organizátorům této akce. Současně bych ráda poprosila všechny šikovné
rodiče a prarodiče, kteří by měli chuť, čas a
nápady jak do budoucna náš čarodějný les
něčím zkrášlit nebo doplnit, aby se neváhali k nám přidat. Za každou pomoc či nápad
budeme velmi rádi.

Podvečer se starostou a místostarostou u kávy či čaje v Žádlovicích
Z diskuze vyplynulo, že se obyvatelé Žádlovic necítí být součástí Loštic, že vnímají
prostor Žádlovic jako místo vedením města opomíjené, což mě jako starostku města
velmi mrzí. Určitě se pokusíme v budoucnu vztahy mezi Lošticemi a Žádlovicemi
napravit, obávám se však, že je to velmi ob-

Dne 29. 5. 2017 se uskutečnilo neformální
setkání občanů se starostkou a místostarostou u kávy či čaje v Žádlovicích. Občané přišli na obecní dům v Žádlovicích v hojném
počtu, v rámci debaty sdělili své stížnosti a
připomínky, nebylo jich málo a atmosféra setkání nebyla zpočátku příliš přátelská.
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tížný úkol, pokud se občané Žádlovic nebudou cítit současně i součástí města Loštice. Vítky, které nám byly předneseny jsou
většinou oprávněné a postupně se budeme
snažit sjednat nápravu, i když obecné věci
jako přerůstání trávy v jarních měsících,
kdy technické služby nejsou schopny na
tuto situaci adekvátně reagovat ku spokojenosti všech, protože město je příliš velké
a z pochopitelných důvodů je třeba náměstí udržováno s větší péčí než další lokality, budou zdrojem nespokojenosti stále a
pokud nám občané s péčí o zeleň u svých
nemovitostí nepomohou, protože je pro ně
vzhled veřejného prostranství u jejich domovů důležitý, pořád budou nastávat situace, kdy tráva bude na některých místech
přerůstat, stejné je to pak s úklidem veřejných prostranství ve městě. Ne, se všemi
argumenty však mohu jako zástupce města
souhlasit, ano investice v Lošticích jsou bezesporu vyšší než v Žádlovicích, ale i investice v Lošticích jsou mnohdy i investicemi
pro obyvatele Žádlovic, jako např. investice
do školství, investice do kultury, investice
do sportovních areálů, to vše jsou investice
pro všechny obyvatele města Loštic tedy i
Žádlovic, např. i děti ze Žádlovic využívají
předškolní a školní zařízení našeho města,
do kterých město každoročně investuje velké finanční prostředky, a obdobných příkladů bych mohla jmenovat mnohem více.
Město již 2 roky intenzivně jedná s Olomouckým krajem o opravě silnice od křižovatky Jevíčská do Žádlovic až po konec
Žádlovic směr Pavlov. V současné době je
již zpracována projektová dokumentace a
probíhá administrativa ke stavebnímu povolení a my se snažíme přesvědčit vedení
kraje, aby silnici do svých investic pro příští rok zařadili. Město současně zadalo projekt na rekonstrukci chodníků kolem této
silnice a počítá s tím, že bude řešit investici

s krajem společně. Dále město připravuje v
Žádlovicích rozsáhlý projekt pro výstavbu
23 nových rodinných domů, podniká kroky pro zpracování studie revitalizace Žádlovického parku, do které by rádo začlenilo
požadavky občanů jako je dětské hřiště, sociální zázemí pro pořádání kulturních akcí
a pro nové volnočasové aktivity v areálu
parku, účastnili jsme se několika jednání
ve věci využití Žádlovického zámku, který
je v současné době uzavřený. Ze Žádlovic
byla vybudována také cyklostezka doplněná stromořadím až na hranici katastru,
která je přímou spojnicí do Mohelnice a
Žádlovice tím získali velký potenciál pro
bezmotorovou dopravu do Mohelnice. Ke
katastru Žádlovic, je také zpracovaný projekt na rozsáhlá protipovodňová opatření
ve fázi podané žádosti o stavební povolení,
předpokládané náklady projektu přesahují
částku 10 mil. Kč. Žádlovice jsou součástí
Loštic a vedení města vnímá tento katastr města za stejně důležitý jako Loštice. V
mnoha ohledech se domníváme, že potenciál Žádlovic je mnohem vyšší než jsme v
současné době schopni využívat. Jeden z
občanů v rámci diskuze pronesl, že město s veřejnými plochami je jeho soused a
jako takový je povinen se o pozemky starat, souhlasím s tím, že jsme povinni se o
pozemky starat a přes Vaše stížnosti se o to
snažíme. Ráda bych však na závěr uvedla,
že město, ve kterém žijete, není nikoho z
Vás soused, Vy jste to město, veřejná prostranství města jsou nás, kteří v čele města stojíme stejně jako Vaše, jak bude město
vypadat, zaleží nejen na nás, ale i na Vás.
Kdo odhazuje cigaretové nedopalky, tvoří
odpadky na veřejných plochách, kdo znečišťuje prostranství psími výkaly, kdo znečistí autobusovou zastávku, za dva roky od
poslední výmalby tak, že se do ní ostatní
bojí vejít? Město?
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Areál letního koupaliště Loštice
Olomoucký kraj vyhověl i v letošním roce
žádosti města Loštice v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava“ a opět finančně podpořil snahu města o
zlepšení kvality nabídky služeb pro návštěvníky města Loštice částkou 350.000,00 Kč, za
což mu tímto děkujeme. Projekt řeší úpravu sociálního zázemí pro návštěvníky letního koupaliště v Lošticích, které neodpovídá
současným standardům kvality nabízených
služeb. Projekt navazuje na v loňském roce
zahájený projekt rekonstrukce brouzdaliště na letním koupališti, který byl realizován
také za podpory dotace Olomouckého kraje. Postupnými investicemi do areálu koupaliště chce město dosáhnout konkurenceschopného zařízení pro zajištění kvalitních
služeb v oblasti cestovního ruchu. Záměrem
projektu je zvýšení kvality nabízených služeb v regionu, zvýšení atraktivity prostředí
pro návštěvníky, zkvalitnění nabídky služeb
návštěvníkům Olomouckého kraje, zajištění pestrosti nabídky volnočasových aktivit

pro návštěvníky regionu. Součástí projektu je i doplnění nabídky služeb o prorodinná opatření - součástí rekonstrukce sociálního zařízení bude vytvoření sociálního
koutku, kde mohou rodiče pečovat o malé
děti. Přebalovací koutek vybavený přebalovacím pultem, dezinfekčními prostředky a
nádobou na odpad bude součástí sociálního zařízení pro ženy, kde bude k dispozici
nejen přebalovací pult, ale i sprchový kout
pro případnou očistu dětí. Dřívější prostory WC na koupališti budou rozšířeny a doplněny o sprchovací kouty pro návštěvníky
koupaliště, které byly v minulosti k dispozici pouze ve venkovních prostorách koupaliště. Celkové předpokládané investiční
náklady na rekonstrukci sociálního zařízení představují částku 800 tisíc Kč bez DPH.
Město Loštice je v případě investic do letního koupaliště plátcem DPH s nárokem na
odpočet daně a cena bez DPH je v tomto
případě pro město cenou konečnou.

Portál občana
Město Loštice se rozhodlo zapojit do postupné elektronizace veřejné správy
a usnadnění přístupu občanů k informacím z úřadu. Jedním z prvních kroků je zavedení portálu občana. Občané tak získají 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 závaz-

ků 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 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, byd4
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jsou v elektronické komunikaci zdatní, začali postupně námi nabízenou službu využívat. Pevně věříme, že přestože při zavádění služby určitě nastanou situace, které
nepředpokládáme a bude nutné je vyřešit,
postupně se nedostatky odstraní a služba
bude pro všechny přínosem.

liště 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 žadateli 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 údajům,
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. Uvítali bychom, kdyby občané, kteří

Redakční rada
přeje čtenářům
Hlasu Loštic
krásné prožití
prázdninových
měsíců
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Podvečer u kávy či čaje se starostkou a místostarostou města
Dne 03. 04. 2017 v 17.00 hod. se v klubovně Městského kulturního střediska Loštice
uskutečnilo neformální setkání starostky a
místostarosty města s občany města. Hlavní
téma pro toto setkání jsme zvolili „Náměty
k Plánu rozvoje rodinné politiky v našem
městě“. Klubovna byla v rámci besedy příjemně zaplněna (15 občanů města dle prezenční listiny). Po krátkém úvodu paní starostky byl dán prostor k diskuzi nad daným
tématem. Občané se do diskuze velmi aktivně zapojovali a z besedy pak vzniklo několik důležitých témat k zamyšlení:
- minimalizovat uzavření MŠ v době
školních prázdnin,
- finanční podpora z rozpočtu města
a podpora hlídání dětí a v období letních
prázdnin (příměstské tábory na koupališti,
- otevření školní družiny po část školních prázdnin, podpora tzv. dětských skupin),
- zavedení vkladového bankomatu,
- nabídka jiné struktury kulturních pořadů pořádaných MěKS v Lošticích - pro
všechny věkové kategorie.

Město Loštice se zavázalo k vytvoření dokumentu „Plán rozvoje rodinné politiky pro
město Loštice“. Cílem tohoto projektu je
provést analýzu současného stavu prorodinných opatření ve městě a následně vytvořit
přívětivé prostřední pro rodiny a maximálně
zapojit občany do dění města. Dovolujeme
si Vás proto požádat o anonymní vyplnění
krátkého dotazníku, abychom zjistili skutečné potřeby rodin v Lošticích. Dotazník k vyplnění v písemné formě je uveřejněn v tomto
letním vydání Hlasu Loštic nebo k vyplnění
elektronickou formou na webových stránkách města, www.mu-lostice.cz – ANKETY
– PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY
PRO MĚSTO LOŠTICE v termínu od 12. 6.
2017 do 31. 7. 2017. Vyplněný dotazník v písemné formě vložte, prosím, do připravené,
označené schránky, umístěné ve vestibulu
MěÚ v Lošticích v termínu od 12. 6. 2017 do
31. 7. 2017. Děkujeme za Vaše odpovědi.
Ing. Jolana Slavíková, koordinátorka projektu

Záměr zastupitelstva města odprodat nemovitý majetek –
pozemky lokalita na Pešti

Město Loštice na základě usnesení Zastupitelstva města Loštice č. 20/16 ze dne 15. 5. 2017
zveřejňuje záměr ODPRODAT z majetku města pozemky v obci Loštice, k. ú. Loštice a k.ú.
Žádlovice - lokalita Na Pešti. Původní pozemky budou rozparcelovány na 23 pozemků, určených k prodeji zájemcům, pro bytovou zástavbu. Záměr města je zveřejněn na stacionární i elektronické úřední desce v termínu od 24. 5. 2017 do 26. 6. 2017, viz odkaz: http://ude.
tcssl.cz/dokument?lostice?MELO0B00ZSXO-0

Upozornění o omezení provozu MKS a knihovny

Od 1. července do 31. srpna bude provoz MKS pro veřejnost omezen z důvodu čerpání dovolené a kulturních prázdnin. Případné požadavky se budou řešit individuálně.
Městská knihovna Loštice upozorňuje: Po dobu letních prázdnin (od 3. července do 1.
září) bude půjčovní doba do 17. 00 hod. Od 31. července do 13. srpna bude knihovna z
důvodu čerpání dovolené uzavřena.
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Plán odpadového hospodářství města

To znamená, že každý občan by měl vytřídit ročně o 23 kg více odpadu než nyní.
Z nedávné ankety Města Loštice vyplynulo, že 99,5% obyvatel třídí odpad. Toto optimistické číslo ale nic nevypovídá o množství a kvalitě vytříděných odpadů. Často se
v praxi setkáváme s nedostatky v třídění,
některé případy jsou vskutku kuriózní. Přitom třídění odpadů není žádná věda, stačí se jen zamyslet a někdy překonat vlastní
pohodlnost. Přes ujištění, že všichni třídíme a likvidujeme odpad legálním způsobem, se letos rozmohly černé skládky, na
jejichž likvidaci musíme vynaložit nemalé
prostředky z rozpočtu města.
Na závěr nezbývá než znovu opakovat, že
třídění je nejlevnější způsob likvidace odpadu, tříděním snižujete náklady a rozhodujete sami o výši poplatku na příští rok.

Vážení občané, téměř v každém Hlasu Loštic vás informujeme o plánovaných
nebo již probíhajících změnách na úseku
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
města schválilo na posledním zasedání důležitý dokument, jehož zpracování ukládá
zákon obcím s produkcí směsného komunálního odpadu nad 1.000 t, Plán odpadového hospodářství města Loštice. Tento
plán vychází z Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Pro nás všechny je tento dokument závazný a postupná
realizace jednotlivých cílů nevyhnutelná.
Hlavním smyslem POH je snižování množství odpadu, zejména směsného komunálního odpadu, který od roku 2024 nebude
možné skládkovat. POH nám ukládá zvýšit
množství tříděného odpadu (zejména papír, sklo, plasty, kovy) do roku 2020 o 74 t.

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Komenského 17/10, 789 83 Loštice
školní jídelna, Trávník 596/2, 789 83 Loštice tel.: 583 445 264

informace pro nové strávníky

Přihlášky ke stravování pro nové strávníky Mateřské školy Loštice a Základní
školy Loštice na nový školní rok 2017/2018 si můžete vyzvednout v kanceláři
školní jídelny od 24. 8. 2017. Kancelář je v době prázdnin otevřena 8–12 hod.

Placení obědů na měsíc září 2017 / 30. 8. 2017 (středa)

jídelna vaří 1. 9 . – 29. 9. 2017 / Dodržte termín placení! Kancelář má v době placení obědů otevřeno
8:00 – 14:30. V měsíci září jídelna vaří 20 dnů. Obědy se prodávají na celý měsíc dopředu! Při placení
v hotovosti Vás prosím o částku co nejvíce odpovídající ceně za stravu! Děkuji za pochopení.
Ludmila Kubíčková, vedoucí školní jídelny
děti MŠ polodenní strava
děti MŠ polodenní strava
děti MŠ celodenní strava
děti MŠ celodenní strava
žáci základní školy
žáci základní školy
žáci základní školy
cizí strávníci

věková skupina 3 – 6 let
věková skupina 7 – 10 let
věková skupina 3 – 6 let
věková skupina 7 – 10 let
věková skupina 7 – 10 let
věková skupina 11 – 14 let
věková skupina nad 15 let
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Zpráva SUOT - za období únor – duben 2017
Narodili se: Marie BALVÍNOVÁ, Anežka AXMANNOVÁ, Jan SIEGEL, Leona BAČOVSKÁ,
Adéla SEIDENBERGEROVÁ, Nela Helena VLČKOVÁ.
Manželství uzavřeli: Tomáš Potácel a Barbora Reifová z Loštic
- manželství uzavřeno v obřadní síni města Loštice.
V dubnu oslavili v obřadní síni své výročí diamantové svatby manželé Karel a Jiřina Vyjídáčkovi z Jeřmaně.
Zemřeli naši spoluobčané: SRDÝNKO Jaroslav – 69 let; ESCHOVÁ Zdenka – 82 let; ZEMÁNKOVÁ Vlasta – 87 let; HÉLOVÁ Marie – nedož. 88 let, POŠTULKA Oldřich – nedož.
92 let, AMBROŽ Vladimír – 84 let, VYROUBAL Jaroslav – 66 let, STUCHLÝ Květoslav – 87
let, NAVRÁTILOVÁ Daniela – 63 let, NOVÁKOVÁ Květoslava – 79 let, BÍLKOVÁ Vlasta –
59 let, ROVNEROVÁ Milada – 93 let, KOŽELOUŽEK Stanislav – nedož. 90 let, FALTÝNEK
Josef – 68 let, SRDÝNKO Jindřich – 73 let.

Vítání občánků 11. 3. 2017

Vítání občánků 20. 5. 2017
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ze života města
Cena Hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti
kultury

Pavel Alexandr Taťoun již ve 13. letech začal
s olejomalbou. V 70. letech navštěvoval ateliér malíře a scénografa M. Metrona. V roce
1982 poslal obraz na jubilejní výstavu společnosti BBS a začal být zmiňován v západních médiích jako podzemní český malíř,
čímž si vysloužil pozornost orgánů Státní
bezpečnosti a byl mu udělen zákaz výstav.
Po roce 1989 malíř dostal čestné uznání za
šíření kultury na okrese Šumperk. V 90. letech učil externě výtvarné umění ve věznici Mírov, kde každým rokem pořádal výstavy prací odsouzených. Vytavoval i v Senátu
Parlamentu České republiky. Jeho aktivity
přesahují Olomoucký kraj i republiku a jsou
známy i v mezinárodním měřítku. V dubnu 2017 obdržel od Hejtmana Olomouckého kraje CENU HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE za jýjimečný počin v oblasti
kultury za rok 2016.

Další ocenění pro synagogu v Lošticích

V sobotu 20. května 2017 byl na pražském Vyšehradě zahájen 9. ročník Národní putovní
výstavy Má vlast 2017 cestami proměn. Výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů i o proměnách chátrajících staveb v
důstojné objekty s užitečnou náplní. Součástí slavnostního zahájení bylo vyhodnocení výsledků z minulého
roku. Mezi oceněné projekty byl vybrán i proces obnovy
loštické synagogy, kterému bylo uděleno Zvláštní uznání odborné poroty. Porotě předsedal přední český architekt, který již dříve naznačil pohled, kterým na hodnocení rekonstrukce památek nahlíží:
„K opravě stavební památky by se mělo přistupovat tak,
aby došlo k její záchraně, ale aby tato zůstala nadále historickou památkou a ne, aby se z ní stala nová budova s
dozadu posunutým datem vzniku.
Toto významné ocenění je pocta všem, kteří se na restaurování loštické synagogy v uplynulých letech podíleli.
9
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Končí školní rok 2016/2017
Nastal měsíc červen, což znamená, že se
blíží dlouho očekávaný konec školního
roku a žáky tolik vyhlížené letní prázdniny.
Poslední měsíce se vždy nesou ve znamení zvýšeného studijního úsilí ze strany dětí
snažících se o co nejlepší vysvědčení, ale i
ve znamení spousty akcí, soutěží a výletů.
Mnoho akcí bylo spojeno s nastávajícím
jarem a Velikonocemi. Celá škola se oděla
do jarních barev a byla pěkně vyzdobena.
Jednotlivé třídy 1. stupně se účastnily velikonočních dílen v Muzeu Olomouckých
tvarůžků, kde se děti učily plést pomlázky,
zdobit vajíčka nebo cvrnkat kuličky. Třída IV. A absolvovala projektový den Vítání jara, v němž probíhalo vyučování s jarní tematikou, završené jarními výrobky a
ochutnávkou medu.
Třída IV. A také navštívila program U nás
na Hané ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Zde si děti prohlédly historické
předměty, hanácký kroj, dobové dokumenty a fotografie. Získaly tak mnoho informací o životě a zvycích našich předků.
Dne 21. března proběhla akce s názvem Barevný den, na jejíž organizaci se podílel žákovský parlament. Chlapci a dívky z 5. – 9.
ročníku se oblékli do zadaných barev a vytvořili příslušné obrazce (červené srdce, bílou
vločku, zelené jablko, modrou kapku, černou
osmičku, šedou devítku), ve kterých byli vyfotografováni. Třídy mezi sebou soutěžily o
nejlépe sladěné žáky. Vyhráli žáci V. A, VI. A
a VIII. A, kteří byli 100% barevně sladěni.
Další akcí žákovského parlamentu byl Den
Evropy. Proběhl v pátek 12. 5. 2017. Žáci od
páté po devátou třídu si zvolili státy Evropy,
vyzdobili třídy a nachystali úkoly pro svoje
spolužáky z ostatních tříd. Poté sami prezentovali vybrané státy. Dozvěděli se mnoho informací o Dánsku, Švédsku, Francii,
Velké Británii, Itálii, Rusku, České republi-

ce a o Evropské unii. Žáci si na stanovištích vyzkoušeli oblíbené sporty, ochutnali
pizzu, šašlik, domácí závin, vytvářeli výtvarná díla z písku, vršků PET lahví nebo
LEGA, rozeznávali vůně, krášlili se vikingskými náramky, vyhledávali názvy pohádek, aj. Ve skupinách, které jednotlivé třídy
navštěvovaly, byli chlapci a dívky rozdělení od 5. po 9. ročník, takže se prohloubila
i komunikace a spolupráce napříč jednotlivými ročníky.
Mezi tradiční akce jarních měsíců patřila již sedmá Noc s Andersenem, organizovaná pro I. B a V. A v Městské knihovně
v Lošticích.
Zajímavý byl letos Den Země pro žáky 1.
stupně, kteří se zúčastnili komentovaných
prohlídek v Arboretu Bíla Lhota a poté se
vzdělávali v oblasti třídění a recyklace odpadků, poznávání dřevin a bylin, významu
lesů, čistot řek, jezer a moří.
Ze soutěží, jež probíhají na jaře, se žáci 2.
stupně zúčastnili přírodovědné soutěže
družstev Zlatý list v Mohelnici, počtáři z 5.
ročníku se vypravili do Šumperka na Matematickou soutěž 5. tříd. Výborného úspěchu v soutěži Evropa kolem nás dosáhlo
družstvo chlapců ze VII. A třídy ve složení Lukáš Pyšný, František Horák a Dominik
Diviš. Soutěžili ve znalostech ze zeměpisu
a přírodopisu, velkou část informací museli
vyhledávat na internetu. V konkurenci 34.
družstev z Olomouckého a Moravskoslezského kraje hoši obsadili 2. místo.
Sport je tentokrát zastoupen 2. místem
našeho družstva 4. a 5. tříd (Čujan, Hecl,
Prucek, Mikeš, Horák P., Horák F., Činčara, Šmíd, Vykydal, Hepil, Heinz, Podsklan)
v oblastním kole ve vybíjené. Úspěšní byli i
naši skokani do výšky. Ve 31. ročníku soutěže Mohelnická laťka Kristýna Dlouhá a
Vilém Slouka (oba IX. A)obsadili 3. místo.
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V týdnu od 15. 5. - 19. 5. 2017 vyjeli žáci
V. A a V. B do školy v přírodě. Ubytovaní
byli v hotelu Brans Malá Morávka. Dopoledne probíhala klasická výuka. Odpolední
a večerní program zajišťovala CK Špuntík.
Děti celý týden plnily úkoly Strašidelného
labyrintu, seznamovaly se s jednotlivými
strašidly, jejich výskytem, hledaly zlato trpaslíků, luštily názvy hradů, aj. Jejich snažení pak bylo završeno závěrečnou cestou
za pokladem.
Důležitou informací jsou také výsledky
zápisu do 1. tříd. Proběhl ve dnech 6. a 7.

dubna 2017. Do 1. ročníku bylo zapsáno
celkem 28 dětí.
	Letošní školní rok se blíží do svého finále. Čeká nás ještě jedna velká akce a tou
je Školní akademie 2016/2017 s názvem
Noc v muzeu aneb Nejen ze života hmyzu.
Pak už jen doladit známky a…. Jelikož jsem
letos třídní devátého ročníku a budu se loučit s žáky, které jsem vedla od šesté třídy,
dovolte mi jedno soukromé přání na závěr.
Ať to těm „mým deváťákům“ v životě vyjde,
hodně štěstí a dobrý vítr do plachet.
Mgr. Martina Špičková
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PUTOVÁNÍ ZA LOŠTICKÝM TVARŮŽKEM

na využití tohoto areálu pro cyklisty. Další, neméně významnou změnou, bylo přeložení cyklistických tras tak, aby byl minimalizovaný kontakt s pěšáky. Že to byly
změny pozitivní se ukázalo již v dopoledních hodinách, kdy registrace startujících
probíhala plynule, bez dlouhých front. Po
sečtení počtu přihlášených, bylo pro mnohé překvapující, že se zaregistrovalo 3.512
turistů, z toho 2.409 pěších a 1.103 cyklistů, což společně se 112 pořadateli dává konečné číslo 3.624 účastníků, tedy nejvíce v
historii akce.
Statistika podle tratí:

V sobotu 27.května 2017 se v našem městě
konal již 41. ročník PUTOVÁNÍ ZA LOŠTICKÝM TVARŮŽKEM. Obavy o počasí
rozptýlilo slunečné ráno a azurová obloha.
Po loňské zkušenosti, probíhaly přípravy
pořadatelů na očekávaných 3.500 účastníků. Zvládnout takovou masu lidí ve vymezeném čase startu, znamenalo provést několik organizačních změn, které se ne vždy
setkaly s pochopením pořadatelů v zaběhnutém systému. Nejzásadnější změnou
bylo oddělení startu a cíle cykloturistů od
pěších turistů. Pořadatelé se dohodli s vedením města a provozovatelem koupaliště
Trať km
pěší
cyklo

8
1426
-

15
771
189

25
145
-

27
270

30
90

K ocenění nejmladšího účastníka jsme měli
několik kandidátů, proto jsme odměnili
všechny narozené v roce 2017. Byli to Balvinová Marie (Mohelnice), Fajglová Barbora
(Králíky), Majerová Gabriela (Havířov), Sedlák Jindřich (Mohelnice), Směšná Štěpánka
(Šumperk), Voborská Alžběta (Ostrava).Ocenění nejstaršího účastníka převzali pan Arnošt Rulíšek (96 let – trasa 15 km cyklo) a pan

35
50
-

40
211

50
17
299

65
44

Jaroslav Vepřík (91 let – 8 km pěší).
K dobré atmosféře přispěla také renovavaná razítka, která nám sponzorsky dodala loštická firma VZ-RAZÍTKA Vlasta Zapletalová.
Pro pořadatele a všechny, kteří se podíleli
na organizaci akce, je nejvyšším oceněním
spokojený účastník, proto připojuji jeden z
mnoha ohlasů:
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Milí přátelé, dovolte mi, abych se několika větami vrátil k dnešnímu putování v Lošticích. Oba dva, já a Jana jsme byli doslova nadšení! To, co jsme u vás dnes viděli předčilo všechna naše očekávání a představy. Klobouk dolů přátelé a velikánské díky za nás za
všechny, kteří jsme se této akce přímo zúčastnili. Podařila se vám velká věc! Ta soudržnost
a pospolitost, umocněná pohybem rodin s dětmi v krásné krajině, to nás opravdu dostalo.
Je za tím obrovská mravenčí práce s přípravou akce, s organizací pochodu, se sháněním
sponzorů, se zajišťováním propagace a publicity projektu, nebo třeba značení v terénu atd.
Spousty hodin práce dobrovolníků a nadšenců, kteří do toho dali srdce i duši.
Za všechno moc děkujeme, Jiří Stejskalík, Jana Glombová.
Za Klub českých turistů, odbor Loštice Jiří Kuba, předseda

Procházka zámeckým parkem
Letošní procházku konanou 20. 5. 2017
v Žádlovickém parku provázelo větrné počasí s drobnými přeháňkami, přesto se návštěvníci nevzdali a sešli se v celkem ucházejícím počtu. Akce se zúčastnila také
starostka města Loštice Bc. Šárka Seifertová Havelková.
Pro návštěvníky byl připraven přehled větví
a květů z různých stromů nacházejících se
nejen v našem parku. Bylo zde možno vidět, jak vznikl nový druh po sprášení dvou
odrůd buku.

Pan Hekele přivítal přítomné, úvodem pronesl pár slov k historii, a poté jsme se společně vydali na cestu rozkvetlým parkem. U
studánky jsme si udělali přestávku s krátkou bájí pro děti, o tom kterak vykvetly
pampelišky. Další zastávka u pomníku Hildegarde, p. Hekele zapálil svíčku a převyprávěl tragický příběh, jenž se k ní váže.
Po návratu nás čekalo občerstvení a Pohodáři z Loštic, kteří hráli k poslechu až do samého závěru akce.
Helena Fischerová
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Velikonoce v Žádlovicích

V sobotu 8. 4. 2017 pořádal osadní výbor
Žádlovice přípravu na velikonoce.
Letošní účast byla velká. Přišli se podívat i
přespolní a to z Podolí, z Líšnice, z Měníka …
Opět se v klubovně vyráběly kraslice na vrbovou výzdobu do předzahrádky a venku
pan Všetička (pracovník z botanické zahrady NP Olomouc) pomáhal s pletením po-

mlázky. Nechyběla ani malá výstava drobného domácího zvířectva.
Příjemným zpestřením bylo sousedské občerstvení. Pí. Odstrčilová napekla domácí
koblížky a pí. Fischerová přinesla nakládaná křepelčí vejce.
Na závěr každá žena obdržela kytici narcisů, které věnoval pan Všetička.
Helena Fischerová

Senioři komunikují
Nadační fond Lívie a Václava Klausových
již jedenáctým rokem realizuje v různých
místech vzdělávání seniorů v oblasti počítačových dovedností. V letošním roce společně s Českou spořitelnou a městem Loštice přinese školení deseti seniorům i v
tomto městě. Cílem kurzu je v prvé řadě
odbourat obavy z používání počítačů. Během společných setkání si účastníci osvojí základní uživatelské operace, práci s tex-

tovým editorem, e-mailovou komunikaci
a práci s internetem. Kurz potrvá pět dopolední (pondělí až pátek). Senioři, které
tato problematika zajímá, se mohou hlásit
v průběhu května. Bližší informace včetně
termínu poskytne lektorka realizující vzdělávací firmy Onyx engineering, spol. s r.o.
z Olomouce Barbara Protivánková na telefonním čísle 775 755 809.

14

hlas loštic 		

léto 2017

Branný závod

placená reklama

Soutěž mladých hasičů, kterou pořádá každoročně SH
ČMS okrsek č. 10, se konala
3. 6. 2017 v Křemačově.
SDH Žádlovice v letošním
roce postavil pouze jeden
tým – Jindřich Šmíd, Roman Lipčák a Martin Lipčák. Závodníci plnili úkoly na osmi stanovištích,
z nichž náš sbor zajistil již
tradičně uzly.
Jelikož se zúčastnily i družstva s velmi malými dětmi a
bez hasičské průpravy, vítězové se nevyhodnocovali a
odměnu s pamětním listem
za účast získali všichni.
Po skončení závodu měli
pořadatelé připravený dětský den. Děti si mohly vyzkoušet požární útok, nebo
prohlédnout hasičské auto.
Fischerová Helena
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kulturní informace
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Pozvánky

sobota 24. června – LOŠTICKÉ SLAVNOSTI 2017 – sportovní hřiště
neděle 25. června – 22. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB – sportovní hřiště
sobota 9. září – COUNTRY PIKNIK – sportovní hřiště – festival country skupin
neděle 10. září – AHOJ PRÁZDNINY – sportovní hřiště – zábavný program pro děti
16. a 17. září – CHOVATELSKKÁ VÝSTAVA – sportovní hřiště
sobota 7. října – 12. AUTORSKÝ KONCERT LOŠTICKÉ VESELKY – MKS
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dnes jsme se zeptali . . .
zastupitele a radního pana Mojmíra Mazala.
1. Aktuální rada má před sebou poslední rok a půl funkčního období. Které splněné
úkoly byste označil jako klíčové a na jaké priority se budete soustřeďovat do voleb?
Jednoznačně dokončení kanalizace v rámci Priority rady města do konce volebního obprojektu Zlepšení kvality vod horního po- dobí jsou jasně dané. Realizovat investiční
vodí řeky Moravy – II. fáze a s tím spoje- akce, které od posledních voleb usilovně
né rekonstrukce komunikací a ploch dotče- administrativně připravuje. Jedná se předených stavbou. Dále dokončení komplexní vším o rekonstrukci Olomoucké ulice, cykrekonstrukce Sokolské ulice, výměna oken lostezku do Palonína a její napojení na Olove staré budově základní školy a oprava mouckou ulici, revitalizaci funkčních ploch
vzduchotechniky v kuchyni školní jídel- a prvků sídelní zeleně, rekonstrukci ulice
ny. Za největší úspěch současného vedení Pod Luštěm a prodej zasíťovaných parcel
města v neinvestiční oblasti považuji zákaz pro výstavbu rodinných domků v lokalitě
vjezdu kamionů nad dvanáct tun do Loštic Na Pešti.
s platností pro tranzit.
2. 	Společnost VHZ stojí na rozcestí, vybírá provozovatele vodohospodářské infrastruktury po roce 2020. Čili dodavatele služeb pro naše občany a firmy. Současný provozovatel je společnost ŠPVS, jejímž většinovým akcionářem je francouzská firma
SUEZ environnement. Myslíte si, že je tento model pro Loštice výhodný? Nastiňte, prosím, občanům zbylé možnosti. Kterou z nich podporujete?
ŠPVS, a.s. v současné době spravuje a provozuje vodohospodářský majetek VHZ, a.s.
na základě koncesní smlouvy. Domnívám
se, že odvádí profesionální práci na vysoké úrovni ke spokojenosti všech akcionářů
a pro občany i firmy v našem městě je zárukou spolehlivého fungování vodohospodářské infrastruktury.
Výhodnost nebo nevýhodnost tohoto modelu je v současnosti jedním z bodů diskuze zabývající se zajištěním efektivního provozování vodovodů a kanalizací po roce
2020. Představenstvo VHZ, a. s. ve snaze
hledat transparentně nového provozovatele, přizvalo ke spolupráci společnost Grant
Thornton a advokátní kancelář ROWAN
LEGAL. Výsledkem této spolupráce je studie předložená akcionářům v květnu 2017,

která obsahuje 15 variant správy a provozování vodovodů a kanalizací v majetku
VHZ, a.s. po roce 2020. Z této studie budou vybrány varianty určené k finálnímu
posouzení a rozhodnutí, ke kterému dojde
pravděpodobně na konci tohoto roku. Součástí diskuze bude i jednání zastupitelů obcí
Mohelnicka se společností VHZ, a.s. ve věci
výsledků studie v červnu 2017 v Mohelnici.
I z tohoto důvodu je zatím předčasné hovořit o nejvýhodnějším modelu.
Moje obecná osobní představa nejvhodnějšího modelu je model zaručující vysoké standardy pro kvalitní, efektivní a laciné
služby. Musí být zařazen odborníky mezi
doporučené modely a musí splňovat představy loštických zastupitelů.
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3. Blíží se prázdniny, dva měsíce odpočinku. Jak se díváte na problematiku cestovního
ruchu v Lošticích?
Loštice byly, jsou a budou především des- na kterém právě probíhá rekonstrukce sotinací příjezdového cestovního ruchu. Do ciálního zařízení. Tato akce doplní invesLoštic – metropole tvarůžků – se celoroč- tice z loňského roku, kdy bylo kompletně
ně jezdí hlavně kvůli tomuto vynikajícímu zrekonstruováno brouzdaliště a vybudosýru. V této souvislosti mě velmi mrzí uza- ván dětský lanový park. Kromě investičvření restaurace U Coufalů. Posezení u tva- ních akcí koupališti výrazně přispěla změrůžkových specialit v příjemném prostředí na provozovatele a jeho aktivity zaměřené
mi prostě chybí. Turistům, kteří chtějí strá- na děti.
vit v našem městě delší čas, nabízí interne- Jsem přesvědčen, že rada města dělá maximum možného pro příjemný každodentové stránky města celou řadu tipů.
Pro občany i pro turisty nově ve městě vzni- ní život ve městě a pro volnočasové aktivity
ká rekreační naučná stezka Loštice. Je vy- občanů Loštic i mimo období dovolených.
tvářena s cílem posílit rekreační funkci lesa Přeji všem občanům spokojený život v na(umístění herních a fitness prvků) a přispět šem městě a krásnou dovolenou 2017 ve
k usměrňování návštěvnosti území (umís- vysněné destinaci.
tění informačních tabulí, odpočinkového
zastřešeného místa a přístřešku). Trasa na- Jménem redakce Vám přeji příjemně stráučné stezky začíná v blízkosti koupaliště, vené letní měsíce a děkuji za odpovědi.

slovo šéfredaktora
Vážení a milí čtenáři loštického čtvrtletníku. Máme za sebou jarní měsíce, které přinesly jak zvraty počasí, tak i zvraty v některých nezodpovězených otázkách týkajících
se rekonstrukce a výstavby našeho města,
které byly na rozdíl od počasí povětšinou
pozitivní. Jisté ale je, že nás opět čeká horké léto.
Poslední květnovou sobotu proběhl vyhlášený pochod „Putování za loštickým tvarůžkem“, který byl s železnou pravidelností

perfektně zorganizovaný pro vysoké
počty
účastníků.
Pro ně byly nachystány tradiční i inovované trasy naším
poutavým okolím.
Organizátorům patří velké uznání.
Přeji nám všem pěkné prázdniny a dovolené a šťastné návraty z nich.
19
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příspěvky
BIO – ODPAD 2017 – Pochvala - Výzva
Jsme potěšeni a tímto chválím občany Loštic a přilehlých obcí, za výrazné zlepšení čistoty bio-odpadu, kdy se v něm, až na
výjimky, nevyskytují příměsi jiných složek,
než složek biologicky rozložitelného odpadu. Soudím, že nejlepší motivací je právě pochvala, kdy do budoucna věřím, že na
tomto stavu setrváme a zlomek nepřizpůsobivých se bude i nadále zmenšovat.
Stále je co zlepšovat, a proto Vás, občané
Loštic, Žádlovic a Vlčic vyzývám, abyste své
hnědé popelnice, pokud je vlastníte a používáte na bio-odpad, vyváželi před svá obydlí
jen ve stanovené dny. Některé ulice Loštic a
celé obce Vlčice a Žádlovice, jsou vyváženy
výhradně, tedy až na výjimky (státní svátky),
v úterý. Věřte mi, prosím, že není logické,
abychom, když ulicemi projíždíme, vyvezli
v pondělí i popelnice, které mají být vyvezeny v úterý, resp. v 2. den svozu.

V tyto úterky by mohlo platit pravidlo, že si
lidé žijící v těchto lokalitách, viz seznam ulic
níže, svou popelnici vyvezou před svůj dům
až v úterý ráno, alt. v pondělí večer a popelnici odvezou zpět na svůj pozemek bez zbytečného odkladu v den vyvezení odpadu.
Úterý: Pod Luštěm, Pod Lesem, Pod Střelnicí, Hradská, Pivovarská, U Mlýna, Ke Koupališti, Sídliště, Jevíčská, U Valchy, U Rybníků,
Na Výsluní, Ve Stráni, Žádlovická, Ztracená
(od synagogy po křižovatku s ul. Žádlovickou), Žádlovice, Vlčice, Markrabka.
Co myslíte, zvládneme to a budou Loštice, Vlčice a Žádlovice co nejvíce pohledné,
nebo alespoň bez hnědých popelnic v ulicích v jiné dny, než ve dny svozu?
Je léto, proto Vám všem přeji jeho krásné
prožití bez úrazů a nemocí, a přeji Vám více
úsměvů na všech tvářích, kdy ty smutné se
pokusme rozesmát.
M. Havelka

Jaro na hřbitově
mladí ledacos provedli, i když v podstatně
menším rozsahu a na jiných místech. My
jsme z toho vyrostli a většina těchto mladíků z toho snad vyroste také. Tím jejich počínání ale vůbec nechci omlouvat.
V případě krádeže keříčků, ale i kytic, lampiček váz apod. se nejedná o vandalství
„silných“ mladíků. Ti, kteří toto dělají, jsou
zřejmě již dospělí, nejsou to vandalové, ale
otrlí zloději. Ti kradou proto, aby si ukradenými věcmi zkrášlili svůj hrob nebo obydlí.
Všem těmto zlodějům proto přeji, aby jim
květiny a další věci dlouho vydržely, a při
každém pohledu na ně, jim připomněly:
„tuto kytičku jsem ukradl na místech, kam
slušní lidé chodí s úctou a pokorou“.
Miloslav Červinka

Jarní období je vždy spojeno s uklízením a
výsadbou nových rostlin na našich zahrádkách, ale i na hřbitovech. A tak jsem zjistil, že zimu na hrobě mé manželky a jejích
předků nepřežily dva malé keříčky. Žádný
problém, u Nováků jich mají výběr, tak jsem
zasadil nové. Radost mne však přešla hned
po dvou týdnech. Mně se líbily již v obchodě, někomu však až na našem hrobě. A jak
jsem si spočítal, je to za poslední tři roky již
počtvrté. Kolik se toho asi pokrade na celém hřbitově? Někdo si možná řekne, vždyť
jinde převrátí řadu pomníků a udělají mnoha tisícovou škodu. A tady jde jen o pár stovek. Ano, je to pravda. Ale ty pomníky ničí
mladí vandalové, kteří pod vlivem alkoholu a drog předvádí svoji sílu. Také jsme jako
20
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Příspěvek městu
vhodně umístěnou
ve stínu košatých
stromů. A hle,
máme tu rázem
komplexní
služby.
Vyžádá si to jistě nemalé náklady, ale to by
v tom byl čert, aby se nějaká ta dotace nenašla. Povinnou děkovnou tabuli Evropské
unii nebo jinému poskytovateli dotace bych
si dovolil, pokud bude zájem, navrhnout
zdarma.			
Petr Fialek

Můj příspěvek prosím berte jako další ze
spousty optimistických informací v tomto
vydání HL. Vedení města dělá kroky, jak přilákat více návštěvníků (?!) Když tak ale někdy
pozoruji hladové turisty, kterak „ve špičce“
čekají na uvolněné místo v některé z jedné a
půl zbylých místních restaurací, dostal jsem,
pro zkvalitnění gastronomických služeb a
větší věhlas našeho městečka, nápad. Dovoluji si navrhnout v parku na náměstí vybudovat ohniště na opékání buřtů. Účastníci zájezdu by opečenou uzeninu mohli zapít
vodou z kašny (pokud tam bude) a následně
zrychleným přesunem navštívit kadibudku

Rekonstrukce sportovního areálu na Sokolské ulici
V minulém vydání Hlasu Loštic paní starostka voliče podrobně informovala o dvou
zamýšlených investičních záměrech. O výstavbě nových fotbalových kabin, investorem bude Město Loštice a rekonstrukci
sportovního areálu na Sokolské ulici, investorem má být TJ Slavoj Loštice.
Pro voliče z pohledu vlastnictví majetku se
jedná o dvě diametrálně odlišné akce. Majitelem fotbalového areálu je město, majitelem sportovního areálu na Sokolské ulici
je tělovýchovná jednota Slavoj. Projektová dokumentace, kterou předložilo vedení
Slavoje k hlasování na mimořádné zasedání
zastupitelstva v listopadu 2016, počítá s vybudováním víceúčelového hřiště na oválu a
přírodní trávník má být nahrazen umělým
povrchem.
Jestliže má město poskytnout finanční částku 3 – 4 mil. Kč do sportovního zařízení,
jehož majitelem bude i nadále TJ Slavoj,
tak je třeba podpořit zastupitele, že jednají s rozmyslem a kladou si určité požadavky, za kterých finanční spoluúčast odsouhlasí. Jeden z požadavků, který zazněl
od koaličních zastupitelů, je zachovat stá-

vající přírodní travnatý ovál, na kterém se
mimo sportu také pořádají Loštické slavnosti hudby a tvarůžků, výstava chovatelů
... Je dobrou zprávou pro voliče, že zastupitelé myslí při rozhodování na širokou veřejnost. Pořádání slavností hudby a tvarůžků v přírodním prostředí zdejšího stadionu
jsme v roce 2014 odhlasovali v anketě sami
voliči. Na umělé ploše kvůli jejímu poškození by se už obě akce nemohly pořádat.
Proč likvidovat zbytečně přírodní trávník
v době, kdy je ovzduší zamořené zplodinami a nahrazovat jej umělým povrchem?
Podívejme se na statistiku, kolik tisíc lidí
ročně v Česku kvůli zplodinám umírá na
rakovinu a infarkt.
Již jednou byl zrušen kus přírodního trávníku a tehdejší volejbalové hřiště na výstavbu víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem na míčové hry. Asfaltová plocha
v celé své dosavadní historii školní mládež
a veřejnost ke sportování neláká. Těžko posoudit jakou roli v tom hrají tabulky na plotě s nápisem „Soukromý majetek TJ Slavoj
…“, protože slušně vychovaný občan bez
dozoru člena Slavoje na stadion nevstou21
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ce do sportu není samozřejmost, respektive
jak konstatují někteří neúspěšní žadatelé, je
jen zbožné přání. Pro představu nás voličů,
v únoru 2017 ministerstvo školství schválilo finančně podpořit 50 kvalitně připravených projektů z více jak 1000 podaných žádostí. Obecně byly upřednostněny projekty
zaměřené na výchovu mladých sportovců.
Je dobře, že zastupitelé jednají s péčí řádného hospodáře. Jak napsala paní starostka, je
potřeba najít řešení, které bude vyhovovat
potřebám města a jeho občanům.
Podpora sportu je jeden díl do skládačky rodinné politiky v našem městě. Pokud
se podaří vedení TJ Slavoj přivést ke sportu (volejbal, tenis, atletika, florbal …) tolik mládeže, jako se daří vedení fotbalového oddílu SK Loštice k zájmu o kopanou,
tak si s klidným svědomím voliči řekneme,
dílo se podařilo.
Ing. Helena Vaculová

pí. Poslední roky slouží plocha sportovcům
k parkování aut.
Nabízí se řešení, které provedli na mnoha místech v ČR. Rekonstrukce zastaralé asfaltové plochy na moderní sportoviště s umělým povrchem. Dlouhodobý zájem
školní mládeže a veřejnosti o míčové hry je
statisticky prověřen jejich provozováním
v tělocvičně a neměla by se opakovat situace nezájmu o sportování na asfaltové ploše.
Voličům se líbí návrh zastupitelů zmodernizovat běžeckou dráhu a doskočiště pro
skok daleký, které budou sloužit především žákům základní školy. Tuto investici z finančních prostředků rozpočtu města
by určitě podpořila širší veřejnost v Lošticích i v případě, kdyby TJ Slavoj nebyla poskytnuta dotace na rekonstrukci sportovního areálu. Získat dotace z ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na investi-

Vypouklá zrcadla na křižovatkách pomáhají účastníkům
silničního provozu

boulemi a pomačkanými plechy. S nárůstem silničního provozu a městem prosazeným úpravám bezpečnějšího přecházení v Jevíčské ulici (související s výstavbou
Ve Stráni), se starostce podařilo vstoupit do
jednání s příslušnými orgány i ve věci vhodnějšího umístění zrcadla. Na zmiňovaných
ulicích mají být umístěny radary, aby trochu umravnili daným prosorem riskující
a spěchající řidiče. Moc bych se přemlouval jménem všech řidičů, kteří danou křižovatku využívají, aby se podařilo zrcadlo
umístit na čitelnějí místo a nezůstalo jen u
dlouhodobého jednání? To ale neznamená, že v daném prostoru bude možné ubrat
na obezřetnosti před automobily provoněnými mariánkou případně pervitinem. Za
dané situace je s podivem, že k přemístění
zrcadla již nedošlo dříve a automaticky, bez
urgencí vedení města. Prozatím, co kom-

Ovšem jen za předpokladu, že zrcadla
jsou vhodně umístěná. Prostor pro řidiče na křižovatkách se stává čitelnější a tím
i bezpečnější. Skutečnost, že vypouklá zrcadla z pohledu řidičů křižovatku zkreslují
a zmenšují, projektanti je záměrně umistují co možná nejblíže sledovaného prostoru. Zrcadlo umístěné na ypsilonce z Hradcké ulice, na odbočce Ke Koupališti, se tak
trochu odchyluje od standartu a vymyká
smysluplnému účelu. Zrcadlo z pohledu
řidičů jedoucích od náměstí a odbočujících ke koupališti, je nelogicky příliš vlevo.
Posunutím problematického zrcadla o nějakých 18 m doprava, řidiči by sledovaný
prostor měli v čelním pohledu a vizuelně
by stíhali monitorovat, zda je při odbočování neohrožuje jedoucí vozidlo z Jevíčské
ulice. Na zmiňované křižovatce již došlo k
několika kolizím, díky bohu jen s několika
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petentní zvažují přemístění zrcadla, RM
jedná s konkrétními výsledky. Pod Lesem
prosadila položení nového asfaltového povrchu, včetně úpravy přilehlého parkoviště.
Cestu k junácké chatě ozdobí nový altánek
s úpravou okolí a lavičkami k příjemnému
posezení v prostoru Boráku. Po nové cyklostezce, která mile překvapí se bude ještě v letošním roce jezdit, přípaně bruslit do
Palonína a zpět mnohem bezpečněji. Město v dohledné době začne realizovat inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků
k Pešti. Bohužel počet zájemců o výstavbu
značně převyšuje kapacitní možnosti dané
lokality. Návštěvníci koupaliště se také dočkali a jistě s povděkem budou využívat
nově zrekontruované sociální zázemí a mo-

hou se potěšit i pohledem na stěnu od silnice, vtipně a pracně pokreslenou letními
motivy. ( děvčata, za vaše super dílo velké
díky!!!) Když se kácí les, létají i třísky. Škoda, že firma která kácela ,, třísky“ v příkopu
naproti koupališti zapoměla uklidit. Nebude muset nakonec situaci vylepšovat loštická údžbová četa? Nicméně město, až na pár
šokujících rozhodnutí shora, žije dál svým
poklidným životem. To jen starostka nenaplnila představy některých prognostiků,
že nezvládne řídit chod města a s pláčem
uteče z radnice. Současným úhlem pohledu jsou za ní vidět výsledky i velmi dobré
práce a plusové body od veřejnosti začíná
překlápět na svoji stranu
Zdeněk Linhart

Toulky místní historií - Jiří z Poděbrad a Kunštátu, král dvojího lidu
tou tvář, tak se říkalo, že má loštickou tvář.
Ve dvaceti letech stál spolu s panem Hynkem Ptáčkem z Pirkenštejna v čele východočeského svazu. Roku 1448 vytvořili z kališnického panstva jednotu, obsadili Prahu
a s Tábora vyhnali radikální kněze. Po smrti Ladislava Pohrobka se mu uvolnila cesta ke královskému trůnu. Vyčistil obchodní
cesty od lapků a opět se začalo těžit stříbro
a rozvíjelo se zemědělství a obchod. Usiloval o mírové soužití katolíků a kališníků a
byl králem dvojího lidu. Uvedl do pořádku hospodářství, které bylo narušeno neustálými husitskými válkami. K nejbližším
přátelům patřil kališnický arcibiskup Jan
Rokycana. Jeho první manželka byla Kateřina ze Šternberka. V roce 1462 papež Pius
II. zrušil Basilejské kompaktáta a vyzval Jiřího pronásledování kacířů, ale ten odmítl. Opozice se proti němu spojila v Jednotu
Zelenohorskou pod vedením jeho švagra a
bývalého přítele Zdeňka za Šternberka. Patřil k předním představitelům katolického
křídla. Byl to Jiřího po dlouhou dobu vý-

2. 3. 1458 byl na Staroměstské radnici zvolen zástupci českých stavů českým králem
Jiří z Poděbrad a Kunštátu. Bylo to poprvé
a naposled, kdy na český trůn usedl představitel české šlechty a nikoliv potomek
slavných královských rodů. Je domněnka,
že Jiří se narodil na Líšnické tvrzi nebo na
hradě Bouzov. Ale je jisté, že byl pokřtěn
v kostele Všech svatých na Vyšehorkách.
Pocházel z bohaté rodiny pánů z Poděbrad
a Kunštátu. Po smrti svého otce Viktorína se stal chovancem svého strýce Herolda
z Lestnice ( Líšnice ) a Kunštátu na Líšnické
tvrzi. Jako patnáctiletý se účastnil památné
bitvy u Lipan 30.5. 1434 na straně vítězné
panské jednoty.
Jiří miloval kraj kolem Loštic a Bouzova
a rád se sem vracel. Určitě používal vyhlášené a známé po celé Evropě loštické poháry. V této době velice módní zboží. Vyráběli je místní hrnčíři z mastnické hlíny,
do které přidávali tuhu – grafit z nedalekého Svinova. Tato keramika se vyznačovala
puchýřky. V Itálii, když měl někdo uhrovi23
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znamný osobní přítel. Zahájili boj proti kališnickému králi a roku1466 ho prohlásili
za kacíře.
Jiří byl velice obratný diplomat a roce 1462
vyslal po Evropě mírové poselstvo vedené
panem Lvem z Rožmitálu ( bratrem jeho
druhé ženy Johany ).Snažil se založit evropskou unii bez válek. V roce 1468 vtrhlo
na Moravu křižácké vojsko vedené Matyášem Korvínem ( vl. jménem Béla Hunya-

dy ).3.5. 1469 se Matyáš nechal korunovat
v Olomouci českým králem, představitelem
Moravy, Slezska a obou Lužic.22.3. 1471 Jiří
z Poděbrad zemřel. Trpěl dnou a cukrovkou. Byl malé a zavalité postavy a lámali se
pod ním koně.Tři roky před jeho smrtí patřila Líšnická tvrz do jeho majetku.
Historie promlouvá a my musíme naslouchat.
Bukovský Vladimír

Lesní klub Mloček se představuje
oblečení a pomůcky a jinak se zde zdržujeme převážně v čase oběda a odpoledního odpočinku. V létě ani to ne. Vzdělávací
program probíhá venku, pokud není počasí
opravdu velmi nepříznivé, což se stává spíše
výjimečně. Z pobytu dětí venku není třeba
mít obavy. Zkušenost nám ukazuje, že pokud mají děti kvalitní vybavení, žádné počasí je neohrozí, ani nerozladí. Pobyt venku v tak rozmanitém přírodním prostředí,
jakým Věžnické údolí bezesporu je, je pro
děti velmi prospěšný. Denně mají možnost
nasávat krásy listnatých lesů, potoka, nedaleké studánky. Když zaprší, z různých koutů
vylézají v hojném počtu mloci skvrnití (od-

Od září loňského roku je na Bouzovsku v
provozu nová lesní školka pro děti s názvem Lesní klub Mloček. Její vznik iniciovala skupina rodičů z Bouzovska a okolí,
kteří mají za cíl vzdělávat děti v každodenním přímém kontaktu s přírodou, s respektem k ní, i k sobě navzájem. Za tímto účelem jsme založili také spolek Mloček, z.s.,
který sídlí v Jeřmani a který je zřizovatelem
lesního klubu. Klub samotný se nachází v
malebném Věžnickém údolí na pomezí katastrů obcí Bouzov a Vranová Lhota. Zde
nám jako zázemí slouží skautský srub, který využíváme díky vstřícnosti olomouckých
skautů. Ve srubu máme uložené náhradní
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tud náš název). V zimě nás na louce navštívil i krásný lišák, kterého jsme měli možnost pozorovat při lovu myší.
Pobyt dětí v přírodě je pravidelně zpestřován výlety za kulturou a poznáním – návštěva knihovny, výstavy, hradu, záchranné
stanice živočichů, apod.
Lesní klub je v současnosti v provozu tři
dny v týdnu – od pondělí do středy – v čase
8-16 hod. O malou věkovou smíšenou skupinu dětí se starají dva pedagogové (u nás
nazýváni průvodci). Provoz lesního klubu je hrazen výhradně z příspěvků rodičů,
kteří se aktivně podílí na činnosti klubu, za
což jsme velmi rádi. Atmosféra je u nás spí-

še neformální, komunitního typu. Pokud
byste se rádi přidali k našim dobrodružstvím, kontaktujte nás, prosím, předem. Ve
Věžnickém údolí platí zákaz vjezdu. Rodiče, kteří k nám pravidelně jezdí, mají povolení od Lesů ČR. Nové děti ve věku 3-6
let přijímáme průbežně. V posledním týdnu v srpnu připravujeme i přívesnický tábor, který je dobrou příležitostí k aklimatizaci nových dětí.
Těšíme se na nové kamarády, malé i velké a
pokud je mezi Vámi někdo, kdo by rád pracoval jako průvodce v lesním klubu, budeme rádi, když se ozvete!
Za Lesní klub Mloček Lenka Šimková

Lidový malíř a sběratel starožitností Josef Hacar
(19. 3. 1901 - 13. 6. 1935)
Loštice a jeho okolí mají bohatou historii, která se tu stala domovem mnoha zajímavých osobností se vztahem ke kultuře
a umění. Josef Hacar také mezi ně patří, i
když je dnes téměř neznámý a zapomenutý.
Narodil se 19. 3. 1901 v Litovli, jako třetí
ze čtyř dětí Tomáši a Matyldě Hacarovým.
Po absolvování školní docházky v Litovli a
v Lošticích dál už nestudoval, ale v rámci
rozdělených prácí v rodině se staral o hospodářský dvůr u mlýna a obdělávání polí.
Byla to těžká práce okolo koní, kraviček a
všeho, co bylo ve chlévu a na dvoře. Jeho
bratr Karel obhospodařoval mlýn s pilou a
pekárnou. Další bratr František jeden čas
vlastnil obchod s oděvy a obuví na Hradské ulici, než se stal obchodním cestujícím.
Pak žil s rodinou v Šumperku. Nejstarší sestra Žofie se provdala za stavitele Huga Šilberského a přestěhovali se do Úsova, než si
v roce 1934-5 postavili vilku v Lošticích.
„Josef Hacar byl příjemný člověk atletické
postavy, pracovitý, veselý a oblíbený společník, různých příležitostných zábav“. Tak
jej popsal pamětník, kronikář, kulturní či-

novník a divadelní herec i režisér pan Jan
Weiser.1
Výjimečnost Josefa Hacara spočívala v
mnoha průkopnických zálibách. Jeho pátrání po historických, archeologických a kulturních poznatcích jej přivedlo k samostudiu i sběratelství různých předmětů. Stal se
sběratelem v období minimálního zájmu o
lidově umělecké předměty v tom čase nazývané „lidovky“. Pamětní místnost - soukromé muzeum nad turbínou mlýna a pily, měl
zaplněnou různými pracovními nástroji s
předměty z domácností, např. dřevěné formičky na máslo a perník s věcmi náboženského charakteru. Na stěnách tu visely dřevěné kříže, hodiny i lidovky jako malby na
skle a vyřezávané polychromované dřevěné
sošky. Sbíral pohlednice, nerosty, minerály
i keramiku používanou v domácnosti a nechyběli tu i vzácné loštické poháry.
Vědělo se, že měl sbírkových předmětů více,
než v tom čase jich mělo městské – Havelkovo muzeum, provozované ve dvacátých letech v jedné místnosti na poschodí radnice.
Tento koníček jej přivedl na krátký čas i sem,
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kde byl správcem tohoto muzea se zástupci
všech Lošticích spolků.2
Od dětství se také zajímal i o výtvarné umění. V obytné části tzv. Hacarova mlýna na
poschodí si z jedné místnosti vytvořil ateliér s galerií svých děl. Se svým malířským
nadáním maloval mimo jiné romantické
detaily krajiny, které se v tom čase v okolí a také v Lošticích ještě nacházely. Zachytil v nich život na Hané jako by od středověku nezměněný po začátek dvacáté století.
Při procházkách, nejčastěji v neděli, kreslil
a maloval scenérie s malými chaloupkami
pokrytými došky, mnohdy stojícími blízko
u vody, propojené jen úzkými polními cestičkami, nebo lávkou uprostřed bujné vegetace. Na jeho obrazech působí krajina s
okolními stromy a keři téměř nedotčeně.
Jen v detailech chaloupek přitahuje pozornost i malá zahrádka se dřevěným plotem.
Loštické motivy často vyplňoval lesními zákoutími a potůčky. Jsou mezi nimi náměty, které vytvořil u Vlčic, nebo v blízkosti
Bouzova. S  nástupem velkých přeměn na
počátku dvacátého století a se vznikem republiky se mnohé začalo v krátké době úplně vytrácet, nebo nabylo výrazně jinou podobu. Proto jeho obrázky tak představují
neocenitelný pohled do života v minulosti,
do jeho prostého, ale úchvatného koloritu a
harmonie díla člověka s přírodou.
Nevím, kým byl inspirován ve své tvorbě a
zdali k umění získal vztah již ve škole ve výtvarné výchově, či vše dosáhl amatérským
samostudiem, nebo byl v kontaktu s místními umělci. V té době zde působili Jaroslav
a syn Bohumil Ošťadalovi i malíř a ilustrátor Adof Kašpar.3
Také při sjezdech rodáků byla jejich součástí pořádána i výstava zdejších umělců. Nicméně z jeho tvorby je zřejmý jistý výtvarný posun a vývoj zobrazování. Jeho první
dochovaná olejomalba chalupy s došky na

kartonu je z roku 1918, kdy měl 17 let, se
podobá svým námětem a technikou obrázkům malíře Josefa Ladu. Avšak v následné
tvorbě už černou konturu kresby nepoužíval. 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 a z části studiemi
stromů i zátiší. Poukazuje na jeho hledání
rozdílu v druzích dřevin a jejich charakteristických výrazových osobitostí. V jeho
tvorbě se nachází i obrázky s figurální tématikou a několik portrétů. Své romantické olejomalby, většinou signoval svým jménem, nebo také s přídomkem „Pepa Carov
Hacar“, jako například obraz „Pasáčci koz“.
(Olejomalba ze srpna 1927) 4.
Jeho tvorba zatím není známá, ale tyto obrázky s náměty dávné minulosti jsou vzácnými dokumenty a bohatou inspirací i pro
současnou dobu a naši představu o životě na
přelomu devatenáctého a počátku dvacátého století. Mohou být důležitým přínosem a
doufám, že jednou se stanou pro naše i regionální kulturní dějiny zajímavým objevem.
Josef Hacar byl ve svém ateliéru vícekrát
vyfotografován jeho bratrem Františkem
s množstvím svých krajinek či portrétů a
je tu zachycen i při práci. Můžeme popsat
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zmíněné obrazy, se skicářem a zachycené
díla na černobílých fotografiích. Jsou sice
malé a mnohé ještě překryté jinými obrazy,
tedy jen částečné viditelné, ale přece něco
vypovídající. Na těchto čtyřech fotografiích s odstupem času je vidět jeho nová díla
a drobné změny v ateliéru. Rozsah tvorby
jeho krátkého života je tu zastoupen asi na
šedesáti obrázcích, částečně rozvěšených po
stěnách, na malířských stojanech, ale také
ve vrstvách opřených o nábytek. Zobrazení na fotografiích bratra Františka zachytilo
přibližně polovinu ateliéru zaplněného výpočtem obrazů s bohatým rozsahem tvorby, který svědčí o jeho nadšení pro malování se značnou pracovitostí. Projevil se i
v různých malířských technikách v kresbě,
v pastelu, v akvarelu a v olejomalbě. Dá se
ale říci, že na konci dvacátých let 20. století se nechává inspirovat obdobím secese
a impresionistickou tvorbou. S tímto ovlivněním mistrně vytvořil několik obrázků,
většinou krajinek. Jistě se dá říci, že z jeho
životního díla obrázků v tomto ateliéru vyzařovala zvláštní podmanivá krása. Škoda,
že o něm víme tak málo.
Na druhé straně můžeme předpokládat, že
mnohé o jeho životě by mohli doplnit ještě
někteří pamětníci, nebo fotografie jeho muzea, jeho ateliéru s galerií a další roztroušená díla z jeho tvorby, které snad ještě někde
existují. Známých obrázků je zatím málo.
Svým koníčkem i vlastní tvorbou pravděpodobně také ovlivnil uměleckou dráhu
svého synovce, všestranného umělce Huga
Šilberského, který se ve mlýně narodil jeho
sestře Žofii. V dětství zde Hugo vyrůstal,
často sem s rodiči přicházel na návštěvy a
na prázdniny. Prostředí strýcova ateliéru
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s olejovými barvami, rozpracovanými i dokončenými obrazy se kterými tu přišel do
styku v něm zanechalo hluboký dojem stejně, jako strýcovo sběratelské nadšení pro lidovky, starožitnosti i záliba v historii. Jistě
se strýcem malířem ledacos prožil a poučil se od něj. Později také převzal jistou část
jeho sbírek. Po svých akademických studiích v Praze naplňoval sběratelskou vášeň do
konce svého života a stal se i jejich restaurátorem a také jejich vystavovatel. A tak jejich příkladem se inspirovali rovněž mnozí
přátelé a známí.
Od roku 1932 byl Josef Hacar ženatý s krásnou Žofií rozenou Štenclovou. V rodinném
albu jsou zachyceni asi na patnácti fotografiích v kruhu svých přátel a s rodinou u
mlýna, při koupání v Lošticích na koupališti i na procházkách po okolí. Žel jejich manželství netrvalo dlouho. V tvořivém rozpuku ještě mladý, nadaný Josef Hacar zahynul
tragicky, při práci na poli 13.6. 1935.
Aleš Šilberský, Bratislava, silbersky@SNM.sk
Poznámky:
1
Článek vzešel z rozhovorů s panem Janem Weiserem,
kterému vděčím za vzpomínky na Josefa Hacara a také
díky jeho poznatkům z publikace: Jan Weiser „Společenstvo řemeslných živností v Lošticích 1878-1948“,
(Vydal městský úřad v Lošticích v roce1999.
2
Žel tu však toto rozdílné společenství, nedostatek zájmu i veřejnosti a nevhodné podmínky pro rozvoj muzea na radnici města mnělo za následek jeho úpadek:
1. Adof Lang „K činnosti muzea v Lošticích“, 17.7.1956,
Nový směr
a Loštická kronika IV. str. 65-67
2. Loštická kronika IV. ; „Otevření Havelkova muzea“,
29.10.1966, str. 334-6.
3
Adof Kašpar zde působil již od roku 1910
4
Doposud mám zadokumentovaných pouze asi deset
jeho dalších obrázků se skicářem z pozůstalosti a něco
málo v soukromých sbírkách.
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