HLAS
LOŠTIC
HLAS LOŠTIC

PODZIM 2021

Foto: Hana Jílková

podzim 2021

1

...metropole tvarůžků

Uvnitř čísla:

Návrh nové odpadové
vyhlášky . . . (strana 6)
Nakouknutí do Duhové školky (strana 9

Loštice
očima
Josefa
Bieberleho
(strana 18)

Skautské léto benjamínků (strana 12)

Mohelnicko-loštický capáček
(strana 25)

Léto s koupalištěm (strana 23)

Pavel Zlínský v muzeu (strana 27)

HLAS LOŠTIC

PODZIM 2021

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
v říjnu se opět otevřou
volební místnosti a my
všichni budeme rozhodovat o tom, kam naše
společnost bude v následujících letech dále
směřovat. Parlamentní
volby jsou klíčové pro
budoucí správu státu. Nacházíme se na rozcestí, nyní je čas, abychom všichni vyjádřili
názor a řekli, kdo má stát v budoucích letech
řídit. Přijďte k volbám a vyjádřete svůj názor. Z volebních výsledků pak bude zřejmé,
co je pro český národ důležité, jaké hodnoty
vyznává, jestli nám stále záleží na demokracii a odkazu T.G. Masaryka vybudovat společensky odpovědný stát, na odpovědném
jednání lidu a jejich politických představitelů. Přeji nám všem, abychom zvolili správně.
Není možné si nevšimnout, jak si s námi
v posledních měsících příroda zahrává.
Hladina řeky Třebůvky se skokově mění.
V jednu chvíli řekou protéká maličký potůček, který z hodiny na hodinu dokáže přetéci přes břehovou hranu řeky a rozlévá se
městem. Českou republikou prošlo obří tornádo, západem Evropy se prohnaly bouře,
které v novodobé historii nemají obdoby.
Přírodní katastrofy přibývají, dlouhá období sucha střídají extrémní srážky s nebezpečnými doprovodnými jevy. Příčinou probíhajících klimatických změn je, dle závěru
Mezivládního panelu pro změnu klimatu,
z 50% člověk, přesněji řečeno jeho chování. Ke klimatickým změnám dochází v důsledku rostoucích emisí skleníkových plynů. V důsledku skleníkových plynů roste
na Zemi průměrná globální teplota. Oproti
předindustriální době zatím vzrostla o cca 1
°C. Za bezpečný se považuje nárůst o 1,5 °C.

Dosavadní závazky jednotlivých zemí však
nestačí ani k omezení nárůstu o 2 °C.
Ekologická stopa se snaží dopady našeho
chování vyčíslit tím, že je převádí na imaginární plochu, kterou by tyto činnosti zabraly. Potřebujeme plochu pro produkci potravin, plochu k produkci surovin, část plochy
zastavíme a potřebujeme také plochu, která je schopna vstřebat naše emise a odpady.
Jinými slovy, ekologická stopa udává, kolik
přírody (bio kapacity) potřebujeme každý
z nás ke svému životu. V současné době bio
kapacitu Země překračujeme, což znamená, že využíváme více zdrojů, než je globální ekologický systém schopen poskytnout
a nestíhá se tak regenerovat.
O změnách klimatu, vyvolaných chováním
člověka, se stále více hovoří. V globálním
světě většina lidí ví, jaká globální nápravná opatření by se měla přijmout, abychom
planetu nezničili. Všichni víme, že produkujeme nadměrné množství emisí z dopravy, z výroby, spotřeby. Nadměrná produkce potravin vede k nadměrné konzumaci,
která vede ke globální obezitě lidstva a ke
snižování kvality života. Nadměrná produkce výrobků vede k nadměrné spotřebě,
která vede k nadměrné produkci odpadů,
které zamořují životní prostředí, kontaminují oceány, půdu. Nadměrné využívání individuální dopravy, spojené se stále se zvyšující životní úrovní, vede k neuvěřitelným
proměnám měst, ze kterých se stávají obří
parkoviště. Dopravou dochází k obrovskému znečištění ovzduší, mající velmi negativní dopady na životní prostředí a zdraví
člověka.
Všichni víme, co je třeba udělat, aby se svět
změnil, co je třeba udělat proto, abychom
zemi, která nám dává život ochránili. Nemusíme čekat až za nás někdo globálně roz3
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hodne, nemusíme čekat až nám někdo nařídí co je správné, abychom měli důvod
ukázat na viníka, který nás připravil o blahobyt a společně se bouřit proti těm, co stále
něco nařizují a přikazují. Můžeme začít MY.
Tady a teď. Stačí tak strašně málo. Stačí chtít
změnu, chtít, abychom všichni dýchali čistý vzduch, a proto vyměníme zdroj vytápění
v našich domech za nová moderní zařízení,
která budou mít mnohem nižší ekologickou
stopu než před 20 lety zakoupený kotel a nemusíme čekat až to udělá náš soused. Stačí,
když individuální automobilovou dopravu
budeme využívat pouze v případech, kdy je
to nezbytné. K cestě do zaměstnání, do obchodu, na poštu či do kavárny začneme znovu využívat chůzi, běh, jízdu na kole, tedy
způsoby dopravy bez využití motoru, které
dříve byly pro všechny přirozené. Pomůžeme tak nejen životnímu prostředí, ale i sebe
udržet v dobré životní kondici a při pevném
zdraví. Možná bychom potom nemuseli držet finančně náročné diety, řešit operace ke
zmenšení žaludku, každý druhý den platit hodiny cvičení ve fitness. Stačí, když budeme více přemýšlet nad svými nákupními
zvyklostmi, přemýšlet, jestli skutečně potřebujeme být obklopeni tolika věcmi, jestli
skutečně potřebujeme sníst tolik jídla, jestli jsme nemohli provést nákup jinak a nevytvořit přitom hromady odpadů, jestli je skutečně tak obtížné krabici od nové televize
poskládat a do kontejneru na papír ji uložit tak, aby se tam vlezl papír i od ostatních

domácností a pokud se ani tak do kontejneru nevejde, odvést ji na sběrný dvůr. Všechny tyto jednoduché věci mohou přispět ke
globální změně v myšlení nás všech, stejně
jako vládní nařízení, ba naopak mohou být
mnohem více, protože změny, které vytváří
společnost, protože je to tak správné, nikoli protože to někdo nařídil, stojí na pevných
základech a zaručují trvalou udržitelnost.
Není jednoduché vzdát se pohodlí, na které jsme všichni zvyklí. Není jednoduché
vzepřít se světu vybudovanému na spotřebě. Není jednoduché odvrátit oči od světa
reklam. Není jednoduché přesvědčit sebe
sama, že je skutečně mnoho věcí, které k životu nepotřebuji a mám je pouze proto, že
je mají ostatní. Není jednoduché nadechnout se a udělat první krok ke změně. Není
to jednoduché pro nikoho z nás, když však
vidím, jak se děti v oceánu brouzdají namísto vln tunami odpadu, jak se lidé z Afriky
snaží dostat do Evropy, protože 1 °C v našem pásmu nic neznamená, ale v jiných je
to otázka přežití, jak lidé umírají v důsledku
přírodních katastrof způsobených změnami klimatu, jak současné znečištění ovzduší
a změna klimatu způsobuje rostlinám produkujícím životodárný kyslík takový stres,
že se postupně stávají producenty oxidu uhličitého, uvědomuji si, že již není na co čekat, že musíme všichni začít dělat alespoň
dětské krůčky ke změně. Ne, aby svět byl
lepší, ale, aby svět jednou pro naše děti nebyl mnohem horší.

Zpráva SUOT - za období červen – červenec 2021
Zemřeli naši spoluobčané:
Faltýnek Karel ( 81 let), Otáhal František (88 let), Jílek Jiří (75 let), Šmída Jaroslav (79 let)
Manželství uzavřeli:
Malík Jan a Martinková Andrea - manželství uzavřeno v Lošticích
Zemánek Pavel a Chytilíková Vlasta . manželství uzavřeno v Lošticích
Zapletal Miroslav a Řezníčková Lada - manželství uzavřeno v Lošticích
Papac Sergio Alejandro a Daniela Rábková - manž. uzavřeno v Moravičanech (kostel sv. Jiří )
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Pozor změna volebního okrsku č. 4 ve Vlčicích
(platí i pro osadu Markrabka) a máte
zájem volit doma do přenosné volební
schránky přihlaste se nejpozději do 7.
10. 2021 u paní matrikářky Jany Grygarové na Městském úřadu v Lošticích,
a to osobně v úřední dny nebo telefonicky na čísle 583 401 806. Budete zařazeni do seznamu osob, kterým bude
umožněno volit v místě trvalého bydliště. Prosíme, aby tuto možnost využívali
zejména lidé, pro které je hlasování ve
volební místnosti v kulturním domě v
Lošticích z důvodu dojezdových vzdáleností skutečně problematické. Možnost
hlasování mimo volební místnost prostřednictvím přenosné volební schránky platí i v případě závažných, zejména
zdravotních nebo rodinných důvodů
samozřejmě i u všech ostatních voličů
ve městě.

Město Loštice z důvodu nevyhovujících
nebytových prostor využívaných pro
volby v místní části Vlčice, po dohodě
s osadním výborem ve Vlčicích přesunulo volební okresek č. 4 pro obyvatele
Vlčic do kulturního domu v Lošticích.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8.
a 9. října 2021 se uskuteční ve volební
místnosti v přízemí kulturního domu
v Lošticích. Současně bylo s osadním
výborem Vlčice dohodnuto, že vzhledem k vyšší dojezdové vzdálenosti
obyvatel Vlčic bude občanům nabídnuta možnost hlasování mimo volební místnost prostřednictvím přenosné
volební schránky, kterou jim na požádání přivezou členové volební komise přímo domů. V případě, že jste občanem s trvalým pobytem ve Vlčicích

Služby občanům

Služba občanům Loštic, Vlčic, Žadlovic - svoz objemného odpadu z místa bydliště na
sběrný dvůr
Služba je poskytována pouze občanům, kteří prokazatelně nemají jinou možnost dopravy
(zdravotní komplikace, samoživitelky, důchodci apod.)
Sváží se první pátek v měsíci a to max. pro 5 občanů podle pořadí.
Službu je možné objednat na tel. 731 501 007, vždy v určený termín svozu do 10:00 hod.
Služba je zpoplatněna za náklady.
Sazba za kilometr: 11 Kč/km, obsluha vozu: řidič 200 Kč/hod., závozník 180 Kč/hod., počítají se celé hodiny i započaté.
Sváží se pouze objemný odpad (skříně, ledničky, pračky a jiné těžké věci).
Doprava stavebních materiálů (písek, beton apod.) se nezajišťuje.
Termíny pro objednání a následnou možnost dopravy do sběrného dvora:
1. 10. 2021 do 10:00 hod. / 5. 11. 2021 do 10:00 hod. / 3. 12 .2021 do 10:00 hod.
Dopravu nad rámec městem poskytovaných služeb dalším zájemcům o zajištění přepravy
nabízejí např. tito soukromí přepravci: Marcel Seidl, Loštice, tel: 737 143 351
Milan Čapka, Loštice, tel: 603 109 134
5
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Návrh nové odpadové vyhlášky a systému poplatků za odpady

Na programu zářijového jednání zastupitelstva Města Loštice bude mimo jiné i návrh
nové odpadové vyhlášky a zejména návrh
nového systému poplatků za svoz a likvidaci odpadů. Tento návrh s sebou přináší podstatnou změnu, kdy nově poplatek již nebude účtován na osobu s trvalým bydlištěm
v Lošticích, ale bude stanoven k nemovitosti, ve které je odpad produkován. Výše poplatku se bude odvíjet od velikosti nádoby
a intervalu svozu, který si domácnost zvolí
(14denní, 28denní). Součástí nového systému nakládání s odpadem již nebude svoz a
manipulace s bioodpadem od jednotlivých
nemovitostí. Služba bude samostatně zpoplatněna.
V principu nový systém vede domácnosti k vyššímu třídění a snižování produkce směsného komunálního odpadu.
Kde se odpad netřídí, zaplatí domácnost
v přepočtu na osobu násobně více, než je
dnešní výše poplatku (600 Kč) a naopak
domácnosti, kde si dají práci s tříděním

mají šanci platit obdobně nebo i méně než
dnes.
Další podstatnou změnou, s kterou návrh
nové vyhlášky počítá, je změna intervalu svozu směsného odpadu u sídlišť a bytových domů. Zde návrh počítá se zavedením
14denního intervalu svozu směsného odpadu. Interval svozu bude tak stejný jako u rodinných domů, kde to funguje již řadu let.
Cílem plánovaných změn je zamezit razantnímu nárůstu poplatků za likvidaci
směsného komunálního odpadu, čehož lze
dosáhnout pouze snižováním množství komunálního odpadu. Nový odpadový zákon
platný od 1. 1. 2021 stanovuje přesné množství odpadu v kilogramech na obyvatele, který lze uložit na skládku jako zbytkový odpad. Při nedodržení zákonem stanoveného
množství dochází k razantní navýšení ceny
tuny odpadu uloženého na skládku. Tento odpad je považován za odpad využitelný,
v tomto roce za něj město uhradí 800 Kč/t a
v roce 2029 již 1.850,00 Kč/t.
6
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O novém systému nakládání s odpady Vás budeme podrobně informovat v mimořádném
zpravodaji, který vyjde na přelomu měsíce září a října, ve kterém se pokusíme odpovědět na
řadu otázek souvisejících s plánovanými změnami.
		
Michal Trlica

Senioři v dopravě – pravidelné lékařské prohlídky!

doklad o své zdravotní způsobilosti, který
musíte mít při řízení motorového vozidla u
sebe.
Co říká zákon?
Policisté po Vás mohou při silniční kontrole
požadovat mimo jiné i doklad o zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel a
Vaší povinností je tento doklad na výzvu
policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji, vojenského policisty nebo celníka
ve stejnokroji, předložit ke kontrole.
Pokud řidič při silniční kontrole nemá tento platný doklad při řízení motorového vozidla u sebe, ale např. si jej zapomněl doma, hrozí
mu pokuta 1 500 až 2500 Kč ve správním řízení.
Pokud nemá platný lékařský posudek vůbec,
nebo jej má propadlý, hrozí mu ve správním
řízení pokuta 5 000 Kč až 10 000 Kč a zákaz
řízení motorových vozidel na 6 měsíců až
12 měsíců.
Odbor dopravy Městského úřadu Mohelnice
apeluje na řidiče, aby si překontrolovali
doklady povinné pro řízení motorových vozidel.

Kdo a kdy musí na lékařskou prohlídku?
Pro získání, ale také udržení řidičského
oprávnění je nutné podstoupit v určitém
čase lékařskou prohlídku. Dle ust. § 87 odst.
3 - „Pravidelné lékařské prohlídky“ zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se lékařské prohlídce musí podrobit:
Osoby starší 65 let
Nejdříve 6 měsíců před dovršením
a nejpozději v den dovršení 65 let věku,
nejdříve 6 měsíců před dovršením
a nejpozději v den dovršení 68 let věku,
po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
Lékař Vám může na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu určit termín další
lékařské prohlídky, který může být i kratší
než předepsaný.
Kam na lékařskou prohlídku?
Prohlídky provádí praktický lékař, u něhož
jste registrován, případně lékař zařízení
závodní preventivní péče. Nemáte-li takového lékaře, můžete požádat o zdravotní
prohlídku kteréhokoliv praktického lékaře.
Po lékařské prohlídce obdržíte od lékaře

Související odkazy:
https://mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly/
Potvrzeni-zdravotni-zpusobilosti-k-rizeni-motorovy/Posudekozdravotni
zpusobilosti2015-(1).doc.aspx?lang=cs-CZ
Senioři v dopravě (bezpecnecesty.cz)
seniori-prirucka.pdf (ibesip.cz)
7
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Začátek školního roku na Základní škole v Lošticích
Ve středu 1. září 2021 proběhlo zahájení nového školního roku 2021/2022. V souladu
s protiepidemiologickými opatřeními byl
realizován jinak než v předchozích letech.
Žáci 2. – 9. ročníku zahájili školní rok s třídními učiteli v kmenových učebnách. Před
budovou staré školy se v 9. 00 hodin sešli
prvňáčci se svým doprovodem. Zde je přivítal pan ředitel Mgr. Lubomír Faltus a poté
je paní učitelky odvedli do tříd, kde jim byly
sděleny další informace.
Tento rok bude naši školu navštěvovat 296
žáků v 16 třídách, z toho 148 žáků v osmi
třídách na prvním stupni a 148 žáků v osmi
třídách na druhém stupni.
Tak jako každé léto i v průběhu letošních
prázdnin došlo k několika úpravám naší
školy. Nová budova byla vylepšena o krásně
vymalované chodby. Na staré budově proběhla oprava vstupních dveří. Na podzim je

plánována také příprava projektu instalace
žaluzií na nové škole.
Začíná nový školní rok. Dovolte mi popřát
všem žákům úspěšný start a pěkné studijní
výsledky.
Martina Špičková, ZŠ Loštice
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Nakouknutí do Duhové školky

Tak opět začal nový školní rok a s ním přišlo do naší školky mnoho nových dětí, a to převážně těch nejmenších. Kapacitu pro letošní školní rok máme tedy opět naplněnou.
s předškoláky“ na školní zahradě, poprvé za
přítomnosti rodičů. Děti dostaly krásné dárky na památku na Duhovou školku. V posledním červnovém týdnu k nám již tradičně zavítali loštičtí hasiči, kteří seznámili děti
s hasičkou technikou. Všechny děti se také
zapojily do hledání indiánského pokladu.
Kromě toho jsme navštívili různá zajímavá
místa v Lošticích, např. pekárnu, líheň, tvarůžkárnu a farmu, kde jsme byli seznámeni s prací těchto povolání. Konec školního
roku se nám opět vrátil do normálního režimu, jak jsme všichni zvyklí a děti tak měli
spoustu vyžití a krásných zážitků.
V uplynulém školním roce mateřská škola ve spolupráci s Městem Loštice vyhlásila akci „Papír za papír“. Sběr probíhal jednou za 2 měsíce a celkem se nasbíralo 2 226
kg papíru. Za tento sběr naše mateřská škola obdržela 22 balíků kancelářského papíru,
který určitě využijeme v práci s dětmi. Všem
rodičům dětí a občanům města Loštice moc

I když už jsme nastartovali nový školní rok,
ráda bych se poohlédla za tím uplynulým.
Přestože jsme měli mateřskou školu na jaře
na několik týdnů uzavřenou z důvodu vládního nařízení, tak nejstarším dětem byla
poskytnuta distanční výuka. Rodičům byly
pravidelně zasílány úkoly a náměty na výuku prostřednictvím jejich emailů. Všechny děti s pomocí rodičů úkoly vypracovaly
a zodpovědně odevzdaly třídním učitelkám.
Musím pochválit všechny rodiče za výbornou spolupráci a snahu pracovat se svými dětmi. Ihned po otevření mateřské školy paní učitelky připravily pro děti spoustu
krásných celoškolských projektů, konaných
na naší školní zahradě, např. Den země, Rej
čarodějnic nebo oslavy Dne dětí s již tradiční zmrzlinou pro všechny od pana Štiky,
kterému za ni moc děkujeme. Pro děti nejstarších dvou tříd byl uskutečněn také školní výlet do ZOO Olomouc, který se jim velice líbil. Pěknou akcí se stalo „Rozloučení
9
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děkujeme. I v letošním školním roce bude
opět probíhat tento sběr papíru. O přesných
termínech budete vždy informováni prostřednictvím webových stránek školy, Mobilního Rozhlasu nebo vyhlášením městským rozhlasem. 			
V letošním školním roce se naše mateřská
škola zapojila do projektu Šablony lll, který
má podporovat rozvojové aktivity a společné

vzdělávání dětí. Již nyní mohu sdělit, že máme
naplánováno spoustu krásných akcí, výletů,
besed a exkurzí. Pevně věřím, že letošní školní rok proběhne tak, jak má a že už se nebude
opakovat situace z předešlých dvou let.
Všem dětem a rodičům přeji klidný rozjezd v novém školním roce a hlavně ať jsou
všichni v naší Duhové školce spokojeni.
Květoslava Kobzová

Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice
V novém školním roce 2021/2022 přivítala
Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice celkem 200 žáků. Na konci školního roku
2020/2021 se uskutečnily talentové zkoušky, na jejichž základě bylo přijato celkem 56
žáků. Přes velký zájem o umělecké vzdělávání nebylo možné vyhovět všem uchazečům.
V hudebním oboru studuje 122 žáků, ve výtvarném oboru 50 žáků, v literárně-dramatickém oboru 7 žáků a v tanečním oboru 21
žáků. Kolektiv našich pedagogických pracovníků se rozšířil o dva nové kolegy a to v hudebním a literárně-dramatickém oboru.

Letošní rok je pro Základní
uměleckou školu A. Kašpara Loštice velmi významný.
Psalo se září roku 1951, kdy
byla otevřena pobočka Zábřežské hudební
školy v Lošticích. O 37 let později se stala
pobočkou Lidové školy umění v Mohelnici. Teprve v roce 1996 se škole podařilo osamostatnit a tak vznikla samostatná Základní umělecká škola Loštice. Vzáří roku 2008
udělilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy škole čestný název po místním malíři Adolfu Kašparovi.
10
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Květina violet - Maruška Zímová
Škola několikrát měnila své působiště. Nejprve
byla umístěna ve Ztracené ulici v budově bývalé židovské synagogy a poté do staré mateřské
školy na ulici Olomoucká. V roce 1993 škola
našla zázemí v Základní škole Loštice v ulici Trávník, kde částečně sídlí dodnes. O něco
později byly její prostory rošřířeny do budovy
základní školy v Moravičanské ulici, které byly
po 14 letech vráceny. Výuka z této budovy byla
přemístěna do bývalé knihovny města Loštice,
která prošla velkou rekonstrukcí.
Z původní pobočky o 28 žácích se podařilo
vybudovat školu s kapacitou 200 žáků. Nejdříve se ve škole vyučoval pouze hudební a
výtvarný obor. Postupně se otevřely další dva
obory a to v roce 2010 literárně-dramatický a
o tři roky později i taneční obor. I když tato
škola je nejmenší v Šumperském okrese, dokáže se prosadit v různých soutěžích a přehlídkách. Každý rok připravuje žáky na přijímací zkoušky středních a vysokých škol.
Bylo zapotřebí ujít kus cesty, aby mohla vzniknout škola, kterou nyní známe. Převážně se
zásluhy připisují bývalé paní ředitelce Marii
Kašparové, která dlouhá léta školu vedla.

Vrba a havran - Stella Todtová

Les - Barbora Mlčochová

Žákům a jejich pedagogům přeji úspěšné vykročení do nového školního roku. Věříme, že se
nám podaří v letošním školním roce setkat a společně oslavit 70. výročí školy. Těšíme se na
spolupráci a setkání s Vámi.		
Bc. Hana Miko, BA, ředitelka školy
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Skautské léto benjamínků

Tábor se konal od pondělí 19. 7. až do neděle 25. 7. v klasickém režimu: rodiče ráno
kolem osmé přivedli děti na sraz a odpoledne kolem 16. až 17. hodiny si je vyzvedli
na předem stanoveném místě. Jídlo si děti
nosily na každý den z domova, z táborového rozpočtu jsme si navíc dopřávali sušenky,
nanuky nebo limonádu. Děti se svými vedoucími absolvovaly několik poměrně náročných výprav. Některé trasy jsme pro velký úspěch zopakovali podle loňského roku,
jiné byly zcela nové. Kromě cest na Obersko,
do Moravičan, k Joséfkovi, k soutoku Moravy a Třebůvky a ke koním pana Pokorného
na Bouzově přibylo několik nových dobrodružství.
Ve středu jsme se vypravili autobusem ke
včelaři panu Šimkovi do Jeřmaně. Vyzbrojeni včelařskými klobouky jsme nahlédli do
života společenského hmyzu, podívali se,
jak včelky bydlí, co uvnitř úlu staví, jak se

Po hubeném roce, kdy se děti nesměly scházet
při pravidelné skautské činnosti, se oddílu
nejmladších benjamínků loštického střediska
Junáka podařilo uspořádat i o letošních
prázdninách sedmidenní příměstský tábor.
Ten vedly Svatava Šimková a Zuzana Šmídová,
pomáhali Jindra Šmíd a náš skautský bratr
z Prahy Jiří Zajíc – Edy.
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starají o potomstvo a vyrábějí
med. Děti mohly
obdivovaly i včelí královnu a na
závěr každý dostal od pana včelaře
skleničku
čerstvého medu.
Zpáteční
cesta
nás vedla kolem
Třebůvky a přes
Babí skalku do
Loštic.
Ve čtvrtek nás
autobus zavezl
na Bouzov, kde
se děti stejně jako
loni povozily na
koních pana Pokorného.
Pak
už nás čekala cesta kolem Panských rybníků až do Národní přírodní rezervace Špraněk. Prošli jsme skalní branou Zkamenělého
zámku a vyškrábali se na vyhlídku Branky a
pověděli jsme si o tom, co vzácného kopec
skrývá uvnitř i na povrchu. V Javoříčku se
děti vyřádily na dětském hřišti a autobusem
s přesedáním na Bouzově jsme šťastně dorazili do Loštic.
Pátek byl ve znamení dobrodružství v malé
Amazonii Litovelského Pomoraví. Tomu ale
předcházela prohlídka Arboreta v Bílé Lhotě
a svačina u kapličky na návsi v Měníku. Pak
už jsme statečně pochodovali po úbočí Třesína až k jeskyni Podkově, kterou s pomocí
vedoucích, čelovek a spousty odvahy prošly
všechny děti. Nezapomněli jsme na Rytířskou síň a vyvěračky a povídání o všech podivuhodnostech Třesína.
Po dvou náročných dnech jsme se rozhodli velice horkou sobotu strávit na loštickém
koupališti a báječně jsme si to užili. Předtím

jsme ale navštívili loštickou synagogu, kde
nám pan Štipl povídal mimo jiné o golemovi a o tom, jak se nakonec na půdě jedné
pražské synagogy proměnil v hromadu hlíny. O to dobrodružnější byl výstup po žebříku na půdu s vypouklými klenbami. Dalo
trochu práce přesvědčit děti, že ty kopečky
na půdě nejsou zbytky golema, ale nakonec
se to podařilo. Na náměstí jsme si dali skvělou zmrzlinu od Bystroušky a hurá na koupaliště. Vřelé díky patří panu Štiplovi i panu
Veselému.
V neděli děti u skautské chaty malovaly kamínky a české vlajky, hráli jsme hry, a nakonec tábor slavnostně zakončili předáním diplomů, dárečků, pokřikem oddílu i zpěvem
skautské hymny. Fotografie z tábora si můžete prohlédnout na facebookových stránkách „Benjamínci Loštice“.
Teď už se těšíme na nový skautský rok.
Svatava Šimková, vedoucí oddílu
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Pěvecký soubor Větrník a Větrníček
Budeme zpívat?
Doba, kdy se naše země proměnila v království, kde není možné zpívat, trvala téměř rok
a půl. To poznamenalo mimo jiné také činnost dětských pěveckých sborů ZŠ Loštice.
Teprve čas ukáže, zdali vůbec a za jak dlouho se škody podaří odstranit.
Realita je taková, že od března 2020 až do
června 2021 s výjimkou několika týdnů na
začátku školního roku 2020/2021 se děti na
základě vládních opatření nemohly scházet
a nesměly zpívat nejen ve sborech, ale ani
v hodinách hudební výchovy. Byla přerušena tradice Vánočních a Květinových koncertů a řady vystoupení, kterými oba dětské
pěvecké sbory v předchozích letech rozdávaly lidem radost, a přitom rozvíjely v mnoha směrech své osobnosti.
Větrník a Větrníček nejsou jediné sbory, které budou muset začínat takříkajíc od píky.
Tento problém se týká prakticky všech dětských pěveckých sborů v naší zemi. Přesto
doufáme, že se nám podaří náš sborový au-

tobus nastartovat, roztlačit a nakonec rozjet.
Vedení loštické základní školy nám k tomu
poskytuje dobré podmínky. Věříme, že se
za podpory rodičů přidá i řada dětí, kterým
zpěv chyběl.
První vlaštovkou obnovené činnosti bude
sbírka v rámci Českého dne proti rakovině, kterou pravidelně uskutečňují nejstarší
sborové děti. Ta byla přesunuta organizátory z Ligy proti rakovině hlavně na středu 29.
září a tento den proběhne i v Lošticích, kdy
vám budeme nabízet symbolický květ měsíčku lékařského a přijímat finanční dary určené na boj s rakovinou. Větrník i Větrníček
se pak budou soustředit na nácvik vánočních koled, kterými bychom chtěli loštickou
veřejnost tradičně potěšit na předvánočním
náměstí. Vyšší cíle si zatím neklademe, uvidíme, kolik dětí bude sbory navštěvovat a
jak se bude vyvíjet situace s covidem.
Držte palce nejen Větrníčku a Větrníku, ale
nám všem.
Svatava Šimková a Hana Vyjídáčková
sbormistryně

Domov u Třebůvky Loštice
NEVÍM, ZDA VÍM, CO JE ZÁZRAK…
Na začátku léta jsem přijal pozvání od
MUDr. Ladislava Korotvičky, který pro pracovníky své privátní stomatologické praxe
ART-MEDICA s r. o. Olomouc a další spolupracovníky připravil prakticky zaměřené
školení poskytování první pomoci pod vedením Nadšených moravských záchranářů,
z. s. Pozvání jsem přijal s pocitem, že nejspíše půjde o další z mnoha teoretického
vzdělávání a odnesu si jen jedinou dovednost a to, hlavně nikdy a nikomu neposkytnout první pomoc, protože to umím jen teoreticky…
V rámci nácviku jsem byl lektory vtažen do
reality – zachránit teď a tady, poskytnout

základní pomoc a
udržet životu udržující funkce a vyčkat příjezdu tzv.
rychlíků. V rámci
praktických nácviků jsem si osvojil používání automatizovaného externího defibrilátoru (přístroj určený k laické resuscitaci,
postiženému srdci podá elektrický výboj).
V průběhu mé resuscitace se z přístroje
ozvalo ujištění „děláš to dobře, pokračuj“ a
hlavou mi šla nutkává potřeba jakým způsobem získat finanční prostředky na zakoupení přístroje nejenom pro uživatele Domova u Třebůvky Loštice, ale i pro veřejnost
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Praktické školení spolupracovníků a uživatelů DuT Loštice
Mgr. Dagmar Majerová | Nadšení moravští záchranáři, z. s.
– přece jenom Městské kulturní středisko je
vzdáleno jen několik metrů od nás a některé
jednání zastupitelstva je ohrožující nejenom
pro volené zastupitele města, ale i pro občany. V rámci srdeční masáže jsem byl dotázán, zda přístroj, který umí zachránit lidský
život v organizaci máme? Hlavou mi šla odpověď, že na zakoupení přístroje nemáme
finanční prostředky. Přece každý ví, že ve
městě Loštice je pouze jeden přístroj, a ten
slouží hasičům a byl zakoupen díky štědrosti společnosti A. W. spol. s r. o. Loštice (výrobce Pravých olomouckých tvarůžků). Nerad dávám odpovědi, že na něco nemáme
finanční prostředky, a tak jsem pronesl, že
na zakoupení AED napíši projekt a přístroj
nejenom pro uživatele zakoupíme. Doktor odešel a po návratu zpět do místnosti mi řekl: „Už to nemusíš řešit, právě jsem
pro domov AED objednal“. Několik minut
mi nedocházelo, co obsah tohoto- sdělení
pro nás znamená a pak se mi rozzářily oči
jako klukovi, který vidí rozsvícený vánoční
strom. Za dva týdny jsem obdržel telefonát
s oznámením, že zítra do domova dovezeme

AED a proškolíme všechny spolupracovníky, tak si je svolejte.
Nevím, zda vím, co je zázrak. Každý z nás a
každý den zažívá zázrak. Třeba už to, že ráno
vstaneme a večer usínáme, je zázrak. Tyto
zázraky všedního dne chápeme jako samozřejmost a hovoříme o „ne“ zázraku jen
tehdy, když z postele nevstaneme. V mém
příběhu jsem byl svědkem zázraku, který
posunul námi poskytovanou sociální službu
a zázrak života jsme schopni zprostředkovat i dalším spoluobčanům města. Nevím,
zda vím, co je zázrak. Mohu napsat, že díky
štědrosti MUDr. Ladislava Korotvičky, jsem
zažil prožitek překvapení kluka, kterému se
zhmotnilo jeho tajné přání, děkuji.
Ondřej Jurečka, jurecka@utrebuvky.cz
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Říjnová výzva Deset tisíc kroků, i chůze může bavit
Po úspěšné účasti Loštic v celorepublikové dubnové výzvě Deset tisíc kroků máme
všichni možnost zapojit se do podzimní říjnové verze výzvy. Udělejme něco
pro své zdraví. Užijme si krásný podzim
v přírodě. Najděme si čas na chůzi, přirozený pohyb. Nově možnost účastit se výzvy osobám mladším 18ti let a současně
starším 6ti let se souhlasem zákonného
zástupce.
Cílem výzvy není ujít každý den 10 000
kroků, ale chodit. Chodit častěji než doteď.
Chodit v rámci běžných dnů místo toho,
abychom jezdili. Chodit pro odpočinek těla
i duše, chodit pro radost i zdraví. Chodit
kvůli sobě i kvůli ostatním. Chodit pro lepší
město i vztahy s kamarády. Zkrátka oživit to,
na co jsme možná už zapomněli.
Celorepublikové dubnové výzvy se účastnilo 3774 aktivních uživatelů, 505 týmů a 30
zapojených měst. Celkem tito lidé společně ušli 812 923 km. Za město Loštice se zúčastnilo 71 aktivních uživatelů a 9 týmů. V
Lošticích celkem tito lidé společně ušli 18
278 km. Tyto společné kilometry byly vedením města Loštice přeměněné na koruny (18 278 kč), za které účastníci dubnové
výzvy na slavnostním vyhodnocení vybrali
projekt „stůl na stolní tenis“.
Říjnová výzva probíhá celý měsíc říjen
(1. 10.–31. 10. 2021). Registrovat se můžeme
na webových stánkách www.desettisickroku.cz už od 1. 9. 2021 jako jednotlivec nebo
tým. Pro podporu soutěžního ducha budou
úspěšní účastníci opět hodnoceni nejen v
celorepublikovém měřítku, ale také v rámci
města Loštice. Město
Loštice bude vyhodnocovat své 3 nejúspěšnější muže, 3 nejúspěšnější ženy, 1
nejúspěšnější tým, 1 nejstaršího účastníka,
1 nejmladšího účastníka a nově 3 nej-

úspěšnější účastníky mladší 18ti let za splnění podmínky trvalého bydliště na území
Loštic. Dále ze svých aktivních účastníků
budou losování 3, kteří za celou dobu říjnové výzvy budou mít zapsán alespoň jeden
výšlap, při kterém splní cíl 10 000 kroků (7,5
km) a neumístí se na stupních vítězů v kategorii jednotlivců.
Aby byly vyrovnány rozdíly mezi mladými
lidmi a lidmi trpícími nadváhou, je soutěžní bodové hodnocení nastaveno nejen podle dosažené vzdálenosti, ale i podle věku
a BMI (body mass index = index tělesné
hmotnosti) jednotlivců. Je to jednoduché: v
měsíci říjnu, po registraci do výzvy na stránkách www.desettisickroku.cz, je nutné pravidelně zapisovat své aktivity (chůze, běh,
nordic walking), které si registrovaný změří na libovolném zařízení a následně nahraje do svého osobního profilu na webu výzvy.
Nevíte si rady? Koordinátor výzvy Vám rád
poradí.
Vytvoříme nový loštický rekord v celkově
nachozených kilometrech? Každý kilometr
se počítá. I tentokrát budou naše kilometry přeměněny na koruny a společně vybereme projekt pro veřejnost, který město Loštice zrealizuje.
Další informace naleznete na webových
stránkách https://www.desettisickroku.cz
nebo získáte prostřednictvím emailu
radka.kristenova@seznam.cz.
Radka Kristenová
Koordinátorka projektu pro město Loštice
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Loštice očima Josefa Bieberleho

truhlařiny k Aloisi Říhovi (v Hradské ulici
v Lošticích). K dobrým lidem, na čtyři a půl
roku s jídlem. Rok jsem se učil ruční práci a
spával mezi rakvemi, které v noci vysýchali a vyluzovaly zvuky. Ale v mých patnácti
letech vypukla válka, mistr narukoval a já
pracoval ještě rok z materiálu, který zůstal.“
Z doby po válce přenesl z „Pamětí“ do knihy tyto slova „V únoru 1919 jsem složil civilní řidičskou zkoušku. Zkoušku jsem sice
měl, ale nebylo automobilů. Tak jsem ve
Veselí sedlačil za kvartýr a obdělával malý
kousek půdy v nájmu. Trhal třešně, kácel
stromy v lese, loupal kůru a prováděl řemeslnické práce, občas jen za slib zaplacení.“
Další pracovní příležitosti otce Josefa Bieberleho připomíná slovy „Začal jsem jednat
s továrníkem Pivným v Lošticích (AW-pravé olomoucké tvarůžky) a přesvědčoval ho
o výhodách nákladní dopravy. Auto skutečně koupil a v září 1924 jsem začal jezdit jako
první v Lošticích.“ Tvarůžkářům zůstal jeho
otec věrný. A jak sám píše „Do roku 1950
jsem nadále pracoval v soukromém podniku u Pivných. V roce 1950 zde byla znárodněna výroba a v roce 1956 byl znárodněn
celý podnik. V roce 1953 jsem byl nucen zanechat dřívějších povolání (šofér a údržbář)
a nastoupil jsem jako PAM (pracovník pro
práce a mzdy). A to až do 1.července 1959,
kdy jsem odešel do důchodu“.
Josef Bieberle mladší se zatoulal v knihách
i do svých osobních vzpomínek na život v
Lošticích. „Tehdy se těšil v Lošticích velké
pozornosti fotbal, když SK Loštice patřily
k trvalým účastníkům I.B třídy a jeho hráči
měli výsadní postavení v obecní pospolitosti.“ Jindy vzpomíná na svou lásku k šachům
„Zvláště za nacistické okupace fungovalo sdružení asi 30 šachistů v Lošticích, kde
jsme byli i my tři studenti litovelského gymnázia. Hrávalo se v hostinci Beseda u paní

Koncem června
byla Josefu Bieberlemu ml. odhalena pamětní deska v ulici
Ztracená. Ta připomíná
další
osobnost Loštic.
Měl jsem možnost si přečíst
jeho dvě knihy
z nichž dýchá láska k městu. V jedné z knih
píše: „Ač historik, neoslovuji své krajany
knížkou typicky historickou. Ostatně jich už
bylo napsáno dosti –od msgre. Václava Kubíčka o starších dějinách obce, od slavného
rodáka Judr. Richarda Fischera o dějinách
novějších; v 80.letech od severomoravských
historiků Josefa Bartoše a Františka Spurného. Dvě vynikající studie o řemeslech a
ochotnickém divadle napsal Jan Weiser a
nejnověji dva svazky o Lošticích s bohatou
fotodokumentací Petr Fialek“ V knize se
snažil osvětlit každodenní život spoluobčanů
a zaznamenal jejich snahu o to, aby Loštice
byly místem, kde mohou lidé dobře žít.
V jeho textech ožívají nejdříve vzpomínky z
mládí jeho otce, který vzpomíná na dětství,
učení a práci v Lošticích. „Já jsem dovršil 10
roků a obecnou školu ve Veselí a začal jsem
chodit do školy v Lošticích, nejdříve do páté
obecné a pak do měšťanky a to pěšky, dvě hodiny tam a dvě zpět, takto pořád i v zimě po
dva roky. Tato dvě léta jsem bydlel střídavě s dědou ve Veselí a s matkou v Lošticích.
Moje cesta ze školy vedla rovnou do továrny, kde jsem vydělal 20 krejcarů za 11 hodin práce (jako jedenáctiletý vždy ve středu,
kdy bývalo ve škole prázdno), abych mohl
matce alespoň částečně vypomoci.“ Vzpomínky z „Pamětí“ jeho otce pokračují „Když
mi bylo 14 let, dala mne matka na učení
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Rossacinové každý týden, někdy i dvakrát
týdně.“ V jiné části textu psal „Vedle šachu
patřilo muzicirování k mému společenskému životu.“ Zavzpomínal na loštické dění
„Jedenkrát ročně se hlavní náměstí změnilo ve výroční trh – Deme na jarmark – bylo
heslo všech kluků. Už den před tím se stavěly

dřevěné boudy a brzo ráno ohlášeného dne
přijížděla auta osobní i nákladní přivážející zboží ze širokého okolí.“ Dalo by se vypsat
mnoho dalších vzpomínek na Loštice.
Pokud se budete chtít seznámit s osobou Josefa Bieberleho ml., můžete tak kromě oficiálního životopisu, učinit i prostřednictvím
jeho knih.
David Kofránek

Tož nám to letošni lito okázalo, co všecko omi

cedolke, abe bele správně nalepeny tam kde
majó bet, abe se vám ledi necórale tam kde
nemajó. No je teho na hlidáni až až.
To kdež jsme se jako děcka chodile kópat do Pateřéna, tak tam se nic nehlidalo.
Snad jenom paňmáma Kropičková hlidala,
abe jsme ji nesnědle všecke hroške. Te, ktery bele za plotem, bele naše. Co se na nás
paňmáma nazlobila a nabrblala! Měle sme
z ni trocho lufta... Až jednó ji otekle všecke
slipke do kukuřice a paňmáma bela neščasná, lomila rokama, že te potvore ož asi nikdá neovidi. Tož jsme s děckama zaběhle do
pole, odělale rojnico a za chvilo měla všecke pipke spátky doma. No to belo radosti!
A jako odměno sme dostale plné bartušek
hrošek, ošatko kadlátek a nejaky srstke. A
od té dobe jsme bele s paňmámó kamarádi.
Na kópališťo v Pateřéně belo sténě fajn. Stačel nám jenom nejaké ročnik,a deka na lehnóti a vedržele sme o vode celé deň. Dež ož
bel jeden rozmlsané, vzal si s sebó šťávo do
flaške od octa a na jidlo stačel soché rohlik.
Kdo chtěl ovoce, natrhal si na meze mirabelke, no a ti šekovňéši měle e hroške - néspiš
asi od Kropičku...Ale belo tam decky moc
veselo a milo a kdebe se ta naše veleká parta
zase nekde potkala, tak be sme se určitě nasmále, až be nás bolel břoch.
Tož tak...
Přejo vám všeckém pěkné zbetek lita bez
velkyho diště a bez divokéch větru a hodně
kamarádu, kteři pomužó , kdež je zle.
Mňéte se pěkně 		
Radek Štencl

Že omi e pěkně zapršet - což je posledni
dobó ož celkem vzácny, omi zafókat tak,že
je v člověko došečka malá... Kdež vám během chvilke odnese pulko dědine a leďum
zvostanó jenom oče pro plač, tož to je děs a
hruza...Eště že má věčena ledi srdce na pravym mistě a néni jim jedno co za hruzo prošlo tó jižni Moravó a hneď pošló nejakó to
korono. Pak je za chvilko na kontě nejaké
ten milión a ledi čočijó, že obrblani a skoro furt naštvani Češi / a samozřejmě Moraváci a Slezani / dokážó tahnót ze jeden provaz a tak hezke pomuct. Deť e naši hasiči si
sbalele fidlátka a frčele k Břeclavi do Moravské Nové Vse oklézet, čestit, pocovat, e bórat
baráke, ktery se nedajó zachránit. Meslim,
že hlavně pomuhle leďum ož jenom tym, že
přejele a nenechale je máchat se v té hruze
same... Moc tém našim klukum hasičském
děkojeme.
Ale lito, to je hlavně teplóčko, kdež slonečko hřeje, všechno kvete a voni...Radojó se
nejenom ledi, ale určitě e zviřata a kdejaké
šťór... A kdež ož pak je teplóčko e večir a ve
dne horko jak v Habešo, mužeme se ochladit v našim pěknym kópališťo. Standa Veselé se svó partó ho pořádně večestile, opravile všechne héblata a napostile vodo z té
našé střibrné Třebuvke. Vepadá to jednodocho, ale zprovoznit dnes kópaliště néni jen
tak. To mosite pořád neco hlidat: esle máte
správně tvrdó vodo, jak je to s volnym chlórem a s aktivnim kyslikem, esle máte v bazéně uhličitanovó rovnováho... Mosite hlidat e
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K nedožitým 107. narozeninám Egona Morgensterna
které mu umrzly.
Přežil díky štěstí a
pomoci vězněných
židovských lékařů. V roce 1945 byl
propuštěn, ale musel žít ve vykázané
oblasti v Kazachstánu s povinností
pravidelně se hlásit
na místní policii. Egon Morgenstern,
Návrat do Česko- Vilnius,1965
slovenska mu byl
zakázán. Ze svého vyhnanství uprchnul a
žil na útěku v různých částech SSSR. Teprve v roce 1958 se mu podařilo svoji existenci
zlegalizovat. Až nyní mohl kontaktovat své
příbuzné v ČSR. Ti žili v domnění, že Egon
zahynul během války. Nakonec se usadil v
Litvě, (která tehdy patřila Sovětskému sva-

Narodil se 27. července 1914 ve Vídni. Jako
dítě žil několik let v Lošticích, kde jeho matka působila jako porodní asistentka. Bydleli
v bytě při synagoze.
V roce 1939 uprchl se svým mladším bratrem Arminem do Polska. Oba se snažili
uniknout před vězněním v koncentračním
táboře; báli se o svoje životy, protože byli
Židé. Armin odešel z Polska do Sovětského
svazu, kde byl poměrně vlídně přijat, vstoupil do Svobodovy armády a po válce se usadil v Praze.
Egon putoval do baltských států, kde jej zastihl vpád Rudé armády. Byl zatčen a vyslýchán ve Vilniusu obávanou sovětskou státní
policií NKVD. Bez důkazů jej odsoudili na
pět let do gulagu za údajnou špionáž. V nelidských podmínkách trpěl a vykonával otrockou práci na stavbách za polárním kruhem. Mj. tam ztratil tři prsty na levé ruce,

Ztracená ulice, Loštice ca 1920. V pozadí synagoga s obytným křídlem, ve kterém tehdy rodina Morgensternova bydlela.
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Gratulace RT Egonu Morgensternovi ke stým
narozeninám, Vilnius 2014.
zu), protože mu nejvíce připomínala jeho
dávný domov. Sen o trvalém návratů do
Česka se mu nikdy nesplnil. Zemřel v roce
2016 v nedožitých 102 letech ve Vilniusu.
Svoje nekonečné životní putování pan
Morgenstern komentoval moudře a bez nejmenší stopy po nenávisti: „Křesťan, muslim
nebo žid, všichni mají jednoho Boha. Zlo si
dělají lidé sami, to pán Bůh nedělá!“ L.Š.

Egon Morgenstern, jeho rodiče Julius a Laura
a sestra Renata, Loštice ca 1921. Oba rodiče
zahynuli v koncentračním táboře. Renatu nacisté zastřelili poblíž Minsku.

Léto s koupalištěm

provozování vlastními silami. Vše se rozhodovalo v době omezené činnosti vlivem
Covidu a jelikož byla omezena kulturní
činnost, dostal jsem nabídku přičlenění
koupaliště pod Městské kulturní středisko
Loštice. Ze začátku vše vypadalo jednoduché, ale s postupem času zahájení příprav koupaliště na provoz jsem přicházel
na závady a různé překážky, které bránily
v jednoduchém rozjetí provozu koupaliště. Dalším oříškem bylo naučit se principy
udržení kvalitní vody, udržení cirkulace
vody a její čistoty. Zde už moje organizační schopnosti musely být nahrazeny
technickými zkušenostmi a manuálními
pracemi. Kdo v tomto oboru nikdy nepracoval, těžko by pochopil.

Město Loštice bylo postaveno před velkou
volbou. A to buď pronajmout koupaliště či
areál spravovat samo. Ještě, že má za zaměstnance organizačně schopného Standu Veselého. Jeho prostřednictvím bych vám přiblížil začátky a provozování areálu koupaliště.
Stando, byl si postaven před velkou výzvu.
Mohl by si čtenářům Hlasu Loštic přiblížit
začátky spravování koupaliště?
Koupaliště Loštice je historicky vyhledávaným místem jak místních občanů, tak i
zájemců o odpočinek v krásném prostředí
z okolních obcí a měst. Město je majitelem a v minulých letech se o provoz starali různé společnosti a fyzické osoby. Poslední provozovatel ukončil letos smlouvu
s městem a vedení města se rozhodlo o
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Novinkou bylo vybudování podia pro kulturní akce. Loštické kulturní léto bylo nástinem možností využití „Plovárny“. Na
jaké akce se v prostoru Koupaliště Loštice
můžeme ještě v budoucnu těšit?
Jsem rád, když se dá vše využít a nemám rád
prázdné a nevyužité prostory. Tak se mi po
prvních návštěvách areálu koupaliště pomalu v hlavě začala rodit myšlenka využití
těchto prostor i pro různé kulturní aktivity.
Na travnatém okolí bazénů se to nedalo pořádat, tyto prostory jsou určeny pro odpočinek na dece a také pro relaxaci. Ale prostory
asfaltového hřiště mezi strojovnou a skateparkem byly k tomuto účelu ideální. A tuto
myšlenku posílilo i rozhodnutí nepořádat
v tomto roce loštické slavnosti. A tak jsme
finance určené v rozpočtu na slavnosti použili na nákup nové mobilní tribuny, skládací
sety jsme měli svoje a upravili jsme prostory za plechovým plotem. A areál byl připraven. Občerstvení pro návštěvníky těchto
akcí bylo zajištěno buď přímo na koupališti
i s toaletami nebo se prodávalo přímo v plechové ohradě. Během Loštického kulturního léta 2021 zde proběhlo na 12 akcí, rockové večery, country styl, dechovka, koncerty,
divadla a 5 promítání letního kina. Naše
město až do současnosti nemělo svoje zázemí pro realizaci kulturních aktivit, tyto prostory, si myslím, svůj cíl splnily.
Přesnější vyhodnocení provozu koupaliště bych rád připravil do dalšího čísla Hlasu
Loštic. V letošním roce město Loštice investovalo do provozu nemalou finanční částku,
ale převážně to byly peníze, které zajistily
nejnutnější opravy, bez kterých by se provoz koupaliště mohl těžko realizovat. Ale
vše jsme dělali pro spokojenost našich návštěvníků.
Děkuji Ti za odpovědi a přeji do budoucna,
co nejvíce spokojených návštěvníků v prostoru Koupaliště Loštice.
Za Hlas Loštic David Kofránek

Ale měl jsem oporu
v přátelích, kamarádech a v lidech, kteří
už tuto práci provozovali, a díky
nim jsem se
dostával k vědomostem provozování koupaliště. Největší oporou a radou byl
pro mne vedoucí mohelnického krytého bazénu,
bez jeho rad a předváděček
bych těžko zvládal udržení kvalitní vody, pracovníci firmy GHC Přerov, kteří vše potřebné opravili
a vybavili a hlavně mi radili ohledně strojového zařízení a byli spíše
kamarády než zaměstnanci ochotni kdykoliv
poradit a správně nasměrovat.
Měl jsem výborný pracovní kolektiv, ať už
plavčíků nebo pokladních a obrovskou oporou mi byla i samotná ředitelka Krajské hygieny ze Šumperka, která přijela před zahájením provozu a ukázala, co vše je potřeba
a jak se to má používat. A taky dle potřeby
poradila.
Koupaliště není jen o koupání a odpočívání.
Člověk si rád dá i něco dobrého jak na pití
i jídlo. Chce si posedět, povykládat a strávit
čas třeba jen pohledem na přírodu se skleničkou dobrého vína. A tady se mi vyplatilo
spojit se Petrem Martincem, který je „profikem“ v zajištění občerstvení a myslím, že
všichni návštěvníci koupaliště mohli být
spokojeni jak s nabídkou, tak i s kvalitou.
Vyhodnocení celého provozu koupaliště mne
ještě čeká. Momentálně jsem hodně zvědav,
jaké budou výsledky v návštěvnosti, v provozních dnech, ve finančních příjmech a výdajích a docela se těším, až bude volnější chvíle
a budu zpracovávat potřebné podklady.
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Mohelnicko-loštický Capáček - 2. ročník
V neděli 29.srpna 2021 počasí stálo při nás.
A tak ti nejmenší capíci a cupitálci mohli hned dopoledne vyrazit od Mohelníčku v Mohelnici či od Kulturního domu
v Lošticích směr Hraničky. I přes místy zataženou oblohu a chladnější počasí panovala opět super nálada. V cíli u vysílače se
účastníci mohli zastavit u stanovišť s programem Lesů České republiky (poznávání
hub, lesní zvěře, stop zvěře v lese), záchranné stanice dravců Pateřín (ukázka dravců),
ekologického spolku STURM, Rodinného
centra Mohelníček, Klubu českých turistů
Loštice. Vše probíhalo za vydatné pomoci
našich rodin a přátel.
Dětem byla v cíli předána perníková medaile, účastnický list, retro pexeso, a např.
i samolepky ČT Déčko. Doplňovali jsme
hmyzí domeček, hráli dětské kuželky, vyráběli záložky do knihy, zdobili pěnové ťapky
... Pořád bylo co dělat a k chuti přišly domácí napečené buchty i horký čaj.

Zastavila se za námi natáčet i mohelnická televize, tak mrkněte na jejich stránky.
A pořadatelsky? Ač to ráno v 6 hodin vypadalo všelijak, přece jen se vyčasilo. Nám spadl kámen ze srdce a pustili jsme se do přípravy plochy u vysílače. Na konci programu,
okolo 13. hodiny, se začalo zatahovat. Znamenalo to rychle pobalit, (stany i my jsme
stejně zmokli), a hurá na Pešť důstojně uzavřít tuto akci grilovanými žebry.
Děkujeme za dobrovolné finanční příspěvky, které jsou v plné míře použity na úhradu ukázky dravců. A rovnou se připravujeme na další ročník, který bude již tradičně
poslední neděli v srpnu. A my už teď vymýšlíme nový doprovodný program a těšíme se
na setkání s vámi.
Nakonec trochu čísel: Celkový počet účastníků byl 151, z toho z Loštic 47 pochodníků,
2 psi a 9 pořadatelů.
Za Rodinné centrum Mohelníček, spolek
STURM a Klub českých turistů Loštice
Bronislava Blažková
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Pavel Zlínský v Muzeu
Do konce srpna jste
mohli spatřit v Muzeu
Olomouckých tvarůžků
obrázky šikovného výtvarníka Pavla Zlínského z Loštic. S jeho kresbami jste se mohli setkat
v Hlasu Loštic. Známý
je jeho kalendář, kde
mu předlohou byly historické fotografie našeho města. V jeho díle je
vidět preciznost a smysl
pro detail. Zároveň Pavel Zlínský vyhledává
v malbě a kresbě nové
výtvarné postupy.
Snaží se záměrně obcházet práci s tradičními štětci, ač i štětcem
bravurně vládne. Sám
se nepovažuje za umělce, ale za řemeslníka, jehož snahou je zvládat a
objevovat rozdílná pojetí v kresbě a malbě. Jeho
přístup pramení už z
dob jeho učení.
Vyučil se malířem a natěračem u Okresního stavebního podniku
Šumperk. Jeho nadání
poznali mistři odborného výcviku a byli ochotní se podělit o co nejvíce
ze svého řemesla. Ve stavebních podnicích, kde
se spojovaly různé obory,
lze hledat klíč k jeho řemeslné tvořivosti. Z dílen
a kreslíren se stávala studia.
David Kofránek
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Louka před vlčickou elektrárnou a moudivláček lužní.

Na louce před elektrárnou ve Vlčicích jsem pozoroval drobné
světle zbarvené ptáčky, na zádech
skořicově hnědé, přes oko od zobáčku úzký černý proužek.
Moudivláček lužní patří mezi
nejdokonalejší stavitele hnízd.
Stavbu začíná koncem jara. Samci přinesou v zobáčku stéblo trávy a omotávají ho kolem větviček
vrby nebo jiných stromků, dalšími stébly proplétají a vytvářejí hruškovitý tvar, který je základem vaku. Ten vylepšují, mezi stébla pěchují rostlinné chmýří. Tuto vatovitou hmotu lepí
slinami. Hnízda mají tvar visící hrušky, v horní části vchod. Samice snášejí 5-8 vajíček, na
kterých sedí asi 12-15 dní. Když samička sedí, samci staví další hnízdo s jinou samičkou.
Hnízda jsou tak dokonale schovaná, že se nedají najít, jsou zavěšeny v hustých porostech u
vody. Mladé krmí samička pavouky, brouky, housenkami, komáry. Zpěv mají krátký, hvízdavý, zakončený vyšším hvizdem. Tento pták je dosti vzácný, milující krajinu s vodními
toky, zdržují se u nás celoročně.			
text a ilustrace Pavel A. Taťoun

Vlčice, elektrárna, 20. léta 20. století. Olej, plátno, autor není znám.
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Setkání seniorů v Žádlovicích

Na sobotu 17. července připravil OsV Žádlovice v parku setkání seniorů. Na setkání byl pozván zástupce města Loštice. Přišel mezi nás pan Jan Konečný. Informoval nás o akcích a
plánech města, odpovídal na dotazy seniorů.
Bylo připraveno pohoštění. Pochutnali jsme si na kuřecím plátku, ke kávě byl koláč a podle
přání limonáda a pivo.
Letos nás bylo na setkání 30. Bylo milé se zase po roce setkat a popovídat si.
Děkuji členům OsV , kteří setkání připravili, panu místostarostovi Janu Konečnému za účast
a poskytnutí informací. Budu se těšit, že i příští setkání proběhne ve stejné přátelské atmosféře. 							
A. Harbichová

Co by Vás mohlo zajímat z E-zpravodaje města Loštice
myslitelně spjaty, v případě, že by společnost
A.W. s.r.o. Loštice byla nucena pod tlakem
okolností hledat jiná řešení Loštice by přišly o své kulturní bohatství, tradici i jméno,
které je na výrobě tvarůžků založeno. Prosíme všechny obyvatele našeho města, máte-li
možnost v této věci jakkoli pomoci prosím
pomozte. Někdy stačí pouze vlídné slovo,
které vše změní a pomůže otevřít dvířka,
která byla roky k jednání uzavřena. Za Vaši
pomoc předem děkujeme.
 Obyvatelé města Loštice v roce 2020
vytřídili 495,127 tun komunálního odpadu.
Díky tomu jsme získali odměnu od společnosti EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad ve
výši 515.023,50 Kč. Současně jsme nemuseli
za 495,127 tun komunálního odpadu zaplatit skládkovací poplatek ve výši 500,00 Kč/
tun. Odměna byla jedním z důvodů proč se
místní poplatek za likvidaci komunálního
odpadu nemusel razantněji navyšovat. Tříděním jsme nejen přispěli ke zpomalení po-

 Město Loštice vybudovalo nové dětské
hřiště pro místní část Vlčice. Instalovány
byly 3 herní prvky pro děti v prostoru sportoviště za náhonem na vodní elektrárnu,
které obyvatelé Vlčic využívají pro setkávání. S požadavkem na vybudování dětského
hřiště se na vedení města obrátil osadní výbor Vlčice, který stanovil i prostor kam má
být dětské hřiště umístěno.
 Město získalo dotaci ve výši 1,5 mil. Kč z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravu místní komunikace ve Vlčicích. Jedná se
o část komunikace od restaurace směrem k
vodní elektrárně až k místu, kde již v minulosti byla vozovka opravována. Oprava musí
být provedena do konce tohoto roku. V současné chvíli připravujeme podklady pro výběr zhotovitele díla. Předpokládaný termín
realizace srpen až říjen.
 Město Loštice se aktivně zapojilo do
jednání s vlastníky pozemků potřebných
pro budoucí výstavbu nové provozovny výroby tvarůžků v průmyslové zóně za ZLKL
směr Palonín. Současné kapacity výroby již
nedostačují požadavkům společnosti A.W.
s.r.o. a poptávce na trhu. Přes všechny snahy města a společnosti A.W. s.r.o. Loštice se
nedaří navázat s vlastníky pozemků kontakt,
který by umožnil otevřít cestu pro jednání v
této věci. Tvarůžky jsou s Lošticemi neod29
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stupného zvyšování místního poplatku za
likvidaci komunálního odpadu, ale současně jsme přispěli svým odpovědným přístupem ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Tříděním a recyklací
využitelných složek komunálního odpadu
město Loštice přispělo k úspoře 665,108 tun
emisí CO2 a k úspoře 8 054 329 MJ energie.
Patříte-li mezi nás děkujeme. Chcete se k
nám přidat? Je to jednoduché. TŘÍDIT MÁ
SMYSL.
 Městu Loštice se podařilo vyjednat odkoupení několika pozemků v lokalitě Na
Výsluní. Tímto krokem se městu otevírá
prostor pro vytvoření další lokality bydlení
pro případné zájemce o bytovou výstavbu
ve městě. Výkup pozemků je prvním krokem na cestě k vytvoření nových stavebních
parcel pro bydlení. Lokalita bude vyžadovat
nové dopravní řešení, vybudování nových
inženýrských sítí a jejich napojení na stávající distribuční soustavy. Příprava lokality pro bydlení bude vyžadovat řadu projekčních prací před zahájením výstavby sítí pro
bytovou zástavbu, nelze proto předpokládat,
že by pozemky byly k bytové výstavbě připraveny dříve než v horizontu 4 let.

 Společnost Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s. vlastní od 2. 11. 2020 100 % akcií společnosti ŠPVS, je mateřskou společností,
která ovládá dceřinou společnost ŠPVS. Spojení společností VHZ a ŠPVS na konci roku 2020
k datu 2. 11. 2020 bylo logickým vyústěním
dlouhodobě řešené otázky způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury VHZ.
Obě společnosti byly dlouhodobě provázány
vzájemně uzavřenými provozními smlouvami při plnění stejného poslání, tj. bezvadných
dodávek pitné vody a čištění vody odpadní v
městech a obcích šumperského okresu. Co je
dlouhodobě odlišovalo, bylo jejich vlastnictví.
Zatímco společnost VHZ je plně ovládána a
řízena městy a obcemi šumperského okresu,
ŠPVS byla dlouhodobě v rukou soukromého
zahraničního kapitálu. Akvizice společností
ŠPVS a VHZ provedená formou odkupu 100
% kusů akcií společnosti ŠPVS v roce 2020 přinesla dlouhodobě očekávaný stav, při kterém
je veškeré hospodaření s vodou v městech a
obcích Šumperského okresu plně podřízeno
řízení těchto měst a obcí. Město Loštice vlastní 7,437% společnosti VHZ Šumperk a řadí se
mezi 5 nejvýznamnějších akcionářů společnosti.

REALITY
PRODEJ / PRONÁJEM / VÝKUPY
FINANČNÍ SLUŽBY

placená reklama



+420 608 96 96 70

 WWW.REALITACI.CZ

PRODEJTE VASI NEMOVITOST S JISTOTOU!
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SK LOŠTICE 1923, z.s.
Dva fotbalové soutěžní ročníky po sobě byly
ukončeny vzhledem k nařízení vlády a z rozhodnutí výkonných orgánům FAČR z důvodu pandemie Covod-19 po odehraní podzimní části. Ukončení minulého SR 202/21
bylo pro naše barvy o to smutnější, že jsme
se nacházeli na prvním postupovém místě v 1.B třídě, skupiny B, kdy jsme prohráli
pouze jedno mistrovské utkání úvodní části soutěže.
I přesto budeme hrát v nově odstartovaném
SR 2021/22 o jedno patro výše, protože nám
byl nabídnutý jako prvnímu týmu soutěže
postup do 1.A třídy za odstupující TJ Sokol
Opatovice.
Stejně jako loňské jaro jsme se zapojili do
projektu Vesnická derby liga, kterého se
účastní osm týmů okresu Šumperk hrající krajské soutěže doplněné o 1 družstvo
z okresního přeboru. Stejně, jako loni jsme
se probojovali až do finále. V úvodním kole
jsme v dvojzápase porazili soupeře s loňského finále TJ Sokol Štíty. Doma 3:1 a stejným

rozdílem jsme zvítězili i ve Štítech. V úvodním zápase druhého kola jsme remízovali v Leštině 1:1 a odvetě doma jsme zvítězili
10:0. Finále bylo odehráno na hřišti v Lesnici v sobotu 26.6. 2021, kdy jsme nedokázali
přetavit v branku ani jednu z několika vyložených šancí a domácí Lesnice zvítězila 1:0.
Do soutěží SR 2021/22 jsme přihlásili tři družstva mužů, což je rarita o které se psalo i tisku.
Muži A budou po krátké odmlce kopat opět
druhou nejvyšší krajskou soutěž, tj. 1.A třídu,
skupinu A, muži B budou hrát okresní přebor
a céčko nejnižší okresní soutěž III. třídu, skupinu B. V okresním přebor budou účinkovat
všechna naše mládežnické družstva starších a
mladších žáků a také chlapci a děvčata starší
a mladší přípravky. Nejvyšší soutěž však budou hrát naši dorostenci a to divizi, kdy došlo
ke spojení s FK Mohelnice. Kluci budou měřit
síly s týmy, jako jsou Vítkovice, Karviná, Třinec, HFK Olomouc, SK Prostějov či Uničov.
Při našem klubu finguje také fotbalové školička pro předškolní mládež a děti do 6 let.

VDL 2021 – 2. místo SK Loštice 1923, z.s
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SK Loštice – PODZIM tabulky

MUŽI A – I.A, SKUPINA A – SR 2020/21 - PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

2.

NE

08.08.

17,00

Loštice A

Postřelmov

3.

SO

14.08.

17,00

Náměšť na Hané

Loštice A

Odjezd
Bus 15,15

4.

NE

22.08.

16,30

Loštice A

Chomoutov

5.

SO

28.08.

16,30

Česká Ves

Loštice A

Bus 14,00

-

6.

SO

04.09.

16,00

Olešnice u B.

Loštice A

Auta 14,45

7.

NE

12.09.

16,00

Loštice A

Troubelice

-

8.

SO

18.09.

15,30

Maletín

Loštice A

Auta 14,00

9.

NE

26.09.

15,30

Loštice A

Bělkovice

-

10.

SO

02.10.

15,00

Chválkovice

Loštice A

Bus 13,15

11.

SO

09.10.

15,00

Loštice A

Lesnice

12.

NE

17.10.

14,30

Paseka

Loštice A

Bus 12,45

-

13.

SO

23.10.

10,00

Loštice A

Bohdíkov

-

1.

NE

31.10.

14,30

Konice

Loštice A

Bus 12,45

MUŽI B – OKRESNÍ PŘEBOR – SR 2020/21 - PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

3.

NE

15.08.

17,00

Loštice B

Staré Město

4.

SO

21.08.

16,30

Lesnice B

Loštice B

5.

NE

29.08.

16,30

Loštice B

Úsov

6.

NE

05.09.

16,00

Loštice B

Leština

7.

NE

12.09.

16,00

Dubicko

Loštice B

8.

NE

19.09.

15,30

Loštice B

Oskava

Odjezd
Auta 15,00
Auta 14,30
-

9.

SO

25.09.

15,30

Bratrušov

Loštice B

Auta 13,45

2.

ÚT

08.09.

15,30

Petrov - Sobotín

Loštice B

Bus 13,30

10.

NE

03.10.

15,00

Loštice B

Jestřebí

11.

NE

10.10.

15,00

Hrabišín

Loštice B

Auta 13,30

12.

SO

16.10.

14,30

Loštice B

Rapotín B

-

13.

SO

23.10.

14,30

Třeština

Loštice B

Auta 13,15

1.

SO

30.10.

14,30

Loštice B

Juventus
Mohelnice

-

32

HLAS LOŠTIC

PODZIM 2021

MUŽI C – III. třída, skupina B – SR 2020/21 - PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

2.

SO

07.08.

3.

NE

4.
5.

Odjezd

17,00

Loštice C

Krchleby

-

15.08.

17,00

Moravičany

Loštice C

-

SO

21.08.

16,30

Loštice C

Zábřeh B

-

NE

29.08.

16,30

Lukavice

Loštice C

Auta 15,15

6.

NE

05.09.

-

Volno

Loštice C

Auta 14,45

7.

SO

11.09.

16,00

Loštice C

Libivá

8.

SO

18.09.

10,15

Postřelmov B

Loštice C

9.

SO

25.09.

15,30

Loštice C

Podolí

1.

NE

03.10.

15,00

Palonín

Loštice C

10.

NE

10.10.

15,00

Loštice C

Palonín

11.

NE

17.10.

14,30

Krchleby

Loštice C

12.

NE

24.10.

14,30

Loštice C

Moravičany

13.

SO

30.10.

14,30

Zábřeh B

Loštice C

Auta 13,00

*14.*

SO

06.11.

14,00

Loštice C

Lukavice

-

Auta 08,45
Auta 13,45
Auta 13,00
-

STARŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR – SR 2020/21 - PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

5.

NE

29.08.

12,00

Loštice

Nový Malín

Odjezd
-

6.

SO

04.09.

10,00

Loštice

Ruda na
Moravě

-

7.

NE

12.09.

10,00

Leština

Loštice

Auta 09,00

8.

SO

18.09.

10,00

Loštice

Velké Losiny

9.

NE

26.09.

10,30

Štíty

Loštice

Auta 09,00
Auta 12,45

-

4.

ÚT

28.09.

14,00

Lesnice

Loštice

10.

SO

02.10.

09,00

Loštice

Rovensko

11.

SO

09.10.

12,30

Hanušovice

Loštice

Auta 11,00

1.

SO

16.10.

10,00

Loštice

Sudkov

-

2.

SO

23.10

12,30

Bludov

Loštice

Auta 11,15

3.

SO

30.10.

09,00

Loštice

Vikýřovice
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MLADŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR – SR 2020/21 - PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

5.

NE

29.08.

14,00

Loštice

Bludov

-

6.

SO

04.09.

12,00

Loštice

Zvole

-

7.

NE

12.09.

13,30

Dubicko

Loštice

8.

SO

18.09.

12,00

Loštice

Zábřeh B

Odjezd

Auta 12,30
-

9.

NE

26.09.

09,00

Štíty

Loštice

Auta 07,30

4.

ÚT

28.09.

10,30

Petrov - Sobotín

Loštice

Auta 09,00

10.

SO

02.10.

11,00

Loštice

Vikýřovice

-

11.

NE

10.10.

-

Volno

Loštice

-

1.

SO

16.10.

12,00

Loštice

Libina

-

2.

NE

24.10

10,00

Šumperk C

Loštice

Auta 08,45

Loštice

Staré
Město

3.

SO

30.10.

11,00

-

STARŠÍ PŘÍPRAVKA , sk. B – OKRESNÍ PŘEBOR – SR 2020/21 - PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Odjezd

1.

SO

28.08.

10,00

Loštice

Sudkov

-

11.

ST

01.09.

15,00

Loštice

Lesnice

Auta 08,45

2.

NE

05.09.

10,00

Zábřeh

Loštice

3.

SO

11.09.

14,00

Loštice

Mohelnice

12.

ST

15.09.

16,00

Postřelmov

Loštice

Auta 14,45
Auta 10,15

-

4.

NE

19.09.

11,30

Lesnice

Loštice

5.

SO

25.09.

09,00

Loštice

Postřelmov

13.

ÚT

28.09.

10,00

Rovensko

Loštice

6.

SO

02.10.

13,00

Loštice

Rovensko

7.

SO

09.10.

10,15

Štíty

Loštice

Auta 08,45

8.

NE

17.10.

11,00

Sudkov

Loštice

Auta 09,45

Auta 08,45
-

9.

SO

23.10.

12,30

Loštice

Zábřeh

-

14.

ČT

28.10.

10,00

Loštice

Štíty

-

10.

NE

31.10.

10,30

Mohelnice

Loštice
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA , sk. B – OKRESNÍ PŘEBOR – SR 2020/21 - PODZIM
Kolo

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Odjezd

1.

SO

28.08.

12,00

Loštice

Leština

-

11.

ST

01.09.

17,00

Loštice

Lesnice

-

2.

NE

05.09.

10,00

Zábřeh

Loštice

Auta 08,45

3.

SO

11.09.

12,00

Loštice

Mohelnice

12.

ST

15.09.

16,00

Moravičany

Loštice

Auta 09,15

-

4.

SO

18.09.

12,00

Lesnice

Loštice

Auta 10,45

5.

SO

25.09.

11,00

Loštice

Moravičany

-

13.

ÚT

28.09.

-

Volno

Loštice

-

6.

SO

02.10.

-

Loštice

Volno

7.

SO

09.10.

09,00

Postřelmov

Loštice

Auta 07,45

8.

SO

16.10.

10,00

Leština

Loštice

Auta 09,00

9.

NE

24.10.

13,00

Loštice

Zábřeh

-

14.

ČT

28.10.

12,00

Loštice

Postřelmov

10.

NE

31.10.

09,00

Mohelnice

Loštice

-

Auta 08,15

Více z aktuálního dění v klubu se můžete dozvědět na:
https://sk-lostice-1923-z-s.webnode.cz/
Nezávazný nábor hráčů z řad mládeže probíhá na pravidelných trénincích v areálu fotbalového hřiště „Pod borovým lesem“ v Lošticích. Zájemci o fotbal se mohu hlásit u trenérů
mládeže. Kontakty na trenéry mládeže:
Kategorie

Ročník

Trenér

Telefon

E-mail

Fotbalová školička

do 6 let

Martin Grézl

774 596 547

gazik7@seznam.cz

Mladší přípravka

2013 a ml.

Jan Mikeš

775 200 483

hon.mik@centrum.cz

Starší přípravka

2011 - 2012

Vladimír Kindl

724 552 217

kindl.lada@seznam.cz

Mladší žáci

2009 - 2010

Martin Štencl

606 432 743

stenclmartas@seznam.cz

Starší žáci

2007 - 2008

Rosťa Faltýnek

604 135 994

rostis12378@seznam.cz
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Ze života šachového klubu v Lošticích

Nadcházející sezóna Oblastního přeboru se pomalu rýsuje. Začíná říjnem a končí v dubnu
příštího roku. Jen čas ukáže, zda naplánovaná sezona v podobě rozlosování jednotlivých kol
bude jen zbožné přání či se po dvou letech odehraje celá a bez problémů. V minulém roce
nebyla možnost odehrát soutěž, kdy po pár odložených kolech došlo k tomu, že celý ročník byl anulován a nedohrán. Bohužel v minulém roce se neuskutečnil 11.ročník šachového
turnaje „O pohár krále Tvarůžka“, tak třeba nám paní Štěstěna více popřeje a budeme moci
do Loštic 27.listopadu přivítat hráče z širokého okolí. Mnozí se rádi vrací za zážitky ze hry
a za možností strávit v přátelské atmosféře sobotu v Lošticích. Za těch deset ročníků se počet hráčů lačných šachového klání zvýšil takřka ku stovce. Měli jsme možnost přivítat zde i
pár velmistrů šachového umění. Za šachový klub Loštice mohu napsat, že bychom rádi pro
milovníky 64 polí opět připravili turnaj a při troše štěstí na něm přivítali dalšího z našich
velmistrů. A třeba se na turnaji objeví někdo, koho hra osloví a obohatí řady členů našeho
klubu. 				
Za ŠK Loštice David Kofránek

44. ročník předkola ZLATÉ PODKOVY LOŠTICE a úspěšná
sezóna pro mladé jezdkyně z JK Loštice
Ve dnech 19.-20.6.2021 v zámeckém parku
Žádlovicích tentokrát za tropického počasí se konal již 44.ročník předkola Zlaté
podkovy. Díky mnoha omezení a nařízení
hygieniků (Covidová situace) byly závody

uspořádány jako přípravné závody a trénink
pro amatérské a profesionální sportovce,
tedy oficiálně bez diváků.
Z původně 171 přihlášených nakonec ke
startu do soutěží nastoupilo 153 dvojic
z toho jedna ze Slovenska. Opět bylo krásné startovní pole s mnoha zvučnými jmény jako je Miroslav Trunda (letošní účastník
OH, který si dovezl 4 koně), či Eliška Orctová (několikanásobná vítězka MČR či finále
ZP) atd. JK Loštice ve spolupráci se SŠSPaS
Zábřeh, SŠZZ Olomouc a za pomoci JK
Dvůr Nové Zámky připravili krásné závody. Terénní tratě i parkur se mohly pochlubit novými překážkami. Zkušený organizační tým zajistil, že vše šlapalo tak, jak má. I
přes všechna omezení si diváci nenechali
tuto akci ujít a viděli výborné výkony jezdců
a koní. Lékař, sanitka ani veterinář nemuseli
zasahovat. Shrnuto a podtrženo, závody dopadli i v tomto vedru výborně.
Hlavní soutěž Zlatou podkovu vyhrál favorizovaný Miroslav Trunda na koni MANOR. Všechny výsledky naleznete na
https://www.jezdectvi.org/zavody
A jak si vedly dvojice z JK Loštice?

Hana Dudková - SENDY
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Potěšující je, že v hlavní soutěži Zlaté podkovy (obtížnost S = CNC **) skončila Hana
Dudková s klisnou SENDY na 3. místě a 5.
místo obsadila Kateřina Kučerová s valachem DANIÁN.
Anetta Vyroubalová na pony ART v soutěži
pony LP dokončila na 9. místě a v OM pony
zaujali 5. pozici.
Ještě bych ráda touto cestou poděkovala
SPONZORŮM a těm, kteří pomáhali tyto
závody připravit. „Bez vás bychom ZLATOU PODKOVU neuspořádali. Moc děkujeme! “
Sportovní úspěchy pokračují!
Letošní sezónu neuvěřitelně rozjela Kateřina Kučerová – DANIÁN.
MČR U25 (obtížnost S = CNC **) dokončili
na krásném 8. místě.
Po tomto úspěchu se rozhodla startovat ve
FINÁLE Zlaté podkovy v Humpolci (obtížnost ST = CNC ***). Katka s Daniánem se
stali překvapením soutěže a svůj první start
v obtížnosti 3*** dokončili na krásném 2.
místě (finále ZP je o stupeň vyšší než předkola, je na úrovni MČR Seniorů. Vyšší obtížnost se v ČR už nepořádá :-D).
A co nejlepší a nejzkušenější jezdec našeho JK?

Kateřina Kučerová - DANIÁN
Radko Heidenreich má od letošního roku
pouze mladé koně, takže než dorostou do
závodních let budeme jej vidět na pozici trenéra, organizátora, stavitele a rozhodčího.
Simona Heidenreichová

Senioři – výbor seniorů Loštice

Výbor seniorů Loštice oznamuje občanům, že budeme sledovat vývoj epidemiologické situace a pokud to situace umožní, obnovíme pořádání společenských odpoledních posezení
s tancem. Do konce roku plánuje tyto termíny – 15. 9., 20. 10 a 18. 11. 2021. Sledujte průběžně informace podávané MěÚ a Městským kulturním střediskem Loštice.
Těšíme se na vaši účast. Za výbor seniorů - Marie Selingerová
HLAS LOŠTIC vychází nepravidelně 4x ročně. Náklad 1 250 ks.
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Atelier ,,U ibišků"
Paříž
- Sofie
Desnicová

Pes pro mou
sestru
- Kateřina
Havelková

Motýl Barunka
Kristenová

Maják - západ slunce - Jakub Lolek

Papoušek - Hana Kofránková

Motýli...- Alena Krylová
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Mohelnicko-loštický

„Capáček“

