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Jan a Marie Weiserovi, představení Podskalák,1969.
Foto ke článku na str. 10
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
všechny zprávy kolem
nás jsou plné negativních informací, a tak
bych ráda uvedla jarní
vydání Hlasu Loštic
pozitivně. Optimistická témata se stále obtížněji hledají, přesto
ale stále existují. Někdy stačí pouhá jarní
procházka po cyklostezce, kterou lemují
Vámi darované stromy, aby si člověk uvědomil, jak málo stačí, aby svět kolem nás
byl lepší. Věřím, že tomu skutečně tak je,
že v každém z nás je mnoho dobrého a někdy stačí jen malý úsměv nebo vlídné slovo, aby to dobré v nás vykvetlo stejně jako
jarní květy sněženek.
Společnost se mění, mění se přístup k životu, lidé si stále více uvědomují, jak křehký
je ekosystém, ve kterém žijeme, jak lehké je
ničit a jak obtížné tvořit. Přála bych nám
všem, abychom si s nadcházejícím jarem
uvědomili, že místo, ve kterém žijeme, není
pouze nemovitost, kterou ve městě vlastníme, že co je mé, je nedotknutelné a co je za
dveřmi mého domu, mne nezajímá. Ale že
je to právě veřejný prostor, ve kterém žijeme my i naše děti, který tvoří velkou část
našeho domova.
Zákon o obcích definuje obec jako základní územní samosprávné společenství občanů. Tedy město jsme my, občané. Jaké
město, ve kterém žijeme, bude, záleží především na nás. Vím, že dnešní doba klade
důraz na pracovní výkony, je velmi rychlá a
je obtížné v ní najít místo a čas na věci veřejné. Ale přitom také vím, že stačí skutečně velmi málo, aby svět kolem nás byl lepší. Stačí, když půjdete na procházku nebo

na nákup a uvidíte-li na zemi pohozenou
plechovku, prostě ji zvednete a hodíte do
koše. Stačí vzít si sáček, když půjdete venčit svého psa. Stačí dojít od parkovacích
ploch k obchodu, aniž byste museli zastavit na chodníku, protože je to o 100 metrů dál. Stačí neparkovat vozidlo ve veřejné
zeleni, protože je to snazší než zajet autem
do garáže. A pak možná budete mít radost,
když jednou necháte své auto doma a prostě si jen tak vyjdete ven, projdete se ulicemi města, do práce vyrazíte pěšky nebo
na kole a zjistíte, že jste do práce z jednoho konce města na druhý došli téměř stejně
rychle jako autem a možná i rychleji, protože jste nemuseli hledat místo k zaparkování. Tyto každodenní drobnosti mají velmi pozitivní dopady na město, protože se
tak stáváte součástí veřejného života, začne
vám záležet na veřejném prostoru, ve kterém žijete a stáváte se součástí společenství
občanů - tedy města, jehož úkolem je péče
o všestranný rozvoj svého území a ochrana
veřejného zájmu.
Zkusme začít rok 2019 jinak, zkusme udělat
každý den jeden dobrý skutek, každý večer
o tom čteme dětem před spaním a ono skutečně není obtížné to zkusit. Zkusme každý den zvednout jeden odhozený obal z veřejného místa a vhodit ho do koše, zkusme
uklízet po svých mazlíčcích, zkusme neparkovat na veřejné zeleni, zkusme tím změnit
obraz našeho města k lepšímu.
Cyklostezka Loštice – Moravičany
Město Loštice v loňském roce podalo žádost o dotaci na projekt cyklostezky Loštice
– Moravičany v rámci vyhlášené 13. výzvy
– ITI – Olomouc – SC 1.2 – Cyklodoprava Integrovaného regionálního programu. Projekt byl doporučen k financování a
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Sloup se sousoším Nejsvětější trojice
na náměstí
Morový sloup Nejsvětější Trojice z let 18531860, postavený na základech staršího
sloupu z pol. 18. století, tvoří významnou
dominantu náměstí v Lošticích. Je to ojedinělý příklad morového sloupu vytvořeného
v romantické novogotice, v němž je do novogotických tvarů převedeno vžité barokní
schéma. Sloup nese osm soch světců. Zakončen je barokní hlavicí se sousoším Nejsvětější Trojice. Čtyři sochy sv. Šebestiána,
Rocha, Františka Xaverského a Karla Boromejského a vrcholové sousoší s hlavicí pocházejí ze staršího morového sloupu. Ten
byl vysvěcen roku 1760.
Památka vykazuje evidentní známky dlouhodobé absence odborné údržby, její stav je
možno označit za silně narušený a z hlediska statiky vrchní části sloupu se sousoším
za havarijní.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice je
jednou z několika kulturních památek
v Lošticích, jejichž oprava podléhá přísným
kritériím Národního památkového ústavu.
Město nejprve muselo pověřit akademického sochaře a restaurátora pana Martina
Kovaříka, aby ke kulturní památce zpracoval odborný restaurátorský záměr. K tomuto záměru vydává Městský úřad Mohelnice,
odbor stavebního úřadu, úsek památkové
péče na základě vyjádření Národního památkového ústavu závazné stanovisko k restaurování kulturní památky. Teprve poté je
možno zahájit přípravu vlastní opravy.
Předpokládané náklady restaurování byly
odhadnuty na částku 2 mil. Kč. Proto se
město rozhodlo rozložit obnovu kulturní
památky na 2 etapy. První etapa je připravována na tento rok, dokončení by mělo
proběhnout v roce 2020. Město Loštice na
začátku roku provedlo výběrové řízení na
zhotovitele obnovy památky na obě etapy

v březnu tohoto roku město zahájí realizaci
projektu. Předpokládané náklady projektu
jsou 5.411.023,00 Kč včetně DPH, poskytnutá dotace je ve výši 90% uznatelných nákladů projektu.
Hlavním cílem projektu je vybudování cyklostezky pro pěší a cyklisty z Loštic na Moravičany v délce 777 m. Cílem stavby cyklostezky je zejména zvýšit bezpečnost pohybu
nejzranitelnějších účastníků silničního provozu (chodců a cyklistů) na trase Loštice –
Moravičany. Při výstavbě komunikace pro
cyklisty také dojde k realizaci odpočívadla,
budou zde umístěny stojany na jízdní kola,
realizována výsadba doprovodné zeleně,
bude vybudováno veřejné osvětlení a zřízeno nové svislé dopravní značení.
V této etapě bude cyklostezka z Loštic na
Moravičany realizována pouze na katastrálním území města Loštice. Návaznou infrastrukturu (rekonstrukci polní cesty, na kterou bude cyklostezka z Loštic navedena) na
katastrálním území Moravičan bude zajišťovat obec Moravičany, která v současné
době zajišťuje projekt a stavební povolení.
Cyklostezka doplní vybudovanou síť cyklostezek do Žádlovic, do Mohelnice, do Palonína, kolem silnice II/635.
Cyklodoprava je ekologickou alternativou
pro udržitelný rozvoj s kladnými přínosy pro
životní prostředí – snížení spotřeby pohonných hmot, snížení související produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů,
snížení hlukové zátěže z osobní dopravy, snížení spotřeby energie a produkce odpadů při
výrobě automobilů. Realizovaná stavba posílí ekologické povědomí obyvatel a zpřístupní
okolní krajinu pro volnočasové aktivity.
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projektu. Podány byly celkem 3 nabídky a
vybrána byla společnost SOCHAŘI, v.o.s,
Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc za
celkovou cenu díla 1.844.535,00 Kč. Město Loštice současně podalo dvě žádosti o
finanční podporu projektu na realizaci I.
etapy projektu v hodnotě 875.279,00 Kč, a
to žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje ve výši 300.000,00 Kč
a žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva
kultury ČR prostřednictvím ORP Mohelnice ve výši 500.000,00 Kč. V současné době
město čeká na vyhodnocení svých žádostí.
Předpokládaný termín zahájení realizace I.
etapy projektu je duben 2019.

ného zhotovitele, který bude ochoten okamžitě reagovat na vzniklý havarijní stav a
mateřská škola nebude schopna zajistit svůj
řádný provoz. Naštěstí nám v naší nelehké situaci pomohla firma FIS Pjajko, s.r.o.,
Mohelnice, které tímto jménem města děkujeme za její ochotu okamžitě řešit havarijní stav teplovodu. Stálo při nás i počasí,
teplé září a začátek října nám pomohly vše
bez vážných provozních problémů zvládnout. Oprava teplovodu nečekaně zasáhla
do rozpočtu města částkou 780.651,00 Kč,
finance jsme museli přesunout z jiných kapitol rozpočtu. Děkuji všem, kteří se na řešení situace podíleli a tím zajistili plynulý
chod mateřské školy.

Oprava teplovodu mezi základní školou
a mateřskou školou
V podzimních měsících loňského roku došlo k nečekané poruše teplovodu, který zajišťuje rozvod tepla ze základní školy do
mateřské školy. Rodiče dětí navštěvujících
mateřskou školu tuto skutečnost bezesporu zaznamenali. Po dobu řešení havárie byl
vstupní prostor mateřské školy z bezpečnostních důvodů uzavřen a do školy byl zajištěn náhradní vstup přes školní zahradu.
Na trase potrubí pravděpodobně docházelo k úniku vody, což znemožňovalo zajistit
potřebný tlak v otopné soustavě a bránilo
rozvodu tepla ve vytápěných objektech. Havarijní stav si vyžádal okamžité řešení. Podařilo se nám dohodnout s firmou FIS Pjajko, s.r.o., Mohelnice opravu teplovodního
potrubí, a to výměnou nového trubního vedení v celé délce trasy mezi základní a mateřskou školou. K havárii došlo v době, kdy
poptávka po řemeslných službách převyšovala nabídku, dále byl v této době absolutní nedostatek potřebného materiálu na realizaci opravy a dodací lhůty se pohybovaly
v řádech několika měsíců. Existovala reálná hrozba, že se nám nepodaří najít žád-

Zkvalitnění infrastruktury základní školy – rekonstrukce zdroje tepla
V letošním roce město provede výměnu
zdroje tepla v základní škole. Plynový kotel, který v současné době vytápí všechny
objekty v areálu, tedy mimo základní školy i školní jídelnu, mateřskou školu a základní uměleckou školu, je technicky i morálně zastaralý. Projektantem nové kotelny
jsme byli upozorněni, že v současné době
není možné na stávající plynový kotel zajistit náhradní díly. V případě poruchy bychom se vystavili obdobnému problému
jako v případě řešení havarijního stavu teplovodu. Porucha plynového kotle by mohla v topném období narušit provoz a výuku
ve všech příspěvkových organizacích města, což bylo jedním z důvodů rozhodnutí o
rekonstrukci zdroje vytápění v tomto roce.
Realizace projektu je dle předpokládaného
harmonogramu naplánována na červen až
srpen tak, aby nedošlo k narušení výuky.
Cílem projektu je snížit ekologickou a ekonomickou náročnost objektu základní školy, přispět ke zkvalitnění infrastruktury
v majetku města Loštice a zajistit tak od-
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povídající materiálně-technické podmínky
pro realizaci vzdělávání.
Rekonstrukce zdroje tepla v ZŠ v sobě zahrnuje demontáž současných plynových kotlů
a jejich náhradu za dva nové kondenzační
kotle. Kondenzační kotle jsou vybaveny vysoce výkonnými výměníky tepla. Ty spaliny
dříve, než uniknou komínem, vychladí natolik, že vodní pára, která je v nich obsažená,
cíleně kondenzuje a uvolněné kondenzační
teplo dodatečně odevzdává do topného systému. Účinnost kondenzačních kotlů, počítána z tzv. spalovacího tepla dosahuje až 98
%. V případě kondenzačních kotlů se jedná
nejen o vysoce ekonomický, ale taktéž vysoce ekologický zdroj tepla. Instalace dvou
kondenzačních kotlů umožňuje při vyšších
venkovních teplotách v pozimních a jarních
měsících samostatné vytápění pouze jedním
z kotlů, který zajistí vytápění s polovičními
náklady. Účinnost zdroje se zvýší minimálně o 20% současného stavu.
Na začátku tohoto roku jsme provedli výběr
zhotovitele na rekonstrukci zdroje vytápění.
Do výběrového řízení se přihlásili 4 uchazeči. Vítězným uchazečem o veřejnou zakázku se stala firma TESPO - TOPENÁŘSKÉ
CENTRUM s.r.o., IČO: 25868349 se sídlem
8. května 2952/24, 787 01 Šumperk s nabídkovou cenou 2.916.101,00 Kč včetně DPH.
Vzhledem k finanční náročnosti projektu
město požádalo o dotaci Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, kde je možné v případě podpory projektu získat dotaci ve výši 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.

uchýlili, je mou povinností požádat vás,
abychom všichni ctili poslední místo odpočinku našich blízkých. Narušit památku zesnulých krádeží je eticky i lidsky naprosto nepřijatelné a pevně věřím, že takoví
lidé v našem městě nejsou. Aby však k podobným deliktům na tomto místě nedocházelo, bude hřbitov v budoucnu doplněn o
městský kamerový systém, který bude stejně jako celý kamerový systém našeho města
napojen na Polici ČR.
V současné době dochází na hřbitově k několika úpravám. První z nich je nový nátěr vstupní brány a branky, které byly demontovány, budou očištěny pískováním a
po obnově nátěrů budou vráceny zpět na
své místo. Dále bylo na hřbitově provedeno
z bezpečnostních důvodů kácení bříz, které
ohrožovaly nejen majetek, ale i zdraví návštěvníků hřbitova.
V současné době připravujeme zadání studie řešení uvnitř hřbitova, která by nám pomohla s revitalizací veřejného pohřebiště.
Současně intenzivně připravujeme návrh
řešení parkovacích míst před hřbitovem.
Městský kamerový systém
V souladu s doporučením Policie ČR, doplňujeme městský kamerový systém postupným přidáváním kamer na všechny
výjezdy z města. V loňském roce přibyla
nová kamera na výjezdu z Loštic směr Palonín, v letošním roce přibude kamerový
systém na křižovatce směr Obectov. Další kamera byla doplněna před sběrný dvůr,
kde se mimo provozní dobu neustále hromadí odpad, přestože jsme rozšířili sběrové dny. Ráda bych vás všechny na tomto
místě požádala, abyste odpad na sběrný
dvůr dováželi pouze v jeho provozní době.
Tím, že odpad ponecháte před sběrným
dvorem, zatěžujete pracovníky technického úseku, kteří musí tento odpad odklízet
místo provádění prací spojených se sprá-

Hřbitov
Opakovaně jsme upozorňováni občany na
neustálé drobné krádeže na hřbitově. Přestože se domnívám, že občané žijící v našem městě by se k ničemu podobnému ne5
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Letní příměstské tábory na koupališti
Pro všechny kluky a holky, kteří stále nevědí, co dělat o letních prázdninách, máme
nabídku letních příměstských táborů
na loštickém koupališti. Celkem se můžete
těšit na osm týdnů plných zábavy a dobrodružství. Každý turnus bude zaměřený na
jiné téma, takže věříme, že si každý vybere
to své. Prožijeme spolu dobrodružství Indiany Jonese, zdoláme cestu kolem světa,
nahlédneme do světa pohádek, vydáme se
na nekonečná moře s námořníky, na chvíli
zahodíme své identity a staneme se superhrdiny, přeneseme se do dávných dějin rytířů kulatého stolu, vyletíme na Měsíc a pro
šikovné děti máme nachystaný týden pro
malé kutily.
Letního příměstského tábora se mohou zúčastnit děti od 4 do 12 let. Každý turnus potrvá od pondělí do pátku v čase od 7 do 16
hodin a své ratolesti můžete přivést mezi 7
a 8 hodinou na koupaliště v Lošticích. Vyzvednout si je můžete po ukončení programu, a to v čase mezi 15 a 16 hodinou.

vou a údržbou města. Kamery jsou postupně doplňovány na místa, která jsou
pro město strategicky důležitá. Současně
musíme docílit kvalitního přenosu dat na
Policii ČR. Nad rámec městského kamerového systému byl z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců doplněn v lednu tohoto
roku na požadavek obyvatel Žádlovic při
vjezdu do obce od Pavlova radar na měření rychlosti vozidel. Jedná se o třetí radar doplněný k vjezdům do města, který
má řidiče upozornit na nutnost dodržování rychlosti uvnitř města. Dalším místem, na kterém by měl být radar umístěn,
je vjezd do města od Mohelnice. Zde však
není zajištěn přívod elektrické energie,
takže v současné době zvažujeme radar
se solárním panelem a současně prověřujeme možnost napojení místa na elektrický proud.
Letní koupaliště
I v tomto roce budeme pokračovat v obnově městského letního koupaliště. V současné době pracovníci technického úseku správy a údržby města provádí opravu
oplocení přední části areálu, dále probíhají úpravy strojovny plaveckého bazénu,
a to sanace jímek pod strojovnou a oprava podlah ve strojovně. Plánuje se doplnění plováku do jímky, který zajistí plynulý
chod čerpadel. V loňském roce opět docházelo k úniku vody při provozu plaveckého
bazénu, z tohoto důvodu bylo přikročeno
k sanaci jímek pod strojovnou. Dále bude
provedena oprava vypouštěcího ventilu, kterým v loňském roce docházelo také
ke značným únikům vody. V případě, že po
provedených úpravách nebudou vyčerpány všechny finanční prostředky alokované
v rozpočtu města, je třeba provést opravu
dlažby kolem plaveckého bazénu, která je
ve velmi špatném stavu.

I. Turnus 1.-5. 7. 2019
Z pohádky do pohádky
II. Turnus 8.7.-12. 7. 2019
Cesta kolem světa
III. Turnus 15.7.-19. 7. 2019
Indiana Jones
IV. Turnus 22.7.-26. 7. 2019
Námořníci
V. Turnus 29.7.-2. 8. 2019
Rytíři kulatého stolu
VI. Turnus 5.8.-9. 8. 2019
Superhrdinové
VII. Turnus 12.8.-16. 8. 2019
Vzhůru do vesmíru
VIII. Turnus 19.8.-23. 8. 2019
Malý kutil
Přihlášky naleznete na http://www.koupalistelostice.cz/primestske-tabory/
Cena turnusu 1.850,00 Kč
Těší se na Vás tým instruktorů Gm5
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Parkování na sídlišti Sokolská
V letošním roce bude u garáží na ulici Sokolská městem doplněno parkoviště s 8
parkovacími místy. Předpokládaný termín realizace je duben a květen. Dále byla
dokončena úprava projektu parkovacích
míst uvnitř sídliště v souladu s připomínkami jeho obyvatel, vznesenými na veřejném projednání projektu na podzim loňského roku. V rámci projektu dojde uvnitř
sídliště k přesunutí dětského hřiště mimo
hlavní komunikaci a na uvolněném místě bude městem vytvořeno 7 nových parkovacích míst pro veřejnost. Na pozemku
firmy ZLKL bude vybudováno 9 parkovacích míst pouze pro veřejnost a dále 40 parkovacích míst ve smíšeném režimu, to vše
na náklady firmy ZLKL. Parkovací plochy i
vstup do areálu ZLKL budou sloužit pouze
pro osobní přepravu. Celý projekt bude realizován pouze za předpokladu, že společnost ZLKL na projekt získá platné územní a
stavební povolení.

ních prostředků na projekt by nám výrazně
pomohlo řešit velké zatížení rozpočtu touto
stavbou a mohli bychom uvolněné finanční
zdroje zapojit do dalších projektů.
Fotbalový klub je velmi aktivní v práci
s mládeží, celkem se o děti, mládež a dorost, stará 10 trenérů, kteří tuto práci vykonávají ve svém volném čase bez nároku na
odměnu. Počet dětí, mládeže a dorostu tvoří 81 z celkového počtu 152 členů. Zejména
z tohoto důvodu se město rozhodlo k celkové rekonstrukci kabin, které již nesplňovaly základní technické a hygienické normy
nutné k zajištění provozu pro sportovce.
Tréninky jsou zaměřeny na všestranný
sportovní rozvoj osobnosti dětí a mládeže. Probíhají od března do listopadu denně od pondělí do pátku. Dále je zázemí pro
sportovce využíváno v období od března do
června a dále od srpna do listopadu každou
sobotu a neděli při fotbalových utkáních,
kterých se účastní nejen fotbalové týmy
klubu SK Loštice, ale i hosté z jiných fotbalových klubů a návštěvníci fotbalových
utkání.
Předpokládaný termín dokončení projektu
včetně kolaudace je 31. 7. 2019.

Kabiny pro sportovce
Město pokračuje v letošním roce na dokončení projektu rekonstrukce kabin pro sportovce na fotbalovém hřišti. Jedná se o jednu
z finančně nejnáročnějších staveb hrazených pouze z finančních prostředků města.
Tento projekt je pro rozpočet města velkou
zátěží a jeho úspěšné dokončení je jednou
z hlavních priorit letošního roku. V loňském roce jsme se pokoušeli získat alespoň
část finančních prostředků z dotace vyhlášené Olomouckým krajem na výstavby a
rekonstrukce sportovišť. Náš projekt však
nebyl úspěšný a nebyl poskytovatelem dotace vybrán k podpoře. V tomto roce Olomoucký kraj opět vyhlásil výzvu na výstavby a opravy sportovišť, proto i v tomto roce
jsme zpracovali žádost o poskytnutí dotace
ve výši 4 mil. Kč a nyní čekáme na rozhodnutí poskytovatele dotace. Získání finanč-

Mobilní rozhlas
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 3. veřejném zasedání zkvalitnit informační služby, nabízené městem občanům, a to zakoupením nového systému „Mobilní rozhlas“.
Systém zasílání emailových zpráv nedopovídá současným požadavkům na ochranu
osobních údajů dle nařízení GDPR, několikrát selhal a emaily byly občanům aplikací rozeslány pozdě, informace se nedostaly
k občanům včas a rozeslané informace nebyly v době jejich doručení aktuální. V posledních měsících k těmto situacím docházelo stále častěji. Dále systém velmi obtížně
umožňoval vytvoření kategorií pro odebírání zpráv, a tedy byly emaily rozesílány všem
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uživatelům stejně. Z výše uvedených důvodů jsme hledali vhodnou náhradu za stávající systém rozesílání emailů. V rámci rozhodování o novém vhodném řešení jsme
vycházeli i z požadavku občanů, kteří nemají přístup na email, aby důležité zprávy byly
rozesílány prostřednictvím SMS zpráv. Nový
systém, na který budeme v průběhu jarních
měsíců přecházet, bude umožňovat odebírání pouze určitých kategorií zpráv, zacílení
zprávy přímo na jednotlivé ulice, kterých se
budou informace týkat, např. porucha vody
apod. Systém bude zprávy rozesílat na emaily, příp. do aplikací chytrých telefonů a v případě krizových zpráv i prostřednictvím SMS
zpráv. V průběhu měsíce vám přijde nabídka k novému přihlášení odebírání informací
z města, kterou je třeba vyplnit a vrátit zpět.
Nabídka bude probíhat emailem u současných odběratelů informací nebo přímo do
poštovní schránky. Prosíme všechny občany,
aby přihlášení zvážili a do systému se přihlásili. Budou Vám zasílány důležité informace o dění ve městě a bude jen na vás, které kategorie odběru informací si zvolíte. Ale
i pokud půjde pouze o kategorii krizových
zpráv, má smysl se do systému přihlásit a vy-

užívat jej, abyste byli včas informování např.
o poruchách vody, plynu, elektrické energie
apod.
Úprava ohlašování poplachu pro JPO II
Loštice v době nočního klidu
S cílem zvýšit osobní spokojenost obyvatel našeho města jsme po dohodě s velitelem zásahové jednotky sboru dobrovolných
hasičů požádali Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje o úpravu ohlašování
poplachu pro JPO II Loštice v době nočního klidu od 22.00 hod. do 6.00 hod. pouze vyhlášením poplachu systémem AMDS
bez zapojení sirén HZS Olomouckého kraje. Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje naší žádosti vyhověl a od konce února je v našem městě nastaven nový systém
vyhlašování poplachu v době nočního klidu bez zapojení sirén. Pevně věřím, že tato
změna bude mít pozitivní vliv na kvalitu
života nejen obyvatel Sídliště. Děkuji celé
zásahové jednotce sboru dobrovolných
hasičů za souhlasné stanovisko k navrhované úpravě ohlašování poplachu ve městě
a především za jejich příkladnou práci při
ochraně zdraví a majetku našich občanů.

čínská medicína
je čínskou zdí v ochraně zdraví

placená reklama

MUDr. Jitka Ševčíková
akupunktura, fytoterapie, léčebný tělocvik, dietologie,
baňkování, moxování . . .
Ke Koupališti 13, Loštice. Objednávky tel.: 605 228 117
Více na facebook: Čínská medicína MUDr. Jitka Ševčíková
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Zpráva SUOT - za období prosinec 2018 – únor 2019
Zemřeli naši spoluobčané: POTÁCELOVÁ Jiřina (nedož. 87 let), KRŇÁVKOVÁ Růžena (nedož. 92 let), GRYGAR Jan (nedož. 84let), POBUCKÝ Ladislav (nedož. 79 let), ŠAFÁŘOVÁ Justýna (87 let), VEČEŘOVÁ Věra (98 let), ŠŤASTNÁ Marta (62 let), ŠILBERSKÁ Jaroslava (nedož. 94 let), FALTÝNEK Jan (nedož. 82 let), FUŇKOVÁ Jena ( 82 let).
V tomto období uzavřeli manželství: ŠIMEK Ondřej a Eva VESELÁ

Provozní doba sběrného dvora:

Pondělí: 10.00 – 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod. (mimo státních svátků)
Středa: 13.00 – 17.00 hod. (mimo státních svátků)
První sobota v měsíci: 8.00 – 12.00 hod.
Mimořádný termín otevření sběrného dvora: sobota 13. dubna 2019, 8.00hod – 16.00 hod.
MOBILNÍ SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU JSOU ZRUŠENY. Všechny druhy odpadu můžete odevzdávat během celého roku v uvedené provozní
době na sběrném dvoře na Moravičanské ulici.

Jarní svoz větví ze zahrad

Město Loštice poskytuje majitelům zahrad již tradiční službu, svoz větví z jarního řezu
stromů. Pokud máte zájem o tuto službu, přihlaste se nejpozději ve čtvrtek 28. března 2019
v kanceláři životního prostředí nebo na tel. č. 583 401 807. Větve musí být připraveny do
neděle 31.3.2019, štěpkování a svoz proběhne v pondělí 1. 4. 2019.

Kulturní komise

své jedinečné snímky, ať už budov, památek v různém ročním období, tak i fotografií z akcí v Lošticích nenechávali jen pro své
potěšení, ale aby své jedinečné fotografie
uvolnili k posouzení a případnému otisknutí v kalendáři na další rok 2019-2020.
Apeluji na vedení místních spolků. Možnost spolupráce na kulturních akcích je
různorodá. Stačí se obrátit na organizátora
akce – město Loštice a domluvit se.
V poslední řadě bych ráda oslovila tvořivé lidičky a také ty, kteří by rádi pomohli
při kulturních akcích. Mohlo by se jednat
o pomocnou práci při přípravách (tvoření
balíčků, dekorací, kulis) nebo přítomnost
na akci. V případě zájmu se opět můžete na
nás obrátit.
I když jsme jen poradní orgán, nejsou nám
kulturní akce našeho města lhostejné.
S pozdravem Radka Kristenová, radka.kristenova@seznam.cz

Vážení občané, ve stávajícím volebním období mi bylo svěřeno předsednictví kulturní komise, která je poradním orgánem
Rady města Loštice. Komise pracuje na základě udělených úkolů rady města, ale také
na vlastních projektech. Společně s jejími členy máme různé nápady, jak bychom
mohli kulturu v Lošticích zpestřit. Na některých z nich jsme už začali pracovat. Každopádně víc hlav, víc ví. Pokud by někdo
z vás občanů měl jakýkoliv nápad týkající
se kultury, může se na nás obrátit. My bychom danou věc projednali, zjistili, jaké
jsou možnosti realizace a vše předali Radě
města Loštice ke zvážení a případnému
rozhodnutí, zda danou věc zrealizovat.
Každoročně město Loštice vydává kalendář pro své občany. Jelikož se jedná o autentický kalendář mapující život v Lošticích
po celý rok, vyzývám místí fotografy, aby si
9
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci
Osm občanů Olomouckého kraje z oblasti kultury, zdravotní a humanitární pomoci
a ekologie se může pyšnit cenou Křesadlo
2018. Ta je udělována lidem, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch druhých.
Městský úřad Loštice nominoval pana Jana
Weisera za celoživotní organizování a aktivní účast v ochotnickém divadle v Lošticích. Zasloužil se o zachování činnosti divadelních ochotníků, svou vytrvalostí
pomohl překonat krizi, která přivedla soubor téměř do útlumu. Byl hnací silou přestavby kulturního domu v 50. a 60. letech
dvacátého století. Kolem něj se utvořila
skupina nadšenců, kteří společně dokázali rozšířit a zvelebit loštický stánek kultury. Členové Jednoty divadelních ochotníků
a občané odpracovali tisíce brigádnických
hodin. Všichni mají zásluhu na tom, že další generace v roce 2008 - 2009 mohla dál
kulturní dům přestavět tak, aby sloužil potřebám návštěvníků ve 21. století.
Jan Weiser se narodil 28. 8. 1919 v Lošti-

cích. Jeho otec měl zámečnictví. Jak bývalo
zvykem, syn převzal po otci živnost. V roce
1948 byla dílna znárodněna, ale pan Weiser
v podniku zůstal jako vedoucí až do odchodu do důchodu v roce 1979.
Už od mládí měl velikou lásku - ochotnické
divadlo. Nejen hrál, ale i režíroval. Od roku
1953 do roku 2000, tedy za čtyřicet sedm let,
uvedl padesát dva her. Předání ceny Křesadlo
se uskutečnilo 17. prosince 2018 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Díky péči dcery
Evy a syna Jana mohl pan Weiser ve svých 99
letech převzít cenu osobně, zúčastnit se slavnostního koncertu a následné oslavy.
Byl oceněn nejen za práci pro ochotnické
divadlo, ale i za publikační činnost. Dalším
generacím zanechal knihu velkého historického významu. Je to Historie loštického
ochotnického divadla 1835 - 2000. Podařilo se mu také zachránit staré divadelní kroniky, plakáty a fotografie. Všechno vzorně
utřídil a chronologicky seřadil. V době, kdy

Z předání ceny
„Křesadlo 2018
v arcibiskupském
paláci v Olomouci.
10

HLAS LOŠTIC 		

JARO 2019

byl aktivním členem Jednoty divadelních
ochotníků pečlivě zaznamenával a archivoval veškeré kroniky a dokumenty týkající se
ochotnické činnosti. Pan Weiser má zásluhy
na tom, že Městský úřad Loštice mohl vydat
knihu Společenstvo řemeslných živností v
Lošticích 1878 – 1948. Původní zápisy Vojtěcha Bubeníka doplnil o archivní materiály, vlastní vzpomínky a fotografie. Dnes bychom o těchto řemeslnících, kteří drobnou a

usilovnou prací přispívali k rozkvětu Loštic,
nevěděli téměř nic. V 96 letech napsal knihu
Střípky úsměvných vzpomínek na léta mládí. Pan Weiser se může spokojeně ohlédnout
na roky naplněné usilovnou prací.
Ale nebyl to vždy potlesk na otevřené scéně s pocitem úspěchu. Jak už to bývá, prožil i jiné chvíle, méně radostné. Dnes žije se
svou manželkou v domečku pod lesem obklopen svou rodinou.
Věra Večerková

Rok 2018 u hasičů z Loštic
Další rok je za námi a myslíme si, že je za
námi vidět kus dobré práce. A že nemluvíme do větru, tak předkládáme několik
málo údajů.
Jednotka během roku vyjela k 92 událostem - 23x požár, 39x technická pomoc,
22x dopravní nehoda, 3x taktické cvičení,
5x planý poplach.
Odpracováno bylo 2.252 hodin jednotkou
a dalších 3.378 hodin členy SDH.
Ze zásahové činnosti stojí za zmínku lednový požár střechy domu v Bílé Lhotě, srpnová autonehoda u Kozova, kde bylo třeba vyprostit spolujezdce ze zdemolovaného
vozu, několik desítek odstraněných stromů
z okolních vozovek včetně dálnice. Toto
vše by ale nešlo bez výcviků a školení, které
nám pomáhají v kvalitní práci, namátkou
školení 1. Pomoci, školeni velitelů a strojníků, školení ve vyprošťování atd.
I díky podpoře sponzora se nám podařilo
výrazně opravit naši letitou cisternu CAS 32
Tatra 148, která je nám stále obrovským pomocníkem. Díky dalším sponzorům se nám
daří obnovovat již opotřebenou výbavu a
zakupovat novou jako např. přístroj AED.
Každoroční asistenci na Truck Trialových
závodech jsme rozšířili o asistenci při letech balónů na Bouzově, kde se jednalo o
výpomoc místní jednotce z důvodu velkého sucha. Pro našeho zřizovatele jsme pro-

váděli zalévání městské zeleně a drobné
pomoci s technikou. Od léta na žádost zřizovatele provádíme i odchyt psů.
Máme za sebou i bohatou spolkovou činnost, kdy jsme uspořádali okrskovou soutěž,
naší pohárovou soutěž, která byla doplněna
o letní kino a připravili jsme i okrskový výcvik ve vyhledávání osob v neznámém terénu. Několika málo soutěží jsme se i účastnili. A aby to nebylo málo, tak jsme uspořádali
i taneční zábavu a naše děti navštívil i hasičský Mikuláš. Zúčastnili jsme se několika
dětských dnů a obdobných akcí.
Od jara nám fungují dvě družstva mladých hasičů, kteří odborně rostou s každou
schůzkou. Mladí hasiči Loštice vznikly 23.
února 2018 a od té doby jsme měli dalších
35 schůzek. Registrovaných máme 29 dětí 12 v kategorii mladší (3-6 let) a 17 v kategorii starší (6-15 let). Děti v roce 2018 odpracovaly v rámci svých schůzek 1 171 hodin.
Děti vedou 4 vedoucí, které odpracovaly na
zbrojnici 469 hodin.
Co nás čeká v roce 2019? I nadále tu budeme pro Vás v krizových situacích. Zorganizujeme Pohárovou soutěž v sobotu 20.
července 2019. Budeme se soustředit i na
práce ohledně přístavby hasičské zbrojnice.
Nic z tohoto by nešlo bez našich členů a
členek sboru a jednotky a podpory vedení Města Loštice. Děkujeme. Hasiči Loštice
11
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Tříkrálová sbírka 2019

nou paliativní péči, která umožní lidem na
sklonku života, u kterých je ukončena léčba, dožít doma v kruhu blízkých se zajištěním kvalitní zdravotní a lékařské péče
spolufinancování vytvoření zázemí a provozu služby zabývající se distribucí potravinové a materiální pomoci.
Více o využití sbírky na stránkách: www.
trikralovasbirka.cz/
Sbírka probíhá pod záštitou Charity České
republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé
místní Charity, často ve
spolupráci s farnostmi, školami
či různými
mládežnickými orga-

Jako už se stalo tradicí, tak i letos do ulic
vyrazilo do ulic obcí a měst více než 14 tisíc
kolednických skupinek (přibližně 50 000
dobrovolníků). Výtěžek sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám lidí a
to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Výtěžek sbírky v oblasti spravované Charitou Zábřeh bude kromě přímé pomoci potřebným a chudším lidem v našem regionu využit na financování rozvoje služeb, na
které charita nesežene prostředky jinde:
Zřízení a provoz nového chráněného pracoviště v Zábřehu, kde najdou zaměstnání
lidé se zdravotním postižením a sociálním
handicapem, na trhu práce jinak neuplatnitelní, doplnění zásob zapůjčovaných zdravotních a rehabilitačních pomůcek, pomoci
financovat ztrátovou mobilní specializova12
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nizacemi. V Lošticích vydalo do určených
obvodů tříčlenné skupinky složené z věřících i nevěřících a z mladých skautů.
Koledování v rámci Tříkrálové sbírky 2019
probíhalo v Lošticích, Žádlovicích a Vlčicích od 4. 1. 2019 do 6. 1. 2019 pochůzkou
po domácnostech a sbírkou finanční hotovosti do zapečetěných pokladniček. Počet
koledujících tříčlenných skupinek ve městě
Loštice: 8; v obci Žádlovice 1 a ve Vlčicích 1.
Skupinky zazpívaly „tříkrálový chorál“, slušným způsobem požádaly občany o dobrovol-

ný finanční příspěvek a označily dveře iniciálami K+M+B 2019. Je příjemné viděti, že lidé
v našem městě mají srdce na pravém místě a
mají zájem pomoci dobré věci. V Lošticích se
vykoledovalo 73 674 Kč, v Žádlovicích 8 093
-Kč a ve Vlčicích 5 880 Kč.
Všem štědrým dárcům, kteří často i z toho
mála, co mají, přispěli na pomoc, patří vřelé poděkování. Charita Zábřeh děkuje za
Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným
jejich prostřednictvím.
DS,DK
13

JARO 2019

HLAS LOŠTIC

Školení a práce s počítačem

Začátkem letošního roku se v kulturním domě uskutečnilo školení práce s počítačem nejen pro seniory. Toto školení jsem měl v úmyslu již nějaký ten rok uskutečnit, ale teprve
v loni na podzim jsem se rozhodl, že tedy ano. První lekce tohoto kurzu se uskutečnila v
KD Loštice, dne 7. 1. 2019 v 17:00 a přišlo tam kolem 16-ti zájemců o toto školení. Každé
školení má délku 2 hodin a zájemci se zde učí základní práci s počítačem, jak se používá
myš, jaké jsou typy klávesnice a také jak se klávesnice používá a mnohá jiná základní nastavení, která snad použijí při práci na PC. Na další lekce se přihlásilo ještě pár zájemců,
ale né vždy jsme se sešli všichni. Na prvním setkání jsme se domluvili na každém pondělí v 17:00 a ukončíme toto školení 4. 3. 2019. Podle zájmu bychom ve školení pokračovali
zase příští rok v lednu.
Největší zásluhou bylo to, že jsem od pana Bukovského s firmy BCOMP.CZ mohl zapůjčit
notebooky na kterých se tato školení mohla odehrávat. Velké díky také vedení kulturního
domu, že nám vždy připravilo místnost a stoly. Budu se těšit na další školení, která by se
znovu uskutečnila v příštím roce, bude-li zájem a to od Ledna 2020. Zájemci se mohou už
nyní hlásit na email: info@spravapc.net. Děkuji všem. 			
Faltýnek
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Záchranná služba 155

Policie 158

LÉKÁRNA, náměstí Míru 64, Loštice lekarna.lostice@tiscali.cz / 583 445 270
PO–PÁ 7:30–12:00 / 13:00–16:00
Lékařka pro děti a dorost, MUDr. Marie Novotná, Trávník 595, Loštice 583 445 411
PO 7:00–12:00 // ÚT 7:00-11:00 / 13:00 – 17:00 // ST 7:00 – 12:00
// ČT školy 7:00–11 / 12 - 14 // PÁ 7:00 –12:00
Praktická lékařka, MUDr. Ludmila Koukalová, Moravičanská 33, Loštice 583 445 042
PO 7.00–12.00 / ÚT 12.00–16.00 / ST 7.00–12.00 / ČT 7.00–10.30 / PÁ 7.00–12.00
MUDr. Jan Šmirg - praktický lékař, Havelkova 337/10
Email: callimedsro@gmail.com 608 306 000
PO 06.30 - 11.00, objednaní: 11.00 - 13.00 / ÚT 06.30 - 11.00, objednaní: 11.00 - 13.00
ST 12.00 - 18.00 / ČT 06.30 - 11.00, objednaní: 11.00 - 13.00 / PÁ 06.30 - 11.00
CalliMed s.r.o. Havelkova 337/10 Loštice / mobil 608306 000
email: callimedsro@gmail.com
PO 11:00 – 18:00 / ÚT 7:30 – 11:00 / ST 12:00 – 18:00 / ČT 6:30 – 11:00 / PÁ 6:30 – 11:00
Zubní lékařka MDDr. Klára Havlíčková, MDDr. Jitka Lehar Dostálová,
Havelkova 337/10, Loštice, www.claradent.cz / 775 399 361
PO 11:00 – 18:00 // ÚT 7:30 - 12:00 / 12:30 - 15:30 // ST 7:30 – 12:00 / 12:30 – 15:30
ČT 7:30 - 12:00 a 12:30 – 19:00 / PÁ 7:30 - 13:00
Zubní lékařka MDDr. Olga Sultusová, Havelkova 337, Loštice
http://zubni-lostice.cz/, 605 592 567
Akutní pacienty ošetřujeme pouze v době od 7:30 do 8:00 nebo po předchozí
telefonické domluvě!
PO 7:30-12:00 a 12:30-17:00 / ÚT 7:30-12:00 a 12:30-15:00
ST 7:30-12:00 a 12:30-17:00 / ČT 7:30-12:00 a 12:30-14:00 / PÁ 7:30-11:30
REHABILITACE Tomáš Válek, Olomoucká 159, Loštice
rehab.lostice@seznam.cz / 604 610 482 / 583 446 046
PO-ČT 7:00–15:00 / PÁ 7:00–14:00
ČÍNSKÁ MEDICÍNA + AKUPUNKTURA, MUDr. Jitka Ševčíková
Ke Koupališti 13, Loštice, objednávky na tel. č.: 605 228 117, terapeut čínské medicíny
(kompletní vyšetření, akupunktura, bylinné směsi atd.); MASÉR –TERAPEUT
Václav Orálek – (baňkování, akupresura, moxování atd.)
MOHELNICE
DERMATOLOgICKÁ AMBULANCE * Prim. MUDr. Lubomír Drlík
Nádražní 35, tel. 722 664 966
PO 13.00 - 16.00 / ÚT 15.00 - 20.30 / ČT 15.00 - 20.30 akutní a objednaní mají přednost
KARDIOLOgIE * MUDr. Karel Tesař Nádražní 35, tel. 777 704 397
PO 7.00–12.30 13.00–17.30; ÚT 7.00–12.30 13.00–17.30; ST 7.00–12.30 13.00–15.30
NEUROLOgIE * MUDr. Jiří Kmec Nádražní 35, tel. 583 411 018
ST 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30; ČT 8.00 - 12.00
ORTOPEDICKÁ AMBULANCE * MUDr. Josef Bojko Nádražní 35, tel. 583 411 018
PO 8.00–12.00 ordinace 13.00–16.00 ambulantní operace / ČT 15.00–18.00 ordinace
MUDr. Tomáš Fajt PÁ 8.00–14.00 ordinace
15
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UROLOGICKÁ AMBULANCE MUDr. Josef Marada Nádražní 35, tel. 583 430 226
PO 8.00 -16.00 (Po předchozím objednání a s doporučením od praktického lékaře)
MUDr. Vladimír Kovařík ST 8:00 - 12:00 / PÁ 8:00 - 12:00
(Pouze po předchozím objednání a s doporučením od praktického lékaře)
GYNEKOLOGIE * MUDr. Jan Jirsa 7:00 - 7:30 (odběry a akutní případy)
Nádražní 35, tel. 583 432 057
PO 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 / ÚT, 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00 (ordinace)
ST 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 / PÁ 7:00 - 12:00 (těhotenská poradna)
OČNÍ ORDINACE * MUDr. Kateřina Šinclová
Nutno objednat, kr. akut! Masarykova 2, tel. 583 430 464
ÚT 7.30–13.00; 13.30–17.00 / ST 7.30–13.00 lichý týden
ČT 7.30–13.00; 13.30–15.00 / PÁ 7.30–13.00
ORL * MUDr. Ivana Škárková Okružní 10, tel. 583 411 943. Doporučujeme objednat.
ST 13.00–18.00
ORTOPEDIE A MANUÁLNí MEDICíNA * MUDr. Jiří Matuška
Okružní 10, tel. 583 433 450
Úterý 7.15 -14.00 / 12.00–12.30 přestávka * 12.45,–14.15
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE * MUDr. Jarmila Fricová
Okružní 10, tel. 583 430 172, 778 440 944
PO 7:00 - 17:30 / ÚT 7:00 - 14:00 / ST 7:00 - 16:00 / ČT 7:00 - 13:00
CHIRURGICKÁ AMBULANCE * MUDr. Jan
			
Okružní 10, tel. 583 433 450
PO 7:30 - 12:00 (kontroly, převazy, úrazy), 12:30 - 14:00 (objednaní na chir. sálek)
ÚT 14.00 - 19.00 (kontroly, převazy, úrazy, objednaní na chir. sálek)
ST 7.30 - 12.00 (kontroly, převazy, úrazy), 12.30 - 14.00 (objednaní na chir. sálek)
ČT 16.00 - 20.00 (kontroly, převazy, úrazy, objednaní na chir. sálek)
PÁ 7.30 - 12.00 (kontroly, převazy, úrazy), 12.30 - 14.00 (objednaní na chir. sálek)
Traumatologická poradna * MUDr. Sedlák
Každé první úterý v měsíci 8:00–12:00, nutná objednávka na vyšetření předem.
KLINICKÁ LOGOPEDIE * Mgr. Lenka Malíková, Mgr. Zuzana Táborská
Okružní 10, tel. 739 092 747
PO–PÁ 7:30–12:00, 12:30–16:00
RADIODIAGNOSTIKA * MUDr. Alena Dočkalová, Okružní 10, tel. 606 777 005
PO 8:00–12:00, 12:30–14:30 / ÚT 8:00–12:00, 13:00–18:30
ST 8:00–12:00, 12:30–14:30 / ČT 14:00–19:00 / PÁ 8:00–12:00, 12:30–13:00
Interní a diabetologická amb. * MUDr. Libuše Švubová Nám. Svobody 2, tel. 583 433 669
PO 8.00–12.00 (diab.), 12.30–14.30 (diab.) / ÚT: 8.00–12:00 (inter.), 13.00–15.00 (inte.)
ST 8.00–12.:00 (diab.), 12.30–13.30 (diab.) / ČT 8.00–12.00 (inter.), 12:30 - 16:00 (inter.)
PÁ 8.00 –11.00 (diab.), 11.00 - 12.00 (inter.) Denně 7:00 - 7:30 odběry
ORDINACE DUŠEVNíHO ZDRAVí * MUDr. Vilma Vařeková
Nám. Svobody 2, tel. 5736 275 201
PO 7:00–12:00, 12:30–14:30 / ST: 7:00–12:00, 12:30–14:00 / ČT: 7:00–12:00, 12:30–17:00
Všechny údaje o zdravotnických zařízeních byly získány z webových stránek
16
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Pro nás je hrdinou

Výkony během sezóny Emila Hekeleho,
známého loštického cyklokrosaře, naznačovali, že na republikové mistrovství v Holých vrších v sobotu 12. ledna 2019 bude
další úspěšný závod. S Emilem na klání přijelo početné zastoupení jeho fanoušků. Jak
to někdo trefně napsal, tak by se dal závod
nazvat amatér proti profíkům. Náš loštický borec od úvodu předváděl excelentní
výkon, do třetího kola dokonce najížděl
na vedoucí pozici. Sváděl tam boje se světoznámým Zdeňkem Štybarem, kterého si
dlouho vezl za zády. Mnoho fanoušků vidělo Emila na medailovém umístění. Pak dvě
kola před cílem postihla Emila sportovní
tragedie vyšperkovaná necitlivým a nespravedlivým zásahem pana rozhodčího, který našeho borce na základě nejednoznačných důkazů diskvalifikoval. Celá situace
začala, když si v depu vyměnil kolo. Ale po
pár šlápnutí utrhl řetěz, a tak se vrátil zpět
pro nové kolo. Rozhodčí ho v té chvíli za-

stavil a nedovolil mu v závodě pokračovat.
Po závodě se rozjela diskuze o oprávněnosti
diskvalifikace, ale to už Emilovi nedá možnost, aby získal medaili na domácí scéně,
zatímco letos jich vozil z ciziny nemálo, i
dalekého Japonska. Z celé sezony před mistrovstvím absolvoval 24 závodů, z toho byl
13 krát na stupních vítězů, asi desetkrát na
akcí UCI (mezinárodní cyklistická unie).
Na rozdíl od profíků se Emil na závody připravuje sám, mimo skupinu. Často vyráží
skoro za tmy s čelovkou po pracovní době
najíždět kilometry. Přesto ukázal všem těm
profesionálům navzdory svému věku přes
40 let, že s nimi dokáže držet nejen krok,
ale že je dokáže i předjíždět a držet za zády.
Na výše zmíněné řádky bych rád navázal
drobným rozhovorem s Emilem pro Hlas
Loštic (termín rozhovoru před koncem
ledna).
Dovolím si Emile pár otázek.
Od závodu uplynulo už trochu času a tvé
nespravedlivé vyloučení na mistrovství
bylo rozebráno z mnoho stran. Bude Tě
tato situace motivovat do dalších let, aby
sis medailový ceremoniál, když dá zdraví,
užil i na republikovém mistrovství?
Abych pravdu řekl, stojím spíše před otázkou, jestli má cenu v těchto podmínkách,
které mám pokračovat dál. Jsem v pozici
totálních amatérských podmínek, které se
neslučují s profesionalismem!!! Chodím do
práce a po práci jezdím na tréninky, kterým
obětuji mnoho úsilí, aby to mělo správný směr a tím pádem výsledky. Stojí mně
to mnoho času a úsilí. Nevím, jestli si tohle
někdo dokáže představit, ale za stávajících
podmínek to dál dělat nechci, tudíž nevím,
jestli budu pokračovat dál v příští sezóně.
Do konce února bych chtěl mít jasno. Nyní
jsem ve stavu, kdy jednám s potencionál17
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Jaké máš sportovní i mimo sport plány do
budoucna?
Nyní jsem ukončil cyklokrosovou sezónu
po závodě v Lucembursku, kde jsem dojel opět na pódiu na druhém místě. V tuto
chvíli jsou mé plány jasné. Dát si po náročném roce oddych a zrelaxovat. Mám nyní
měsíc na to, abych zvážil, jestli budu pokračovat dál či nikoliv. Samozřejmě, že o
motivaci mám postaráno a je stále se kam
zlepšovat, ale jak jsem zmínil, v těchto podmínkách, které mám již pokračovat nechci. Mým aktuálním cílem je najít partnera, který by mně podpořil a já se cyklistice
mohl věnovat lépe než doposud. V letošní sezóně jsem z dvacetišesti startů skončil
čtrnáctkrát na pódiu a tak si myslím, že investice přes moji osobu se partnerovi rozhodně vyplatí.
Děkuji za redakční radu i čtenáře Hlasu
Loštic za rozhovor a přeji Ti do života mnoho úspěchu.

ními partnery, aby mně podpořili, protože
jak jsem již řekl, nedá se to dělat takhle dál.
Píše se, že jsi dlouhodobě kritikem poměrů v cyklokrosu, mohl by si, pokud to jde,
stručně popsat situaci i pro čtenáře, kteří
cyklistiku tolik nesledují?
Problémem celé cyklistiky je nefungování
svazu jako takového. Dále lidí, kteří dělají cyklokros pro svou potřebu hlavně po finanční stránce, ne po sportovní. Ano jsem
kritikem české cyklistiky jako takové, protože si pamatuji jejich začátky, kdy se vše přebralo po revoluci (tzn. po roce 1989) a vše
se pomalu po určité době obrací zády a je to
v neprospěch sportu. Kritizuji činitelé, kteří
dělají vše pouze ve svůj prospěch a proto je
cyklistika tam kde je. Zjednodušeně řečeno,
hlavně že ti co to vše řídí, mají své zahřáté
křeslo. V podstatě je nezajímá úroveň a výsledky, ale to co jim to přinese. To je hlavní
problém a tímhle trpí celý sport, nebo jen
disciplína jakou je cyklistika. Nebudu dále
nic komentovat, protože je to dlouhé téma,
co je vše u nás ve sportu špatně.

Za redakční radu David Kofránek
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Hlášení závad a poruch

Už je to nějaký ten pátek, co se nachází na
hlavní stránce webu města Loštice užitečný informační systém sloužící k nahlášení a
upozornění na závady a poruchy, které bystré oko občana postřehne.
K upozornění na závadu či poruchu stačí
kliknout na odkaz: Poruchy a závady hlašte
zde . Dále nahlásit závadu.
Zde v prvním kroku ze dvou vybereme
kliknutím na mapě místo závady (či lze načíst polohu, pokud máme tu možnost).
Ve druhém kroku se otevře formulář, kde
je vyplněna adresa (místo) závady z předchozího kroku. Do formuláře vyplníme kolonky název, kategorie a popis problému.

Případně doplníme fotografií závady. Dále
se vyplní kontaktní informace, jako jméno,
příjmení, email, telefon. Všechny uvedené
osobní údaje nebudou zveřejněny, slouží
zaměstnancům města Loštice pro případnou komunikaci v rámci řešení nahlášené
závady. Na uvedený email je také zaslána
informace o stavu hlášení.
Pokud jsou všechny povinné kolonky vyplněny, stačí odklepnout uložit a odeslat.
Tímto je informace o poruše či závadě odeslaná a díky vaší spolupráci je možno na řešení problému rychleji začít pracovat.
Pak stačí jen sledovat v přehledu nahlášených závad v aplikaci či v terénu stav řešení.
David Kofránek

Ostatní informace . . .
- Městské kulturní středisko Loštice přivítá brigádníka na roznášku Hlasu
Loštic – informace v kanceláři MKS

placená reklama

- Hudební skupina Písklata a Pohodáři shání hráče na klávesy a kytaru
– informace na telefonu 602 544 253
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Ohlédnutí za zimou na Základní škole v Lošticích
Zima již definitivně ustupuje nadcházejícímu jaru a na naší základní škole běží naplno 2. pololetí školního roku 2018/2019.
Dovolte mi krátké připomenutí některých
akcí organizovaných během zimních měsíců.
Prosinec bývá tradičně spjat s „Vánocemi ve
škole“, které byly rozděleny na předvánoční
odpoledne pro veřejnost a dva projektové
dny pro 1. a 2. stupeň. Ve čtvrtek 13. prosince 2018 mohli navštívit školu všichni,
kteří měli chuť a zájem prohlédnout si její
krásně vyzdobené prostory, splnit vánoční
úkoly, tentokrát zaměřené na jednotlivé vyučovací předměty, poslechnout si vystoupení dětského pěveckého sboru Větrník
nebo si koupit drobný výrobek našich žáků
na vánočním jarmarku.
Oba projektové dny byly plné vánočních
aktivit. Děti na 1. stupni např. zkoušely svůj
logický úsudek zapřaháním sobů do Santova spřežení, počítaly, jak dlouhou cestu
museli ujít Josef a Marie do Betléma, prováděly pokusy se svíčkou a bramborou nebo
zkoumaly rybí šupiny pod mikroskopem.
Na druhém stupni si žáci v rámci chemie
„zaprskali“ a roztančili hrozinky, v dějepise
přiřazovali adventní tradice k jednotlivým
dnům, v češtině sbírali vánoční báňky se
správně napsanými slovy atd.
Jako každoročně se i letos v první prosincový pátek sjely děti ze stonožkových škol
do Katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava
v Praze na slavnostní Mši svatou pro Stonožku, na niž je pozvali zakladatelka hnutí Na vlastních nohou paní Běla Gran Jensen a pražský arcibiskup a patron Stonožky
J. Em. Dominik kardinál Duka O. P. Během mše zazněly písně v podání velkého spojeného pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jaroslava Pletichy, kterého
byl součástí i náš školní pěvecký sbor Vě-

trník. Spolu s ním zazpíval stonožkovou
hymnu Never Be Alone Josef Vágner. Paní
Běla připomněla, kterým dětem letos Stonožka pomohla a předala řediteli Fakultní
nemocnice v Plzni MUDr. Václavu Šimánkovi symbolický šek na 500 000,- Kč, jímž
stonožkové děti podpořily společný projekt výzkumu léčby Crohnovy choroby, na
němž se podílí Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Fakulta aplikovaných věd
ZČU Plzeň.
Během zimy se naši žáci zúčastnili také
mnoha soutěží a olympiád, např. regionálního kola soutěže Mladý chemik, okresního kola Dějepisné a Zeměpisné olympiády, z jazykových soutěží pak okresního kola
Olympiády z českého jazyka a Konverzace
v anglickém jazyce. Mladí recitátoři předvedli své umění ve školním a oblastním
kole recitační soutěže Dětská scéna 2019.
Žákovský parlament před Vánocemi zorganizoval soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu,
dále vyhlásil výtvarné soutěže pro žáky 4.
– 9. tříd na téma Vesmír a Památky Olomouckého kraje.
Pro žáky druhého stupně připravili v únoru
zástupci parlamentu pod záštitou Mgr. Pavla Kuby turnaj v přehazované. V kategorii 6.
a 7. tříd zvítězilo družstvo VII. B, v kategorii 8. a 9. tříd pak družstvo IX. A.
Naše škola spolupracuje s Ekocentrem
Sluňákov. Žáci II. A při jeho návštěvě poznávali, jak žijí na našem území v zimě ptáci a ostatní zvířata, hledali stopy v přírodě a
vyrobili si jednoduché ptačí krmítko. Žáci
7. ročníku se zúčastnili programu s názvem
„Ptáčci zpěváčci“, který byl zaměřen na život našich nejběžnějších druhů ptáků a jejich ochranu.
Do preventivních programů, jež proběhly
v zimních měsících, patřila např. beseda s
profesionálními hasiči pro žáky 2. ročníku.
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Děti z VI. A absolvovaly program s názvem
„Šikana – nemoc vztahů“, osmáci a deváťáci
pak programy spojené s problémy dospívání a zodpovědného chování.
Kultura byla v zimních měsících zastoupena skvělým vystoupením bubeníků
ze skupiny Jumping Drums a tradičním Divadélkem pro školy z Hradce Králové, jehož členové připravili pro děti z prvního
stupně Devatero pohádek, pro druhý stupeň program s názvem Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa.

Na závěr tradičně několik sportovních informací. V měsíci lednu proběhlo
školní kolo v basketbalu III. a IV. kategorie. Vítězem III. kategorie se stalo družstvo VII. B, vítězem IV. kategorie družstvo IX. A.
Žáci 7. ročníku absolvovali ve dnech 11.
2.–16. 2. v Hynčicích pod Sušinou zimní
výcvikový kurz, během něhož si osvojili či
prohloubili lyžařské dovednosti. Další informace ze života školy přineseme v letním
vydání Hlasu Loštic. Mgr. Martina Špičková
25
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A. KAŠPARA LOŠTICE
Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice ve školním roce 2018/2019 uskutečnila
několik koncertů a zúčastnila se kulturního
vyžití ve městě Loštice. Prvním koncertem
tohoto školního roku byl Podzimní koncert, který byl obohacen o uvádění žáků
z literárně-dramatického oboru. Mikulášský koncert byl věnován především mladším žákům z hudebního oboru, kde byl přítomen sám Mikuláš s andělem, kteří touto
akcí provázeli. Součástí této akce bylo i výtvarné tvoření, které se odehrálo v Muzeu
Olomouckých tvarůžků. Žáci z výtvarného
oboru vytvářeli výrobky, pouštěli si lodičky a na závěr svými výtvory nazdobili místní vánoční stromeček. Žáci z hudebního
oboru se podíleli na kulturní činnosti s názvem Vánoce u kašny a Vánoce pro seniory.
Pár dní na to proběhla školní akce Vánoční koncert, na kterém vystoupily především
soubory školy. Některá seskupení vznikla
výhradně jen pro ten den. Žáci z literárně-dramatického oboru vystoupili s pohádkou, kterou si připravili a obohatili koncert
recitacemi s vánočním motivem. K vidění
byla výstava obrazů žáků z výtvarného oboru a také nejstarší loštický betlém z 19. století. Velmi jsme se těšili z velké účasti posluchačů. V únoru se uskutečnil Novoroční
koncert, který žáci připravili obyvatelům
domova pro seniory v Lošticích.
Ve školním roce 2018/2019 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášená soutěž. Národní soutěž probíhá ve
4 kolech. Nejdříve se začíná školním kolem, poté následuje okresní, krajské a posledním kolem je ústřední (celostátní). Dne
19. 2. 2019 proběhlo na naší škole školní
kolo ve hře na keyboard, v sólové i komorní
hře na akordeon a v souborové hře na dechové žesťové i dřevěné nástroje. V tomto
nástrojovém obsazení probíhá soutěž jed-

nou za tři roky. I touto cestou děkuji všem
zúčastněným žákům a pedagogům za pečlivou přípravu do školního kola. Není snadné se na tyto soutěže připravit. Je zapotřebí
splňovat daná kritéria jako je minutáž a repertoár.
Dne 27. 2. 2019 se žáci zúčastnili okresního
kola ve hře na akordeon, které se uskutečnilo na ZUŠ Žerotín v Olomouci. Někdo si
může říct, že došlo k omylu, protože Loštice nepatří pod olomoucký okres ale pod
šumperský. Ve studijním zaměření hry na
akordeon nastala spolupráce mezi těmito
okresy již před několika lety. Díky tomu je
naším žákům umožněno soutěžit v okresním kole.
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Výsledek okresního kola v sólové
i komorní hře na akordeon:
Hra na akordeon – sólo
Zdráhal Tomáš
0. kategorie
1. místo s postupem
(pí. uč. Miko)
Havlíček Tomáš
II. kategorie
1. místo s postupem
(pí. uč. Miko)
Zdráhalová Eliška
III. kategorie
1. místo s postupem
(pí. uč. Miko)
Braun Tomáš
V. kategorie
1. místo s postupem
(pí. uč. Miko)

šenosti a poslechnout si výkony i z jiných
škol. Toto je pro muzikanty důležitým prvkem ve svém vývoji a také i motivací.
Taneční obor
Ve Vídni ve dnech 22. - 24. 2. 2019 se uskutečnila mezinárodní taneční soutěž Vienna
dance open 2019, kde naši školu reprezentovala žákyně Adéla Procházková ze třídy
p. uč. Vadima Tsepeleva. Za nás je to velký
úspěch, že žáci z naší školy se mohou předvést i v zahraničí, kde je velká konkurence
z celého světa. Je důležité si připomenout
naši bývalou žákyni Karolínu Rumpelovou,
která v této soutěži obstála více než dobře a
díky ní se ve Vídni zjistilo, že existují Loštice. Karolína Rumpelová složila v minulém
školním roce přijímací zkoušky a byla přijata na prestižní taneční školu v Německu,
tímto ji zdravíme a přejeme mnoho štěstí
v osobním i v profesním životě.

Hra na akordeon – komorní hra
Braun Tomáš,
Selingerová Tereza
II. kategorie
1. místo s postupem
(pí. uč. Miko)
Tito žáci budou reprezentovat naši školu
v krajském kole dne 27. 3. 2019 v Litovli.
V Zábřehu 28. 2. 2019 se konalo okresní
kolo v souborové hře na dechové nástroje.
Výsledek okresního kola dechových nástrojů:
Souborová hra na dechové žesťové nástroje
Kuba Ondřej, Šmíd Jindřich,
Morávková Natálie
II. kategorie
1. místo
(p. uč. Beneš)
Souborová hra na dechové dřevěné nástroje
Vykydalová Veronika, Gerlichová Anna,
Knápková Adéla
III. kategorie
1. místo
(pí. uč. Matějová)

Výtvarný obor
Výtvarný obor navštěvuje ve školním roce
2018/2019 padesát čtyři žáků. Nejmladší děti mají šest let, nejstarší skupinou jsou
většinou žáci devátých tříd a středních škol.
Pojetí výtvarného tvoření se spíše přibližuje
malířským renesančním dílnám, než-li osnovám současných základních škol.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za jejich reprezentaci naší školy.
Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice je nejmenší školou v okrese Šumperk, i
přesto naši žáci a pedagogové jsou schopni
se připravit na soutěže a konkurovat ostatním školám. Vždy svým žákům říkám, že
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! A
když se nám podaří něco „ve světě ulovit“,
tak to už je jen takový bonus za naši dřinu a vytrvalost. Díky soutěžím je možné si
zahrát v jiném prostředí, získat nové zku27
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Absolventský koncert			
29. 5. 20119 v 17:00, sálek školy
Divadelní přestavení			
30. 5. 2019 v 16:00, sálek školy
ZUŠ OPEN				
31. 5. 2019 v 15:00, náměstí Loštice
Vernisáž výtvarného oboru			
10. 6. 2019 v 17:00, přísálí KD Loštice
Výstava bude probíhat od 10. 6. 2019 – 14.
6. 2019
Závěrečný koncert				
12. 6. 2019 v 17:00, sál KD Loštice

Umění je především vnímání ducha člověka a nikoliv výkon, který je limitován časem
a tzv. musismem. Jistě je rozdíl pojetí v jednotlivých uměleckých disciplínách. Vždyť
téměř 50% výtvarné tvorby tvoří pozorování. Umění by mělo být vždy projevováno
především v lásce k danému oboru. Je velice pěkné pomáhat rozvíjet jednotlivé talenty studentů a současně jim být také průvodcem na jejich cestě za poznáním. Tato
cesta je vždy individuální, i když práce ve
skupině rozvoj urychluje. Je tu více pohledů, tzv. zrcadel, kde si člověk může rychleji
děje uvědomit a vstřebat.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem,
kteří nám jakýmkoliv způsobem vypomáRádi bychom Vás pozvali na další akce, hají a jsou našimi příznivci. Budeme rádi,
když nás navštívíte, protože bez Vás by naše
které chystáme:
tvorba neměla význam. S pozdravem a
Jarní koncert				
přáním pěkných jarních dnů
26. 3. 2019 v 17:00, sálek školy
Bc. Hana Miko, BA, ředitelka školy
Koncert populárních melodií		
a za výtvarný obor Julie Olešovská
7. 5. 2019 v 16:00, sálek školy

Jaro vzkříšení
Žehnání polím a zahradám. Když se chceš
přidat k prosbám o požehnání pro práci našich zemědělců a zahrádkářů, aby nám Bůh
požehnal příznivým počasím a bohatou
sklizní, přijď v úterý 23. dubna v 17:00 hod.
ke kapličce sv. Pavlíny u cyklostezky mezi
Palonínem a Lošticemi. Budeme se tam
modlit v duchu „člověk rozsévá a vzrůst
dává Bůh“. Noc kostelů. V tříletém cyklu Loštice, Moravičany a rok pauzy- chceme
opět připravit
Noc kostelů v Lošticích. V pátek 24. května
vás zveme na program, který se chystáme
pro vás připravit. Zároveň jsme otevřeni
všem, kdo jsou ochotni se do přípravy nebo
programu zapojit. Obnova střechy kostela. Při lepším pohledu na věž a oplechované části střechy kostela je vidět odstávající
plechové šablony a rezavá nároží, úžlabí a
ostatní její části. Při kladném vyřízení slí-

S ustupující zimou k nám přichází úsvit
rozkvetlého jara. Drazí spoluobčané, nenechme si vzít ideály! Protože jenom majíce ideály máme budoucnost. Bůh z nás
učinil lidskou rodinu, abychom společně
budovali náš domov, kterým je Země i naše
město. Proto vám chci nabídnout pár informací, jak i naše farnost chce v nejbližší
době k tomuto cíli přispět.
Velikonoce. Zvu vás oslavit příchod jara nejenom procházkami do krásné přírody, ale i
poděkováním Stvoříteli za život, krásu naší
země i za vykoupení, kterým nám otevřel
přístup do přislíbené Nové Země a Nového Nebe. Bohoslužby Velikonočního tridua bodou v kostele sv. Prokopa na Zelený čtvrtek v 18:00h, obřady Velkého pátku
v 15:00h, Velikonoční vigilie na Bílou sobotu 19:30h a na Velikonoční neděli 21. dubna v 9:30h.
28
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bených dotací bychom se letos chtěli pustit
do její obnovy, aby nejvyšší a nejstarší budova v Lošticích mohla již z dálky reprezentovat krásu našeho města.
Pastorační místnost. V prostorách staré hospodářské přístavby na farním dvoře
se snažíme z bývalé stodoly v rámci svých
možností zřídit místnost pro různé společenské, oddechové a vzdělávací aktivity, na
které jsou zváni i všichni občané Loštic. Někteří z vás už teď mají dobré zkušenosti s
dětským příměstským táborem, živým betlémem nebo alespoň s možností dětí zaskákat si na trampolíně na farním dvoře. Pro
širší možnosti využití společenské místnosti přistavujeme také kuchyň a sociální zázemí. Veliké díky patří těm lidem, kteří se
nezištně ve svém volném čase podílejí na
budování této místnosti. Díky nim se snížily dosavadní náklady za dva roky na něco
přes 400.000Kč. Je to sice čtyřikrát více než
jsme měli na účtě, když jsme se do budování místnosti pouštěli, ale díky Bohu, vašim osobním darům 160.000Kč, dotacím
93.000Kč a sbírkám dnes už stojí i přístavba
s okny a střechou. Jsou hotové stropy, kladou se podlahy a dokončuje se elektřina.
Máme i další plány větších či menších oprav,

které si vyžaduje situace nebo aktivity, které chceme nabídnout spoluobčanům. Rádi
při nich přivítáme i vaši pomoc ať už materiální, finanční, využitím vašich dovedností nebo i dobrovolnické služby. Z oprav
vzpomenu např. výměnu některých dřevěných prvků a schodů do věže kostela tak,
aby na noc kostelů byl bezpečný přístup ke
zvonům, vyspravení omítek části zdiva před
položením nového koberce u oltáře, zařízení a vybavení kuchyně, sociálních a pastorační místnosti, úpravy na farním dvoře,
aby mohl dobře sloužit pro různé aktivity
atd. Přihlaste se jako dobrovolník, kterého
můžeme oslovit v případě údržby, opravy,
úklidu apod. Oceníme i květinové příspěvky z vašich zahrad pro zkrášlení kostela, tak
jak to bylo zvykem u mnoha loštických rodin, kterých nám už dnes bohužel ubývá.
Krása prvních květů, teplý vánek přicházejícího jara a kočičky Květné neděle ať jsou
pro nás inspirací k hledání nových cest od
srdce k srdci, inspirací vidět v člověku člověka a nalézat klid a mír v naší společné
loštické rodině.
O vzpomínku před Nejvyšším prosí a modlitbu s požehnáním posílá
O. Kristián Libant, správce farnosti
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7. ročník mistrovství ČR
v ultramaratonu a maratonu

Sobota 11. května od 7.00 - start rybářský areál na Valše
Zatím přihlášeno přes 60 závodníků z ČR, Slovenska a Holandska.

KULTURNÍ INFORMACE
Ohlédnutí
Mikuláš v Žadlovicích

OV a SDH Žádlovice pořádali v pátek 7.
12. 2018 mikulášskou nadílku. Místní děti týden předem vyráběli vánoční ozdoby, převážně panáčky ze šišek,
jimiž ozdobili stromeček. Letos si Lucie Odstrčilová připravila pro děti chemické překvapení, díky kterému si
ukrátili čekání na Mikuláše, jenž dorazil se svojí družinou - Andělem a Čertem s pekelným ohněm.
Společně jsme rozsvítili vánoční stromeček, děti si za básničky zasloužili balíčky s cukrovím a dospělí se zahřáli punčem. Všichni odcházeli spokojení, vánočně naladění.
za SDH H. Fischerová

31

JARO 2019

HLAS LOŠTIC

Poděkování

Pomalu se stává tradicí, že večer před
štěrým dnem se v Žádlovicích schází občané u místní kapličky aby se zaposlouchali do vánočních koled. Rád bych tímto poděkoval Loštické Veselce za navození
vánoční pohody a za to, že si ve svém nabitém programu našli chvilku i pro nás.
Ing.Zdeněk Fischer

4. Lidový ples

Další Regionální lidový ples je za námi. Letos proběhl v sobotu 19.1.2018 již tradičně
v prostorách Kulturního domu v Lošticích.
K tanci a poslechu po celý ples hrála skupina SPECTRUM 2 z Prostějova. Jejich repertoár, co do počtu písní je široký plný
známých písní z oblasti rocku a popu. Ale
byla možnost si zatancovat polku i valčík.
V programu vystoupila skladatelka, textařka a zpěvačka Pavla Aschenbrennerová se
svými staršími i novými písničkami z připravovaného CD.
V první polovině programu předvedla své
vystoupení taneční skupina Mohelnické
mažoretky mající za sebou úspěch na mistrovství ČR. Později zpříjemnila ples svým
vystoupením „Mamma Mia“ skupinka žen
z H-Dance Mohelnice. Se svým vystoupením uspěla na soutěži v listopadu „O Pohár
města Hranice“ , kde si vybojovala krásné
2.místo v mezinárodní konkurenci. Před

půlnocí došlo i na tradiční plesové slosování o posledních asi třicet hezkých cen z přibližně ze sta cen. Zbytek byly ceny přímé.
Letos byly dvě hlavní ceny, a to zájezd do
Bruselu pro dva. Zájezdy věnovali do tomboly europoslanci Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský.
Rádi bychom za pořadatele poděkovali všem
štědrým dárcům cen do plesového slosování. Těch letos bylo takřka padesát, ať z řad
místních podnikatelů i podnikatelů z okolních obcí, soukromých osob. Dále bychom
rádi poděkovali všem, co zavítali na náš ples,
i přes velkou konkurenci plesů v okolí. Je našim cílem navázat na tradici lidových plesů v minulosti, aby každý rok se návštěvníci plesu rádi vraceli, neboť pro ně to děláme.
A nesmíme zapomenout i poděkovat všem,
kdo se zapojili do organizace našeho plesu.
Za MO KDU-ČSL Loštice Pavel Procházka
st. a David Kofránek
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Pozvánka
Loštice - den otevřených dveří 11. května a Muzejní noc 18. května 2019
K 25. výročí založení Muzea Olomouckých
tvarůžků, 11. května, Vás vítáme s úsměvem a bez placení vstupného. V 10. hodin
Vás slavnostně přivítáme do nové rozsáhlé výstavy a nyní je část výčetu zajímavostí:
promítání nového filmu, ochutnávka tvarůžků a zkouška, zda poznáte čichem příchuť tvarůžků. Kdo uhodne, bude zařazen
do losování o 3 voňavé ceny a v 16.00 proběhne losování. Házení míčky, hliněné kuličky a kvízy tvarůžkářské, pleskání tvarůžků jako před sto lety, dokonce snad i šlapání
tvarohu. Pak řada stolních her a řada překvapení, bez kterých by to samozřejmě nešlo...
Muzejní noc 18. 5. má tři místa: úplně tajný a tajemný program ve spojený s klenotem
Loštic, synagogou, který bude vyvěšen až den před nocí - a bude vyhlášen obecnín rozhlasem.
Po mnoha letech v Kašparově pamětníku uvidíte slavné loštické poháry a dovíte se o nich
vše. (A když náročné práce půjdou pomaleji, bude o muzejní noci podrobná zmínka o expozici před ve vstupní hale Muzea Olomouckých tvarůžků.)
Muzeum Olomouckých tvarůžků v muzejní noci bude mít do poslední chvíle tajený program, ale bude skvělý. Z celého odpoledne a večera bude jedinečná nabídka - jít po dvou
divadelních představeních navštívit svět muzejní noci. Těšíme se na Vás...
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KULTURNÍ POZVÁNKA MKS
neděle 24. března, 15 hod.
DĚTSKÝ MAŠKARÁK
*dětský maškarní karneval ve stylu VEČERNÍČKU*
* soutěže * hry * strašidelná cesta * DJ JÁRA*
středa 27. března, 18 hod.
CESTOPISNÁ BESEDA
* Portugalsko a Azorské ostrovy * přednáší cestovatelka Kamila Kysučanová *
sobota 6.dubna, 20 hod.
ROCKOVÝ MOTOPLES
* hrají REBELKY KONICE a ROCK DISCO JARDA * vstupné 70,-, předprodej *
pátek 12. dubna, 19 hod.
NA PLNÝ COOLE se Zdeňkem Izerem
* předprodej * vstupné 280,- * předprodej 250,- Kč *
14.- 21. dubna
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
otevřeno:
neděle 14. 4. 13. - 17 hod.
pondělí 15. 4. 14. – 17 hod.
středa 17. 4. 14. – 17 hod.
pátek 19. 4. 14. – 17 hod.
		 		
neděle 21. 4. 14. – 17 hod.
pátek 26. dubna, 15 hod. BOROVÁ CHATA
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
* hudební program, vatra, ohňová show, soutěže, strašidelná stezka *
pátek 26. dubna, 18. hod. BOROVÁ CHATA POSEZENÍ s kytarou s Kamarády
* hudební večer u táboráku * občerstvení * opékání buřtů *
neděle 28. dubna, 17 hod.
NEJLÍP JE U NÁS
* premiéra divadelní operety loštických ochotníků * předprodej *
neděle 12. května, 14 hod.
SLAVNOST MAMINEK
* hudební program pro maminky * MŠ, ZUŠ, Pohodáři a Písklata *
neděle 12. května, 17. 00 hod.
ŽIVOTEM s NAĎOU URBÁNKOVOU
* hostem zpěvačka NAĎA URBÁNKOVÁ a Pavel Skalický *
středa 15. května
VĚTRNÍK – KVĚTINOVÝ KONCERT
sobota 18. května, 17 hod.
LIMONÁDOVÝ JOE
		* muzikálové představení „Divadla Morávia“ z Vápenné * předprodej *
sobota 25. května LOŠTICKÝ TVARŮŽEK
		 43. ročník – pořádá Klub českých turistů Loštice
+
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neděle 26. května, 15 hod. EVA a VAŠEK
* hudební taneční odpoledne * předprodej *
sobota 15. června DEN MIKROREGIONU v Úsově

LOŠTICKÉ SLAVNOSTI 2019:

pátek 21. června, 17 hod. – COUNTRY FEST
* POHODÁŘI * KTO Praha * ŠEDIVÁCI * KAMARÁDI *
sobota 22. června, 9 hod. – SLAVNOSTI HUDBY A TVARŮŽKŮ
* Divadlo Kozlíček * MAJDA ZE ŠKOLKY * kouzelník * ZUŠ Loštice * TVARŮŽKOVÉ KRÁLOVSTVÍ * ANETA LANGEROVÁ s kapelou * MILAN PEROUTKA * PREMIER * MEFISTO * a další *
neděle 23. června, 10 hod.
24. FESTIVAL DECHOVEK
* HANÁ UNIČOV * LOŠTICKÁ VESELKA * VĚNOVANKA * * KERAMIČKA *
ostatní:
SETKÁNÍ SENIORŮ: 17. dubna, 22. května, 19. června

PŘÍSPĚVKY
Život na sokolském cvičišti
V posledním čase si s tatou hodně povídáme o cvičišti, brouzdáme skoro jeho stoletou historií, vzpomínáme na desítky výborných loštických sportovců. Sokolská
jednota v Lošticích vznikla v roce 1899.
Sokol za první republiky plnil funkci, jak
se dnes moderně říká, pro volnočasovou
aktivitu občanů. Po vzniku Československa se stavěly po celé zemi sokolovny, budovala se venkovní cvičiště. Jedno takové cvičiště v roce 1924 vyrostlo také u nás
v Lošticích. Sportovní a kulturní život na
sokolském cvičišti probíhal až do vypuknutí druhé světové války. Němci Sokol zakázali. Po válce sokolové činnost obnovili, cvičiště znovu plnilo svůj původní účel.
Přišel rok 1948, sjednocení tělovýchovných
jednot a v roce 1956 komunistická strana činnost Sokola zakázala úplně. Většina
sportovců Sokola se už v roce 1953 stává
členy TJ Slavoj Loštice. Je paradox, že společenské vlastnictví majetku na život cviči-

ště až do roku 1989 nemělo negativní dopad. Všichni si byli rovni, cvičiště patřilo
všem. Tata rád vzpomíná na poválečnou
historii. Rodilo se více dětí, které postupně
dorůstaly ve výborné sportovce. Bylo příznivé počasí pro zimní sportování. V zimě
mrzlo, na kluzišti se bruslilo a hrál hokej
několik měsíců. V letech 1964-1965 město postavilo nové kabiny a tribunu. Stovky
brigádnických hodin na stavbě odpracovali členové Slavoje. Nedá se zapomenout na
rivalitu mezi Lošticemi a Mohelnicí při hokejových zápasech. Největší rozkvět sportu
na cvičišti byl v 60. a 70. letech. Dobře si
vzpomínám, jak všední dny dopoledne patřilo cvičiště škole a hodinám tělocviku, po
vyučování se hodně dětí vracelo zpět třeba si jen tak zaskotačit. Po příchodu ze zaměstnání se areál zaplnil sportovci. Sokolské cvičiště žilo od pondělí do neděle. V té
době jsme se mohli chlubit výbornými tenisty (Zdeněk Zimmermann, Ing. Marek,
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Petr Jašek, Vladimír Kindl, MUDr. Musilová, Jarmila Kindlová a jiní). S historií cvičiště je navždy spojena sportovně nadaná rodina Zimmermannova a jedinečný správce
pan Alois Zimmermann. Čest jeho památce. Bydlíme s tatou na sídlišti 40 let. Pohledem z okna jako na dlani jsme měli veškerá sportovní a společenská klání, která se tu
konala. Dnes se píše rok 2019. Tata je bývalým členem Slavoje. Často se mě ptá, jestli
se sokolské cvičiště dožije roku 2024, kdy
uplyne sto let od jeho otevření. Je na něj
smutný pohled, sportovního života na něm
rok od roku ubývá. Tata má pravdu, cvičiště na první pohled pustne, žalostný je pohled např. na běžeckou dráhu, na které běhají školní děti. Město nemůže pro občany
cvičiště opravit, protože je vlastníkem pouze kabin a tribuny. Pozemky v celém areálu
jsou ve vlastnictví Slavoje.
Po sametové revoluci v 90. letech stát vracel
v restitucích majetek. Česká obec sokolská
získala zpět sokolovny a cvičiště postavené
za první republiky. V našem městě činnost
Sokola už nebyla obnovena, pozemky na
cvičišti získal Slavoj. Každý majetek potře-

buje údržbu a po jistém čase finančně náročnou generálku, na kterou spolky nemají
peníze. Poslední dobou není výjimkou, že
jejich funkcionáři berou rozum do hrsti a
hrozbu zavření zchátralých areálů řeší převedením na obce či města, aby se ty o ně
postaraly. Myslím si, že v Lošticích by většina spoluobčanů považovala také za nejlepší
řešení, aby Slavoj velkoryse převedl pozemky městu a město opravilo cvičiště na důstojný stánek odpovídající 21. století. Jsem
přesvědčena, že se mezi námi nenajde spoluobčan, který by upřímně nepřál školním
dětem novou běžeckou dráhu a moderní
hřiště.
Ve vlastnictví města je fotbalový areál a
koupaliště. Město staví krásné kabiny, fotbalisté mají areál v pronájmu. Koupališti
dalo nový kabát, provozuje ho v letní sezónu také nájemce. Vedení města se dobře
stará o oba areály. Podle mě do sportovně
relaxačního komplexu města patří také cvičiště. Reálně, vidí někdo z nás jiný subjekt
než město, který může do sokolského cvičiště investovat?
Věra Čížková

Každý je nahraditelný
Pár řádků, proč ve vánočním Hlasu Loštic
nebyl vložený jízdní řád. Možná bych ani
nereagoval, ale v době před Vánocemi jsem
se dozvěděl, co a kdo všechno jsem . . .,
že jsem neudělal JŘ. Tak tedy. Skoro pětadvacet let jsem dělal pravidelně JŘ. Musím zdůraznit, že si toto u mne nikdo nikdy
neobjednal, natož aby mi za práci, kterou
jsem dělal doma, někdo platil. Byl to prostě
můj osobní příspěvek do Hlasu Loštic, jak
od každého, kdo do této tiskoviny přispívá.
V roce 2017, kdy vyšel JŘ naposledy, se mi
„podařilo“ omylem nechat vytisknout starý
JŘ (nové vytištění aktuálního nestálo město
ani korunu). Dále se přiznávám, že jsem za-

pomněl vložit jeden spoj. Následně po vyjití JŘ mi přišel mail, ve kterém mě bdělý občan upozorňuje na chybu. Dovolím si volně
citovat: „ . . . jízdní řád využívají především
starší lidé a možné chyby v JŘ je uvedou
ve zmatek. Jaké důsledky vyvodíte z vašich
chyb, aby se už neopakovaly?“ Tak jsem se
zastyděl a omluvil s tím, že žádné chyby se
už opakovat nebudou, jelikož se potrestám
a žádný jízdní řád už nikdy dělat nebudu.
Taky jsem slyšel, že se mstím (!?), jelikož
jsem neuspěl ve volbách. „Svatá prostoto!“ Kdybych se mstil, tak JŘ by nevycházel už přes deset let. Já totiž místo msty se
po každých, pro mne neúspěšných volbách
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(a že jich už bylo) jdu vybrečet do lesa, kde
v slzách zoufale mlátím hlavou o stromy s
myšlenkou na nevděčné loštické voličstvo,
když přeci pro ně dělám ty JŘ. Ale myslím,
že nebude zase tak zle. Jak píše jeden stálý

dopisovatel Hlasu Loštic ve vánočním čísle,
ve volbách vyhráli mladí a draví, a jelikož
každý je nahraditelný, tak zájemci o jízdní
řád jej opět jistě najdou ve vánočním Hlasu
Loštic 2019. 		
Petr Fialek

Půjč si – vrať – přines – vyměň - odnes

Ač máme bohatě vybavenou místní loštickou knihovnu, tak přibyla další možnost, kde
si půjčit knihu, přečíst a vrátit. Stejně jako se stávající součásti veřejného prostoru například piana v rámci projektu piana na ulici, tak
se objevují drobné knihovničky, kam můžete
přinést knihu či se odnést k přečtení.
V nedalekých Moravičanech v místní farnosti
vznikl nápad na vybudování „outdoorové knihovničky“ v blízkosti kostela sv.Jiří. Nápad se
přerodil v realitu na podzim loňského roku.
Knihovnička slouží pro místní občany tak i
pro turisty a zpříjemňuje veřejný prostor.
Tento zajímavý počin lze spatřit i u nás
v Lošticích. Knihovnička je umístěná v nepřehlédnutelné a zajímavě výtvarně ozdobené autobusové zastávky naproti domu s betlémem,
kde nám každý rok zdřevění pár místních občanů či významných osobností zdejšího kraje.
Moravičany
David Kofránek
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Letní soutěž Mohelnickem na kole 2019

mesle/výrobku
v obci. K dispozici bude herní kupon, který bude od dubna
k dostání na obecních úřadech, v informačním centru, v kanceláři mikroregionu nebo
si jej budete moci vytisknout z webových
stránek mikroregionu a členských obcí. Do
herního kuponu bude třeba zapsat indicie
z informačních tabulí, které účastníky navedou na vyluštění finální tajenky. Chybět
nebudou ani úkoly pro děti na každém stanovišti. Soutěž bude probíhat v období od
května do září a závěrečné rozlousknutí tajenky a losování výherců proběhne 14. 9.
2019 v Paloníně na akci Den Mikroregionu na kole, který bude v duchu soutěže letos
pojat jako „Den řemesel“. Na účastníky soutěže bude čekat zábavné odpoledne, zajímavé výhry a samozřejmě dobré občerstvení.

Poznávání starých řemesel a místních zajímavostí, které se váží k jednotlivým obcím
mohelnického regionu, to je motiv letošní
letní soutěže. Mikroregion Mohelnicko naváže na loňský úspěšný první ročník, který
se setkal s pozitivním ohlasem a velkým zájmem. Předmětem soutěže v minulém roce
bylo hledání tajných schránek ukrytých
v jednotlivých obcích mikroregionu a sbírání razítek do herního kuponu a písmenek
do tajenky. Letošní téma je zaměřené na bádání v historii řemesel, která se praktikovala
v dávných i méně dávných dobách v našich
obcích. A když nepůjde rovnou o řemeslo,
tak se dozvíte něco o výrobě místně originálních výrobků. Úkol soutěže bude opět
znít – objet všechny obce našeho mikroregionu na kole a najít 14 informačních cedulí obsahujících informace o vybraném ře-

Nové Muzeum gramofonů v Lošticích

- představí unikáty z Tesly Litovel i špionážní techniku
Zahájení výroby proběhlo 1. dubna 1949.
Zajímavé je, že první gramofon, který se
v Litovli vyráběl a který v expozici samozřejmě nemůže chybět, byl ještě na kliku.
Prodával se pod značkou Supraphon. Velmi
brzy však byl ke gramofonu přidělán motorek a tím začala nová éra gramofonů.
V roce 1955 vyrobila Tesla gramofon, který
se používal pro nácvik na první spartakiádu. Měl už zesilovač a umožňoval produkci
hudby jak v tělocvičnách, tak i venku. Pak
následovala řada více či méně úspěšných
přístrojů pro domácí použití i pro školy či
kulturní a vzdělávací organizace.
Pozoruhodný byl v tomto směru gramofonový měnič, který umožňoval přehrát až
deset SP desek za sebou, čímž měl konkurovat magnetofonům. Zajímavé byly také
luxusní hrací skříně či přenosné gramofony, které fungovaly i na baterie.

Loštice v Olomouckém kraji jsou známé
jako město tvarůžků. Ty tam mají dokonce i své muzeum. A od ledna roku 2019 se
Loštice mohou pochlubit další unikátní expozicí. Jejím autorem je sběratel a obdivovatel gramofonů Vojtěch Vyroubal, který se
rozhodl část své sbírky čítající více než 300
exponátů vystavit pro veřejnost.
Většina gramofonů a jejich příslušenství,
které jsou v muzeu k vidění, spatřila světlo
světa v nedaleké Litovli. Tamní firma Tesla patřila k největším výrobcům gramofonů na světě a vznikla v ní i řada unikátních
produktů.
Samotné otevření expozice je svým způsobem oslavou této společnosti, protože první
gramofony se začaly v Litovli vyrábět právě
před sedmdesáti lety. Tehdy se ovšem firma
jmenovala Křižík a byla vyčleněna z původní společnosti sídlící v Brně.
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Odposlechové přístroje byly vyráběny
na objednávku ministerstva vnitra
Kromě gramofonů jsou v loštickém muzeu
k vidění i některé další přístroje, jako jsou
rádia či magnetofonové přehrávače. Vystavený je i reportofon, který používali i reportéři Československého rozhlasu.
Poněkud méně známou výrobou, na které
se Tesla Litovel podílela a která je v muzeu
také zastoupena, jsou přístroje pro nahrávání výslechů vyvinuté na objednávku ministerstva vnitra ČSSR. Vyráběly se rovněž
odposlechové přístroje telefonních linek,
které využívala nejen veřejná, ale i státní
bezpečnost.
Pro potřeby státu vyráběla Tesla Litovel a
její závody také komponenty do policejních
majáků a další produkty. Naopak motorky
do ostřikovačů, automobilové relé a další
výrobky mnozí návštěvníci muzea jistě poznají ze svých dávných strojů.
Expozice nabízí také pohled na pracoviště
zkušebních techniků, kteří hotové přístroje
testovali. Gramofony se v Tesle vyráběly až
do 90. let minulého století a mnohé slouží dodnes. Výroba nakonec v Litovli zcela
nezanikla. Na tradicích podniku zde stále
pracuje manufaktura, která vyrábí špičkové
gramofonové kostry, prodávané pod různými značkami na světových trzích. I ty jsou
v expozici k vidění.

Muzeum gramofonů bude slavnostně otevřeno 17. ledna. Poté bude k dispozici nejprve objednaným skupinám, od jara by
mělo být běžně přístupné všem návštěvníkům. Kromě prohlídky expozice zde
mohou návštěvníci shlédnout také film o
výrobě gramofonů a mnoho materiálů věnovaných tomuto odvětví.
Vzhledem k odbornosti zakladatele expozice se mohou návštěvníci zeptat téměř na
cokoliv, co s gramofony souvisí, a vždy dostanou odpověď. Navíc umí Vojtěch Vyroubal poradit i s tím, kde sehnat dnes už
nedostupné díly na starší gramofony, což
ocení ti, kterým praskot gramofonových
desek učaroval a stále je poslouchají na
osvědčených českých výrobcích z Litovle.
Převzato z internetu Miroslav Kobza
(olomouc.rozhlas.cz)

Respekt a tolerance 2018

mocí výstav, publikací, novinových článků
a vzdělávacích programů. K tomu využívá
průběžně doplňovanou sbírku fotografií,
dokumentů i odbornou knihovnu.
Ve stručnosti shrnuto, tak za rok 2018 spolek prezentoval putovní výstavu „Obyčejní lidé v neobyčejných časech“ na školách
v pěti různých městech. Pořádal vzdělávací programy a besedy, jako například vzdělávací program věnovaný připomínce 73.

Občanské sdružení Respekt a tolerance takřka netřeba představovat, neboť za ně mluví
jejich práce a aktivity. Za uplynulý rok jich
ve výroční zprávě můžeme najít mnoho.
Sdružení se zabývá dokumentací historie a kultury bývalých židovských komunit
v Lošticích, Mohelnici a Úsově. Zpracovává
informace z archivu i literatury a zaznamenává vzpomínky pamětníků. Získané informace a materiály prezentuje veřejnosti po39
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výročí osvobození Osvětimi a Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu. Účastnil se semináře Péče o kulturní židovské
dědictví v Praze s příspěvkem „Synagoga
Loštice-sdílení informací a poznatků“ pojednávající o rekonstrukci synagogy v letech 2006-2014, popisující činnost spolku RT. Dále se podílel na prezentaci české
a německé verze výstavy „Marie Ebnerová z Eschenbachu“ u nás i v Německu
v šesti různých městech. Zajišťoval provoz v loštické synagoze v letním období ve
spolupráci s Městem Loštice. V průběhu
roku zveřejnili 45 článků o židovské historii, osobnostech, výročích a vzdělávacích
programech na svém Facebooku. Jednali
s prezidentskou kanceláří a dalšími institucemi ohledně umístění spolupracovníka a
čestného člena pana Janků (zachránce mírovské Tóry a politického vězně) do penzionu pro veterány. Dohodli spolupráci o
vzájemné výměně materiálů s Centrem ži-

dovského umění v Hebrew University of Jerusalem.
V prostředí synagogy bylo svědkem několika koncertů. V dubnu to byl koncert
olomouckého komorního sboru-ConSpirito, v květnu flétnový recitál Věry Turkové, který uctil památku Mistra Františka
Sysla-předního českého restaurátora uměleckých památek, dále koncert žáků ZUŠ
Adolfa Kašpara Loštice, v červnu koncert
manželů Turkových spojený s akcí Muzejní
noc, koncert žesťového kvarteta, v září koncert pěveckého souboru Avonotaj ze Šumperka zabývající se interpretací tradičních
židovských písní a v prosinci adventní koncert žáků místní ZUŠ Adolfa Kašpara.
Občanské sdružení Respekt a tolerance ve
své výroční zprávě děkuje těmto za spolupráci a podporu: MĚSTO LOŠTICE, DADJA ALTENBURK-KOHL, DR.STANTON
CANTER FAMILY TRUST, MARK ZIEGLER, EVA HORKÁ.
DK

Studenti z USA (program Holocaust Study Tour) v losticke synagoze 10. dubna 2018

Méně by možná znamenalo více

Máme po vánočních i novoročních svátcích a já bych se chtěl krátce s vámi podělit s mými
dojmy z výzdoby náměstí k těmto svátkům. Vánoční strom na náměstí jako vždy neměl
chybu - tím myslím jeho velikost a tvar. Podle mne to kazilo, že byl (jako každý rok) málo
a chudě ozdoben. Nehledě na to, že vrcholová hvězda po jednom dni přestala svítit a další
ozdoby další dny. Nestálo by za to, místo podle mě zbytečného a drahého ohňostroje, investovat do lepší a bohatší výzdoby vánočního stromu? 		
Zdeněk Lang st.
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Mladí hasiči

Kroužek mladých hasičů Loštice, oficiálně vznikl 23. února 2018, kdy se konala
první schůzka na hasičské zbrojnici. Od
té doby se uskutečnilo dalších 35 schůzek,
které byly zorganizovány jak na zbrojnici,
tak i v jejím okolí. Dále také na cvičáku či
v tělocvičně Loštické základní školy. Schůzky jsou konány každý pátek, kdy doba trvání je odvíjena od uskutečňované činnosti. Na konci roku celkový počet dětí činil
29 členů. Z toho 12 v kategorii mladší – tj.
ve věku od 3 do 6ti let a 17 členů v kategorii
starší – tj. od 6ti do 15ti let. V rámci našich
schůzek s dětmi trénujeme požární útok,
štafety či uzly. Učíme se značky požární
ochrany, topografické značky, požární bezpečnost či zdravovědu. Za předchozí rok
bych ráda zmínila několik pro nás důležitých akcí. Jako první to byl dětský den pro
mladé hasiče, který se konal 1. června. Děti
zde plnily 5 úkolů, za které následně dostaly vyslouženou odměnu. Naším velkým
úspěchem byla pohárová soutěž mužů, žen
a veteránů v Lošticích, konaná 21. července. Děti si pro diváky nacvičily scénku – záchranu nabouraného autobusu všemi jednotkami IZS. Dále předvedly rozcvičku na

písničku Míši Růžičkové – Hasičská. V sobotu 8. září přišel náš velký den, kdy jsme
jeli na první soutěž do Slavětína. Zde bych
zmínila především to, že děti odjížděly s časem 25,96, což na první soutěž, které předcházelo jen několik málo tréninků je obdivuhodný výkon. S časy ostatních týmů byl
srovnatelný. 10. listopadu – jsme se šli provětrat na cyklostezku mezi Lošticemi a Palonínem, kde jsme si vysadili náš stromek
mladých hasičů, v rámci akce „Adoptuj si
strom, dárek pro přírodu“. V roce 2019
plánujeme především častější účast na
soutěžích. Prozatím bychom s dětmi chtěly jezdit štafety a postupem času připojíme i další disciplíny. Už nyní plánujeme v
první polovině srpna týdenní soustředění
pro mladé hasiče. Konat se bude na Svojanově u Bouzova. Nakonec bych ráda poděkovala všem našim sponzorům a všem
co nám pomáhají. Díky nim se mohly dětem pořídit reflexní vesty, helmy i další hasičské vybavení. V roce 2019 k tomu přibydou i nové dresy.
Zprávu vyhotovili vedoucí mladých hasičů.
(S. Pagáčová Z. Mikulíková V. Flášarová
K. Pischlová)
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Dolský mlýn
Dolský mlýn- později městská elektrárna ve Vlčicích, ale stála zde i cihelna. V polovině 14. století
bylo město Loštice začleněno do velkého celku bouzovského panství a s ním spojeno až do roku 1585. V
roce 1546 zakoupil bouzovské panství Prokop Podstatský z Prusinovic, jeden z nejbohatších moravských rytířů. V té době měly Loštice již 130 domů
postavených z pálených cihel a kamene. Prokop zemřel v roce 1560, je pohřbený v kostele v Lošticích,
kde i se svojí ženou mají krásné renesanční náhrobky. Majitelem panství se stal Prokopův syn, Jindřich
Podstatský. Bouzov zastihl v roce 1558 požár, hrad se
opravoval. Jindřichovi se zalíbilo v Lošticích a začal
v Žadlovicích stavět tvrz, nutil loštické na robotnické
práci na stavbě. Došlo ke sporům a soudním přím.
Podstatský se chtěl loštickým pomstít, proto na obecní pastvině za Lošticemi začal a postavil panský mlýn, mlýnu se říkalo Dolský, byla to konkurence mlýnu v Lošticích. Prvním
mlynářem se stal Jan Huml. Mlýn byl první objekt ve Vlčicích, ale dříve Vlčice uváděny
pod jménem Wolfsdorf, od roku 1881 Vlčkov. Psal se rok 1718, loštická městská rada prodala mlýn za 700 zlatých Jiřímu Weiserovi. K majetku patřilo pole, zahrada a louky. Neuběhl ani rok, v roce 1719 zakoupil mlýn mlynář z Bludova, Martin Měsíček. V záznamech
je zmínka, Ludvík Měsíček v roce 1767 k mlýnu vydražil obecní cihelnu, která stávala ve
Vlčicích. Za náhonem od mlýna, při cestě „pod Liškou“ je dodnes vidět odtěžený břeh dosti světlé hlíny. Od roku 1824 je mlýn v majetku dcery Měsíčků, Anny. Ta se v roce 1826
provdala za F. Lenharta, měšťana z Loštic čp. 50 a mlýn začali pronajímat.
Nájemci : Jan Kuba, Václav Kuba, Jan Jenke. Roku 1871 syn F. a A. Lenhartových Karel,
nar.1858 mlýn převzal, oženil se s Ludvikou Molikovou.
Karel dvakrát ovdověl, jeho třetí žena Marie Fišerová s ním měla jediného syna Karla. Karel junior se však dal v Praze na dráhu úředníka v ČKD.
Manželé Lenhartovi mlýn, v roce 1909, opět prodali městu, na vybudování elektrárny.
Pavel Taťoun

Důchodci si polepšili, poslanci výrazněji

porovnáním s ,,Kalouskovými“ 45 korunami, je velmi slušný posun k lepšímu. Díky
za něj vládě Andreje Babiše! Očekávaná
meziroční inflace 2,4 %, masivní nárůst cen
energií a skokové zvyšování cen potravin
sráží počáteční euforii. Valorizaci si téměř
rozeberou očekávané a neočekávané faktory. Nicméně zákonodárci důchodcům valorizaci schválili, ale při obraně vlastních
peněženek před inflací měli názorové ne-

Nebývalý mediální zájem a palcové titulky
deníků ,,Zvýší se rekordně důchody,“ musel
pohladit seniory na duši. Mediální péče o
důchodce chvílemi budila dojem, že všichni ostatní ostrouhají a nic na ně nezbude.
Mimochodem, většina zaměstnanců v ČR
jen na stravenkách dostane více jak dvojnásobek! Přesto současné navýšení starobních důchodů seniorům, kteří ještě nedovršili 85 -ti let v průměru o 900 Kč měsíčně, s
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shody, o kolik by si měli vlastně přidat? Někteří poslanci prý lobovali navýšit si příjmy
o pětinu? Mzda o pětinu i s náhradami by
mohla poslancům a senátorům poskočit
zhruba o 20 000 Kč za měsíc! K takovému
navýšení si pan prezident Zeman nebral
servítky a přirovnal je k nenažranosti. Dohoda po přetahované poslanců se ustálila,
navýšit si příjmy ,, jen“ o 9 % a uvedené bylo
schváleno. Těm ,,nejchudším“ poslancům a
senátorům, kteří nejsou zvoleni do výborů
a podvýborů (je menšina), přibude zhruba včetně náhrad, asi desetinásobek valorizovaného důchodce ve věku do 85 -ti let.
Slušný rozdíl! Mohlo být na přerozdělení i
více? V devadesátých letech překotná privatizace, bez domyšlených pravidel, zaskočila možná samotné ekonomy miliardovými ztrátami? ,,Dopadne to špatně, tito lidé
toho o ekonomice moc nevěďí, rychlá varianta se vymkne kontrole,“ okomentoval
privatizační úlet devadesátých let ekonom
Ota Šik. ,,Do vlaku kapitalismu jsme nasedali s velkými nadějemi shodou okolností
v době, kdy začal sjíždět s kopce,“ napsal v
Právu europoslanec Jan Keller. Při honbě
za penězi se mnohým ,,zlatokopům“ podařilo ohnout zákony a nelegálně zbohatnout.
Naivní představy, jak po sametovce se na
všech úrovních budeme setkávat s pravdou
láskou a poctivostí, na šmejdy, lichváře a
podvodníky narazíme jen výjimečně, se nenaplnily. Každý třetí Čech žije na dluh, což
aktivuje lichváře, pětina z nich stihla uzavřavřít rizikové půjčky a v současnosti problémy dotčených jsou připraveni urychleně
řešit exekutoři. Kde skončily naše pojišťov-

ny, banky, cementárny, lesy, pivovary, uhelné doly, vodovody atd ? Nebývale snadno
uvedené skončilo v cizích rukou a vysmátí
vlastníci, vyvezli jen v roce 2017- 289 miliard Kč na dividendách, uvedl Český statistický úřad. Pokleslá úroveň poslaneckých
debat v přímých přenosech, plná hrubostí, vulgarit i vzájemného osočování, která
strana nejvíce nakradla a je největší brzdou
v hospodářském rozvoji, mohou být námětem na komedie. Nemáte pocit, že hrubost,
agresivita a bezohlednost se nebývale snadno zabydluje i v nižších patrech naší společnosti? Překvapuje, že alespoň desetinové
úsilí není věnováno ztraceným miliardám z
privatizace, které bez postihu byly omluveny dobrým úmyslem tehdejších politických
špiček. Snaha ošálit úředníky při žádostech o dotace se stala neumdlévajícím národním sportem. (proslavené ,,losovačky“ o
miliardy při výběrových řízeních, proměny
vína na milióny a korupční aféry, nemohou
být vábničkou na voliče). Nechtělo by věnovat i více pozornosti tomu, jak zpomalit
strmý nárůst vývozu divident do zahraničí? Vláda Andreje Babiše po letech valorizačního půstu ukázala důchodcům vlídnější
tvář a slibuje v nastaveném trendu pokračovat. Voliči, intenzivní zájem opozice o
program AntiBabiš, již berou s úsměvem
a spíše se přikloní na stranu Babišovy vlády, která místo slibů nabídla něco konkrétního do portmonky. Předchozí vlády a tehdejší škudlící ministr financí Kalousek, stály
dlouho na brzdě. Trapných 45 korun jako
valorizace důchodu, na to se nedá hodně
dlouho zapomenout.
Zdeněk Linhart
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