Hlas
Loštic
HLAS LOŠTIC

1

ZIMA 2016

ZIMA 2016

zima 2016

hlas loštic

Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
další vydání Hlasu
Loštic se mi nezahajuje snadno. Konec roku
2016 a začátek roku
2017 bude probíhat ve
znamení změn, které nebudou pro naše
město vždy radostné, přesto mi dovolte Vám všem popřát na
tomto místě vše nejlepší do nového roku,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti pro Vás i
Vaše blízké. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se na chodu města v průběhu roku podíleli a to všem zastupitelům
našeho města, všem zaměstnancům městského úřadu, městského kulturního střediska i městské knihovny, všem členům komisí
rady města i členům výborů zastupitelstva
města, všem ředitelům a zaměstnancům
našich škol, jejichž je město zřizovatelem,
všem našim dobrovolným hasičům, kteří v
průběhu roku chrání náš majetek i zdraví,
všem spolkům a zájmovým sdružením, které se podílejí na kulturním, sportovním, a
společenském životě našeho města a všem
s městem spolupracujícím firmám. Poděkování patří také paní kronikářce, která zaznamenává důležité údaje o našem městě a také Vám občanům, kteří se zajímáte
o chod města, ve kterém žijete a přicházíte se svými náměty. Všichni jsme důležitou
součástí našeho města, a jen na nás záleží,
jaké bude.
V případě, že jsem ve svém výčtu poděkování na někoho důležitého zapomněla a
nyní se na mne při čtení těchto řádků zlobí, pak jej v tomto čase vánočním žádám o
schovívavost a toleranci.
Respekt a tolerance, tak zní název jednoho z našich dlouholetých partnerů, který

se nesmazatelně zapisuje do historie i současnosti našeho města a kterému patří také
velké poděkování za jejich usilovnou práci pro naše město. Respekt a tolerance, slova jež mají hluboký význam, jež bychom si
měli každý den připomínat, když se vzájemně potkáváme ve světě, který nás obklopuje. Nikoli nový vůz nebo nový dům
nás učiní šťastnými, ač jsme o tom zpravidla přesvědčeni, pouze vlídné slovo, úsměv,
porozumění je to co nám přináší klid a životní rovnováhu, to co dělá člověka člověkem a právě proto, že tyto křehké drobnosti
se mezi lidmi stále více vytrácí je třeba si je
stále připomínat. Svět se stále zrychluje, nemáme čas se vzájemně potkávat, vzájemně
se smát, vzájemně si pomáhat, je stále obtížnější zastavit se v čase a nadechnout se.
Vánoční čas je ta správná doba na to, abychom se kolem sebe rozhlédli, abychom si
uvědomili, jak jsou tyto drobné maličkosti
v životě důležité a že bez nich život postrádá smysl.
Konec roku je čas pro ohlédnutí se za uplynulým obdobím, čas pro zamyšlení, zda se
nám podařilo alespoň částečně naplnit cíle,
které jsme si v roce 2016 stanovili.
V rámci letošního rozpočtu zastupitelstvo
města schválilo celou řadu projektů, některé projekty byly zahájeny nad rámec schváleného rozpočtu z důvodu otevírání různých dotačních výzev, jiné projekty byly
přesunuty do dalších období.
V letošním roce byly realizovány tyto
projekty:
- rekonstrukce venkovního sociálního zařízení a sociálního zařízení pro zaměstnance
v mateřské škole v hodnotě 330 tisíc Kč
- výměna vzduchotechniky ve školní jídelně základní školy v hodnotě 1,2 mil. Kč
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- oprava komunikací v ulicích Nábřeží,
Pod Střelnicí a Trávník v hodnotě 1,6 mil. Kč
- vybudování nových chodníků, míst pro
přecházení a rekonstrukce účelové komunikace v ulici Jevíčská v hodnotě 2 mil. Kč
- rekonstrukce brouzdaliště v areálu letního koupaliště v hodnotě 2,8 mil. Kč
- vybudování dětského lanového hřiště v
areálu letního koupaliště v hodnotě 1 mil. Kč
- rozšíření parkovacích míst na náměstí za nákupním centrem COOP v hodnotě
600 tisíc Kč
- doplnění městského rozhlasu – krizového informačního systému – zvýšení pokrytí území města v hodnotě 200 tisíc Kč
- rekonstrukce koupelen ve 3 obecních
bytech v objektu č.p. 72 na Hradské ulici v
hodnotě 350 tisíc Kč
- oprava kanalizace a povrchu části areálu technické provozovny města na Moravičanské ulici živičným recyklátem v hodnotě 600 tisíc Kč
- přepojení splaškových i dešťových vod
v areálu základní školy do nové splaškové
kanalizace a do stávající dešťové kanalizace
včetně likvidace septiků před základní školou v hodnotě 600 tisíc Kč
- doplnění části veřejného osvětlení v
Žádlovicích kolem stájí pro koně Středního odborného učiliště Mohelnice v hodnotě 150 tisíc Kč.

komunikací, veřejných prostranství – projekt bude financován etapově z finančních
prostředků města
- revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – 14 vybraných lokalit – zahájení realizace leden 2017 a ukončení květen
2018
- parkoviště Sokolská ulice předpoklad
10 parkovacích míst po pravé straně při
vjezdu ke garážím
- cyklostezka Loštice – Palonín – podána
žádost o dotaci z programu IROP od dubna
tohoto roku čekáme na vyhodnocení
- cyklostezka Loštice – Moravičany –
příprava podkladů pro podání žádosti o
dotaci v roce 2017
- vybudování inženýrských sítí lokalita
bydlení Na Pešti a zahájení nabídky stavebních parcel k prodeji
- rekonstrukce veřejného osvětlení na
ulicích Sokolská a Bezručova
- vybudování sběrného dvora na Moravičanské ulici a rekonstrukce budovy na
provozovnu pro Loštickou lesní, s.r.o. a vybudování 4 městských sociálních bytů
Uzavření pobočky České spořitelny
Domnívám se, že již není v Lošticích nikdo,
komu by bylo rozhodnutí České spořitelny,
a.s. neznámé. Rozhodnutí uzavřít v Lošticích pobočku velmi negativně ovlivňuje
život v našem městě. Jakmile nám zástupci České spořitelna, a.s. oznámili své rozhodnutí, požádali jsme je, aby své stanovisko přehodnotili vzhledem k tradici, kterou
zde pobočka má a vzhledem k negativním
dopadům, které sebou uzavření pobočky
přinese, Česká spořitelna, a.s. na uzavření pobočky přes námi vznesené námitky
trvá. Otázka uzavření pobočky byla řešena
na 15. VZZO, kde občané požadovali, abychom vyvinuli další aktivitu v této věci a i
oni sami se rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas s uzavřením pobočky v Lošticích. V

Rozpracované projekty, připravované
k vlastní realizaci:
- rekonstrukce Olomoucké ulice – uložení vzdušného vedení elektrické energie do země, vybudování nového veřejného osvětlení, vybudování nových chodníků
cyklostezky, vybudování nových podélných
parkovacích stání, projekt se připravuje k
podání žádosti o poskytnutí dotace z IROP
- rekonstrukce lokality Pod Luštěm vycházející ze zpracované architektonické
studie – rekonstrukce veřejného osvětlení,
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průběhu minulých dnů jsme také obdrželi
otevřený dopis občana našeho města pana
Bruno Hauka, ve kterém vyjadřuje svůj nesouhlas s jednáním České spořitelny, jeho
rozhořčení vnímáme jako oprávněné a chápeme nelehkou situaci zejména starších občanů města. Na základě těchto skutečností
se město obrátilo na Svaz měst a obcí, jehož
je právoplatným členem a který zastupuje města a obce na celorepublikové úrovni
se žádostí a pomoc při řešení uzavření pobočky v Lošticích, současně jsme požádali o pomoc paní Mgr. Šromovou senátorku
našeho regionu. Občané sami také vyvinuly
iniciativu ve věci uzavření pobočky České
spořitelny, a.s. a sepsali petici proti zrušení
pobočky České spořitelny, a.s.. Petici město
po jejím ukončení předá České spořitelně,
a.s. a současně i Svazu měst a obcí a paní
senátorce Mgr. Šromové a znovu požádá
Českou spořitelnu, a.s. o zvážení zachování, alespoň částečného provozu spořitelny
ve městě ve smyslu předložené petice.
V případě, že stanovisko České spořitelny,
a.s. zůstane i po všech těchto našich krocích beze změn, rozhodli jsme se nabídnout prostory České spořitelny, a.s. České
poště, která nabízí služby Poštovní banky a
po ukončení pobočky České spořitelny, a.s.
bude jedinou institucí, která bude nabízet
přímý platební styk s občany v našem městě. V rámci předběžného jednání (zástupce
České pošty jsme upozornili, že ještě stále
činíme kroky pro zachování pobočky České spořitelny, a.s. v našem městě, které je
pro nás prioritou) Česká pošta projevila o
nabízené prostory zájem.
Hotovostní platební styk - úhrada místních
poplatků na pokladně městského úřadu
Uzavření pobočky České spořitelny, a.s. se
negativně neodrazí pouze na občanech našeho města, ale i na chodu městského úřadu. Po uzavření pobočky v Lošticích bude

nutné předávat finanční prostředky zaplacené v hotovosti na pokladně MÚ na pobočku do Mohelnice, což značně komplikuje celý náš provoz, proto na tomto
místě opět žádám všechny občany, aby zvážili provádění úhrady místních poplatků
bezhotovostním platebním stykem z domova prostřednictvím internetového bankovnictví.
K tomu, abyste mohli začít platit místní
poplatky bezhotovostně, stačí pouze zavolat na městský úřad - kontaktní osoba paní
Melhubová, email melhubova@mu-lostice.cz obratem Vám bude sdělen variabilní
symbol pro každou osobu Vaší domácnosti.
Variabilní symbol je platný nejen pro platbu provedenou v roce 2017, ale pro všechny další roky. Jakmile Vám bude variabilní symbol sdělen, můžete ho v budoucnu
opakovaně využívat. Z důvodu uzavření
pobočky spořitelny dojde k omezení počtu
dní přijímání hotovosti od občanů z 5-ti
pouze na 3 dny v týdnu, tak, abychom zajistili plynulé předávání peněz na pobočku do Mohelnice. Ti z Vás, kteří disponujete internetovým bankovnictvím, využijte
možnost úhrady místních poplatků bezhotovostně a pomozte tuto situaci plynule řešit nám i Vám.
Začněte platit poplatky bezhotovostně z
domova prostřednictvím Vašich účtů, začněte platit místní poplatky včas, tak, abychom Vám nemuseli posílat složenky, jejichž vydání město stojí ročně 15 tisíc Kč.
Za tyto peníze bychom mohli pořídit každý rok 5 nových odpadkových košů nebo
2 nové lavičky nebo zaplatit dětem skákací hrad na dvou letních akcích pořádaných
městem. Připravujeme sami sebe o peníze,
které zaplatíme České poště za vyhotovení
složenek pro ty z nás, kteří nedodržují dobu
splatnosti místních poplatků.
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Podvečer u kávy či čaje se starostkou a
místostarostou města
Dne 24. října 2016 se uskutečnilo další neformální posezení se starostkou a místostarostou na téma „Co vnímají senioři jako
důležité pro zlepšení kvality života v našem
městě“. V rámci posezení se řešili otázky
dopravní obslužnosti města Loštice, senioři žádali o prodloužení ranního spoje Litovel – Mohelnice, který odjíždí z Loštic v 9
hod. a končí v Mohelnici na autobusovém
nádraží o jednu zastávku u firmy Siemens.
Naši nejstarší občané často využívají tento
spoj na cestě k lékařům, z nichž celá řada
má své ordinace na Nádražní ulici a dopravit se sem z autobusového nádraží je pro ně
velmi obtížné, proto jsme se obrátili na Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje s požadavkem
na prodloužení tohoto spoje. Na náš požadavek jsme prozatím neobdrželi odpověď.
Dalším dotazem, který se bezprostředně
netýkal Loštic, ale s životem seniorů úzce
souvisí, byl dotaz na čekárnu na autobusovém nádraží v Mohelnici, kde se občané
nemají v případě deště kam schovat. S tímto dotazem jsme se obrátili na představitele
města Mohelnice, kde nám bylo sděleno, že
město Mohelnice požádalo o dotaci na celkovou rekonstrukci autobusového nádraží,
v případě, že žádost Mohelnice o poskytnutí dotace bude úspěšná, vznikne pod autobusovým nádražím rozsáhlé podzemí parkoviště, část autobusového nádraží bude
zastřešena, dále by zde měla vzniknout čekárna pro cestující a WC. Předpokládaný
termín realizace rok 2017 až 2018. Na požadavek občanů jsme také jednali s JSDH ve
věci vjíždějí hasičů do protisměru na Ztracené ulici při svolávání k zásahům, společně jsme se dohodli, že v rámci bezpečnosti silničního provozu budou hasiči napříště
při svolávání k zásahům používat Hrad-

skou ulici. V rámci večera pak byly řešeny
problémy s dopravou ve městě, otázky nedodržování předpisů, špatné dopravní značení, na některých místech ve městě, otázky
svozu bioodpadu, byli jsme také upozorněni na nedostatek laviček v některých lokalitách. Vaše požadavky se pokusíme postupně řešit. Velmi děkujeme všem, kteří se s
námi sešli a strávili s námi svůj čas za jejich
podněty a připomínky. Setkáváním s Vámi,
se můžeme dívat na město Vašima očima a
vidět věci z různých perspektiv.
Zákaz tranzitu kamionů nad 12 tun
K 31. 12. 2016 končí dočasné umístnění zákazu kamionů nad 12 tun městem, z tohoto důvodu jsme v zastupování firmy SEKNÉ požádali již v září o uvedení zákazu
kamionů nad 12 tun do trvalého provozu.
Dne 9. 11. 2016 jsme obdrželi rozhodnutí
Městského úřadu v Mohelnici o zamítnutí
naší žádosti z důvodu negativního stanoviska dopravního inspektorátu Policie ČR
k naší žádosti. Městský úřad Mohelnice se
argumenty, o které svůj požadavek pro trvalé umístění dopravního značení zákazu
tranzitu kamionů nad 12 tun ve městě vůbec nezabýval, svoje zamítnutí odůvodnil,
tím, že vyjádření dopravního inspektorátu
jako dotčeného orgánu je pro něj závazné
a nemá jinou možnost než náš požadavek
zamítnout, toto tvrzení se však nezakládá
na pravdě, vyjádření dopravního inspektorátu je ve smyslu správního řádu pro správní orgán pouze doporučující a je pouze na
správním orgánu tedy na Městském úřadu
v Mohelnici jak situaci v našem městě vyhodnotí. Dopravní inspektorát přezkoumává umístění dopravního značení pouze
z pohledu plynulosti silničního provozu.
Dopravní značky lze však dle zákona o pozemních komunikacích na silnici umístit i
v případě, že to vyžaduje jiný důležitý zá-
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Septiky Sídliště
Na 14. VZZO byla otevřena otázka zajištění betonových poklopů od septiků na Sídlišti, souběžně s tímto problémem, byl řešen stav septiku u základní školy, který jak
se ukázalo, byl v naprosto havarijním stavu – septiky na Sídlišti byly vybudovány v
roce 1974 až 1979 a v minulosti nebyl řešen
jejich technický stav. Vzhledem k tomu, že
jsme nemohli k vlastnictví septiků nic dohledat, domnívali jsme se, že septiky jako
součást panelových domů na Sídlišti jsou
ve spoluvlastnictví všech vlastníků bytových jednotek v této lokalitě, proto jsme
zahájili jednání ke společnému postupu na
likvidaci septiku, který byl postaven jako
první a jehož stav by mohl být velmi špatný.
Po setkání s vlastníky bytových domů, kteří nám sdělili, že dle jejich názoru jim septik nepatří, jsme začali intenzivně pátrat po
tom, kdo je vlastníkem septiků na pozemcích města. Zjistili jsme, že septiky vybudoval okresní investorský útvar při stavbě
panelových domů na Sídlišti, které po dokončení výstavby Sídliště předal různým
vlastníkům, pouze v případě 2 bytových
domů z celkového počtu 6 bytových domů
šlo o bytové domy předané do vlastnictví
města. Prohlídkou archivu stavebního úřadu v Mohelnici jsme zjistili, že veškeré příslušenství k postaveným bytovým domům
jako kotelna, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení kolem panelových domů atd.
byly v rámci bytové výstavby předány Místnímu národnímu výboru Loštice, který byl
zřejmě garantem celé této výstavby. Z vlastnictví MNV přešel tento majetek státu po
získání územní samosprávy města na město Loštice, město je tedy vlastníkem septiků
na Sídlišti, stejně jako bývalé kotelny, komunikací a veřejného osvětlení. Na základě
výše uvedených skutečností provede město
na své náklady postupnou likvidaci septiků

jem, nikoli pouze plynulost dopravního
provozu. Rozhodnutí správního orgánu nerozumíme, správní orgán se vůbec nezabýval našimi argumenty, které opíráme právě
o jiný důležitý zájem, kterým je stav ovzduší v našem městě a zdraví našich občanů. S
rozhodnutím Městského úřadu v Mohelnici nesouhlasíme a proti rozhodnutí správního orgánu podáme odvolání. K čemu je
nám zákon, který říká, že je možné tranzit kamionů nad 12 tun ve městě zakázat
a přesunout ho na placené úseky dálnic,
k čemu jsou vydávány opatření obecné
povahy, které přímo doporučují kamionovou dopravu v Lošticích omezit, z důvodu stavu ovzduší v našem městě, když
správní orgány v souladu s těmito zákony
nekonají? Co je jiný důležitý zájem, když
to není stav ovzduší, které dýchá přes tři
tisíce obyvatel města a jejichž zdraví je v
ohrožení? K čemu se staví dálnice za miliardy korun jako obchvaty měst, když nám
správní orgány neumožní vymísit tranzit kamionů z našich měst? V případě, že
naše odvolání nebude úspěšné, obrátíme
se o pomoc na Ministerstvo dopravy, které vydalo metodiku jak zákazu kamionů
ve městě v souladu se zákonem o pozemních komunikacích dosáhnout, na Ministerstvo životního prostředí, které vydalo
opatření obecné povahy ke stavu ovzduší v
našem městě, na veřejného obhájce práv se
žádostí o stanovisko ve věci oprávněnosti
našeho nároku. Vytvoříme petici na podporu našeho požadavku, ze které bude jasně patrné, kolik občanů tento problém ve
městě trápí, kterou předáme na příslušné
orgány oprávněné v této věci jednat. Bude-li to nutné, oslovíme média, abychom na
náš problém upozornili. Uděláme všechny
legislativní kroky, které jsou možné, aby
nám lidé, kteří v těchto věcech rozhodují,
začali naslouchat.
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na Sídlišti, tak aby nedošlo k případné budoucí škodě na zdraví některého z našich
spoluobčanů.

uložena několika tisícová pokuta, tato pokuta vám může být udělována i opakovaně,
pokud v souladu s rozhodnutím správního
orgánu nesjednáte ve věci nápravu, proto
Vás tímto žádáme, abyste nečekali, až budete podrobeni šetření ze strany správních
orgánů, využili svůj územní souhlas, který
pro Vás město připravilo, a napojili se na
nový kanalizační řad. Za Vaše pochopení a
odpovědnost vůči životnímu prostředí, ve
kterém žijete, předem děkujeme.

Kanalizační přípojky
Vážení spoluobčané pomalu končí období, které Vám bylo dáno k napojení na
nově vybudovaný kanalizační řad ve městě. Město Loštice na své náklady pro všechny nemovitosti, které mají být na nový kanalizační řad napojeny, zajistilo zhotovení
projektových dokumentací a vydání územních souhlasů pro vybudování nových kanalizačních přípojek. Celkem se jednalo o
částku převyšující 800 tisíc Kč, kterou město svým občanům za přípravu projektových
dokumentací pro vydání územních souhlasů z rozpočtu města zaplatilo. Za vybudovanou kanalizaci ve městě, pak společnosti VHZ Šumperk zaplatíme v období 10-ti
let částku 27 mil. Kč. Jedná se o nemalé finanční prostředky, které jsme z rozpočtu
vynaložili na zlepšení stavu životního prostředí v našem městě. Zásoba vody celosvětově neustále klesá a je třeba chránit veškeré zdroje vody na území naší republiky.
Na tomto místě vyzývám všechny z Vás,
kteří jste se na nový kanalizační řád doposud nepřipojili, abyste tak neprodleně učinili, od začátku příštího roku začne probíhat celá řada kontrol, které budou zjišťovat,
jak se splaškovými vodami ze svých nemovitostí nakládáte. Stavební úřad v Mohelnici zahájí kontroly vodotěsnosti jednotlivých jímek u nemovitostí, které nebudou
na veřejný kanalizační řad napojeny, dále
budou probíhat kontroly četnosti vývozu
jímek u nemovitostí, kontrolou bude zjišťováno, zda četnost vývozů odpovídá objemu jímky a počtu členů domácnosti. Pokud
se zjistí, že v případě Vaší nemovitosti není
dodržován zákon, bude proti Vám zahájeno správní řízení, ve kterém Vám může být

Procházka s lampiony
Dne 13. listopadu 2016 se uskutečnila procházka s lampiony pro naše nejmenší, pravda až na druhý pokus, protože první termín byl z důvodu nepřízně počasí odložen,
přesto jsme se sešli na palouku pod borovou chatou v hojném počtu. Akce byla zahájena zapálením táboráku a opékáním
špekáčků, poté děti prošli lesní stezku odvahy lemovanou halloweenovými dýněmi
a lucerničkami, která je dovedla zpět k táboráku, nakonec se všichni účastníci vydali s lampiony na náměstí kolem řeky Třebůvky, cesta byla lemována svíčkami a na
procházce nás doprovázeli svítící lodičky
plující po řece. Celá akce byla zakončena u
kašny na náměstí, kde děti opět přivítali vyřezané svítící dýně. Pevně věřím, že se akce
všem zúčastněným líbila. Všem, kteří se na
její organizaci podíleli, tímto jménem města děkuji.
Město Loštice vydává pro své občany

STOLNÍ KALENDÁŘ na rok 2017 –

bude se vydávat na pokladně MěÚ
Loštice ve dnech (pondělí až středa).
Termín vydávání - od 1. 12. 2016 do
16. 12. 2016.
Nárok na kalendář mají pouze ti, kteří zaplatili poplatek za komunální odpad za r. 2016.
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informace pro občany
Omluva

Vážení čtenáři Hlasu Loštic – PODZIM 2016. Při přepisování doručených podkladů ve
Vzpomínce na paní Evu Zabloudilovou, strana 8, jsem nesprávně přepsal její příjmení (Zatloukalová). Tímto se omlouvám za svoji chybu jak rodině, tak i paní Zdislavě Kubínové.
					
Stanislav Veselý – MKS Loštice

Zpráva SUOT - období srpen–říjen 2016
Narodili se: Jakub DITRICH, Ondřej ŠAMÁNEK, Lukáš MOTEJZÍK, Daniela KRŇÁVKOVÁ, Matyáš PELZL, Tadeáš SEDLÁŘ, Petr REMEŠ.
Manželství uzavřeli:
Pavel Kohout z Litohoře a Jitka Šulová( roz. Žitná z Loštic)
- manželství uzavřeno v Lošticích
David Šindelář z Hrabové a Ilona Chromá z Mohelnice
- manželství uzavřeno v Žádlovicích
Výročí zlaté svatby oslavili: manželé Oldřich a Jarmila Ruprechtovi z Loštic.
Zemřeli naši spoluobčané: ZABLOUDILOVÁ Eva – 79 let, ZBOŽÍNKOVÁ Ludmila –
78 let, ROZSYPAL Jan – 77 let, MATĚJČEK Petr – 67 let.
SUOT - listopad 2016
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Loštický betlém 2016

Věřím, že tyto tři figurky se stanou právoplatnými obyvateli krajiny betlémské a nebudou narušovat soužití svých dřevěných
spoluobčanů. Srdečně zveme na návštěvu
jménem betlémských obyvatel, kteří jsou
sice dřevění, ale jejich srdce stále bije a těší
se na setkání s vámi. Stane se, že se některá
figurka na návštěvníky usměje či zamračí...
Zahájení jubilejního dvacátého ročníku se
bude konat 1.12.2016 ve 14. hodin.
Výstava bude probíhat od 1.12.2016 do
6.1.2017 u řezbáře Jaroslava Beneše na ulici Moravičanská 439 v Lošticích a to denně od 14 do 18 hodin včetně svátků, sobot
a nedělí.
Případné dotazy zodpovím na telefonu
603929926.
Váš řezbář Jaroslav Beneš

Vážení příznivci loštického betléma, pro letošní krajinu betlémskou byly ze špalíku lipového dřeva oživeni pomocí řezbářských
nožíků tři občané, kteří se půjdou letos poprvé poklonit Ježíškovi a přinést mu dárky.
První figurkou je známá loštická občanka,
která byla celoživotně spjatá s tancem a baletem, paní Jarmila Seidlová. Za svůj život
vychovala mnoho tanečnic a stala se tak
známou po celém kraji.
Druhou figurkou je pan Luděk Štipl, který
se zasadil o obnovu loštické synagogy turisty hojně navštěvovanou.
Třetí figurka za celou Moravu je známý fotograf, pan profesor Jindřich Štreit, proslulý svými fotografiemi na výstavách doma i
v zahraničí.

Pozvání do Husova sboru v Lošticích

Sestry a bratři v Kristu, vážení čtenáři, milí přátelé!
Rád bych Vás touto cestou informoval o
aktuálním dění v Náboženské obci Církve
československé husitské v Lošticích, o časech bohoslužeb, dalších aktivitách v Husově sboru a také bych Vás rád pozval ke společnému prožití Vánoc v našem sboru.
Pokud potřebujete vyřídit nějakou záležitost týkající se duchovní správy, můžete mne navštívit v úředních hodinách pro
veřejnost, které mám každé úterý v čase od
15.00 h. do 17.00 h., a sice v zadní modlitebně, do které se vstupuje přes kolumbárium. Mimo úřední hodiny se můžeme setkat
po předchozí tel. domluvě příp. elektronické
korespondenci (mobil: 776 317 759, email:
vlastimir.haltof@outlook.com).
V úterý od 17.00 h. do cca 19.00 h. se také
scházíme k tzv. biblickým hodinám, na
nichž společně probíráme nejrůznější teologická, náboženská, historická či filosofická
témata dle zájmu posluchačů. Pokud máte
chuť přijít mezi nás, jste zváni.

V zadní modlitebně se také slouží bohoslužby v zimním období, a to až do Bílé soboty. Vánoční bohoslužby na Štědrý večer a
na Boží Hod vánoční ale budou samozřejmě v kostele.
Bohoslužby v Husově sboru v Lošticích jsou
každou neděli v 9.00 h. Ve Veselí byly bohoslužby jednou za měsíc, ale už půl roku
zajišťujeme pro věřící z Veselí odvoz na
bohoslužby do Loštic. V Mohelnici byly bohoslužby také jen jednou měsíčně, nyní jsou
dvakrát měsíčně, a to vždy první a třetí neděli. Protože náš kostelíček v Mohelnici využívá ke svým bohoslužbám také Pravoslavná
církev, je tak zajištěno, že každou neděli kromě páté v měsíci je v Mohelnici bohoslužba,
jednou pravoslavná, jednou husitská.
Jiné to je v Bílé Lhotě, kde bohužel zůstalo
jen velmi málo věřících CČSH, navíc jsou
většinou z okolních obcí. V Bílé Lhotě se
tedy scházíme zatím nepravidelně, pouze k
významným křesťanským svátkům.
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Adventní čas je časem koncertů. Jeden jsme
připravili také v Husově sboru a já Vás tímto srdečně zvu, abyste si přišli poslechnout
vánoční písně a koledy nejen z Hané v podání Smíšeného pěveckého sboru Příkazy, a
to v úterý 13. prosince v 17.30 h.
První svíčku na adventním věnci letos zapálíme v neděli 27. listopadu. Postupně, jak
každou další neděli zapálíme o jednu svíčku navíc, bude na adventním věnci přibývat světlo hořících svíček. Je to symbol duchovního světla, které přišlo na tento svět
v podobě Ježíše Krista, Božího Syna. Jeho
narození budeme slavit při vánočních bohoslužbách, na které Vás samozřejmě zvu a
těším se na společné prožití Vánoc:

byl na setkání dětí a mládeže v Pohořanech, a tak jen doufám, že v příštím roce
se bude opět konat podobná akce. Dne 10.
června se naše Náboženská obec zapojila
do tzv. NOCI KOSTELŮ, celorepublikové
akce, jejímž cílem je zpřístupnit kostely široké veřejnosti a představit jednotlivé církve a jejich činnost. Pro naši obec to byla
premiéra, ale měla pozitivní ohlasy. Snad
se nám podaří zúčastnit se i v příštím roce
a zorganizovat zajímavý program. Dne 2.
října jsme se společně s křesťany z Římskokatolické církve v Lošticích setkali u příležitosti památky na knížete Václava. Bohoslužba se nesla v ekumenickém duchu
a byla obohacena koncertem pěveckého
sboru Carmen. Společně jsme se ale setkali
už dříve, na konci školního roku na „Slavnostech hudby a tvarůžků“, které probíhaly na hřišti v Lošticích. Věřím, že společné
bohoslužby jsou dobrou příležitostí k zvěstování pokoje a lásky k bližnímu v duchu
evangelia, a proto bych rád v těchto aktivitách pokračoval také v příštím roce.
V rámci údržby a zvelebení inventáře Husova sboru byla provedena oprava varhan, dále byla u vstupní brány instalována
prostorná vývěska, která slouží k zveřejnění obecných i aktuálních informací o
činnosti naší církve a dění v Husově sboru v Lošticích. Město Loštice nám velmi

24. prosince (tzv. „Půlnoční“)
ve 22.00 hod. v Lošticích
25. prosince Hod Boží vánoční
v 9.00 hod. v Lošticích
v 11.00 hod. v Mohelnici
ev 13.30 hod. v Bílé Lhotě
1. ledna 2017 – Novoroční
v 9.00 hod.
v Lošticích
A nyní mi prosím dovolte malé ohlédnutí
zpět v čase. V měsíci květnu byl před sborem v lipové aleji koncert dechové hudby, který organizoval pan Stanislav Veselý.
Osobně jsem se neúčastnil, protože jsem

Náboženská obec Církve československé husitské v Lošticích
vás zve na

adventní koncert,

který se koná v úterý 13. prosince 2016 v 17.30 hod.
v Husově sboru v Lošticích.

Zpívá Smíšený pěvecký sbor Příkazy - sbormistryně Iveta Navrátilová

Přijďte si poslechnout koledy a vánoční písně nejen z Hané.
Vstupné dobrovolné.
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pomohlo s prořezáním lipové aleje před
Husovým sborem. Chtěli jsme snížit riziko pádu větví a předejít možnému zranění procházejících spoluobčanů. Také jsme
museli skácet přerostlé thuje, které svým
kořenovým systémem narušovaly základy vstupního schodiště a obvodových zdí
kostela.
Od mého ustanovení farářem v Lošticích
ještě neuplynul ani rok. Je to krátká doba
na hodnocení, stejně jako je krátká na rozsáhlejší změny nejen v duchovním, liturgickém, ale také v kulturním a hospodářském

životě Náboženské obce. Doufám ale, že se
nám podaří rozvíjet činnost Husova sboru v Lošticích, že se budeme moci věnovat
kromě bohoslužeb i jiným aktivitám, které
podpoří náš duchovní růst a rozvoj a které
budou svým obsahem obohacovat také širší veřejnost.
Vážení čtenáři, sestry a bratři v Kristu, milí
přátelé, přeji Vám všem pokojný a Bohem
požehnaný adventní čas a těším se na viděnou v Husově sboru v Lošticích.
S přáním Boží milosti
Mgr. Vlastimír Haltof, farář.

Římskokatolické vánoce

Drazí obyvatelé Loštic a celé loštické farnosti. Za dveřmi už je neopakovatelná atmosféra vánočního času, kdy lidé jsou si
bližší a rodiny se setkávají kolem štědrovečerního stolu. Dětem září očka v očekávání, co jim Ježíšek pod vánočním stromkem přinese a naše srdce se zahřejí láskou
i vůči chudým a potřebným. Zachovejme
pro naše děti křesťanskou tvář Evropy i tím,
že Vánocům vrátíme jejich hodnotu a radost z příchodu Božího Syna. Bezbranné
dítě uložené v jeslích se stává závislým na
nás. Touží vnést radost Božího království
do tohoto světa přes naše ruce. Otevřeme
se lásce Boha, aby mohl vylít své požehnání
na naše město.
V této době můžeme svou mysl naladit a
duše připravit na opravdové prožití Vánoc
i účastí na rorátních mších sv. V úterky bě-

hem adventního období, 6.12., 13.12. a
20.12. 2016, si přivstaňme, abychom přišli
s lucerničkami v rukou se připravit na příchod toho, který je světlem světa.
V tyto dny budou v kostele sv. Prokopa mše
sv. v přítmí svíček v 6:00. Naše vánoční radost ať směřuje k tomu, jehož narození budeme slavit 24. prosince ve 21:00 a 25. prosince v 9:30. Za prožitý rok poděkujeme
mší sv. 31. prosince v 17:00 a Bohorodičce
Panně Marii se do mateřské péče svěříme
při mši sv. 1. ledna v 9:30.
Ať vám vánoční prožívání svátků spojením
se s dítětem narozeným v chladném betlémském chlévě dá sílu odpouštět a bojovat
o lásku a klid v tomto světě změnou vlastního srdce.
V modlitbách za vás a s vámi spojen
Kristián Libant váš farář.

HLAS LOŠTIC vychází nepravidelně 4x ročně. Náklad 1 200 ks.
Vydává Město Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice IČO 00302945. Datum vydání 7. prosince 2016.
Příjem podkladů provádí MKS. Evidenční číslo MK ČR E 18035.
Uzávěrka příštího Hlasu Loštic - JARO 2017 – 10. března 2017
Veškeré příspěvky zasílejte na mail: vesely@kulturalostice.cz nebo podávejte v kanceláři MKS Loštice.
Příspěvky nejsou redakčně ani jazykově upravovány. Možnost zveřejnění blahopřání, poděkování.
Redakční rada se nemusí ztotožňovat s obsahem článků.
Redakční rada: Mgr. Pavel Procházka, Ing. Tomáš Pavelka, Ing. Jiří Klein,
Stanislav Veselý – příjem podkladů a příprava, Petr Fialek – technická stránka
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Domů přibývá a je také minulostí, že v
obci byl jeden pošťák mnoho let a znal tak
všechny domy, lidi v obci, věděl do které
poštovní schránky dopis vložit.
A zde je další problém - schránka na dopisy.
Během posledních let při roznášce volebních lístků pro občany Loštic, bylo mnohdy nemožné doručit tyto lístky, a to buď
kvůli chybějícímu či nečitelnému označení domu, chybějící schránce, a také v panelových domech neoznačené schránce jménem. Mnohdy se jednalo o nové a krásné
domy, ale na číslo a schránku už majitelé
nemysleli. Někdy se jedná i o účel větší anonymity, avšak pak se nemohou lidé divit,
když neobdrží důležité dokumenty. Oproti
tomu mohu říct, že je zajímavé a milé vidět
některá ztvárnění označení domů, ať po estetické stránce, ale i historické (mimo těch
již nečitelných). Někdo dá přednost číslu na
kovové destičce, někdo plastickým číslům z
různých materiálů. Nejdůležitější však je,
aby bylo dobře viditelné a čitelné.
Blíží se Vánoce a možná někdo neví co pořídit za dárek. Tak co např. hezká poštovní
schránka, číslo na dům nebo jmenovka???

Nechybí něco vašemu domu?

Systém popisných a orientačních čísel na
budovách má v našich zemích mnohaletou
tradici - první číslování domů zavedla už
Marie Terezie v r. 1770. Od 60. let 19. století byla v některých městech zavedena i orientační čísla, přidělovaná podle ulic. Orientační číslo souvisí s ulicí a díky kterému
víte, zda se vydat ulicí směrem dolů nebo
nahoru, a po které straně ulice, když hledáte konkrétní adresu. Víte totiž, že tím směrem číslo klesá a opačným směrem stoupá.
Přiděluje je místní obecní úřad. Číslo popisné má za úkol jednoznačně identifikovat
budovu v dané části obce.
Každá budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu
dočasného nebo rekreačního charakteru.
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
Tabulka s číslem orientačním má být umístěna pod číslem popisným. Označení popisných, orientačních a evidenčních čísel se
má barevně lišit.

placená reklama

-

zima 2016
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ze života města

"Zemřel pan doktor

MUDr. Jan Rozsypal ve věku 77 let.
Upřímnou soustrast vyjadřujeme pozůstalým a děkujeme
za jeho obětavou práci chirurga."

Podzim na základní škole
Nezvykle teplé podzimní měsíce vystřídalo chladnější počasí a podzim se pomalu,
ale jistě přehoupl do zimy. Stejně tak se přehouplo 1. čtvrtletí letošního školního roku.
Proběhlo v něm mnoho akcí tradičních i
nových.
V měsíci září navštívili žáci V. A a I. A spolu se svými rodiči tradiční school party.
Opekli si voňavé špekáčky, zahráli mnoho
her a slavnostně odhalili hmyzí domeček,
který bude zimním útočištěm pro hmyz.
Dětí z 1. stupně se týkal i Týden knihoven v
loštických památkách, jenž se uskutečnil na
konci září. Žáci jednotlivých tříd navštívili městskou knihovnu, synagogu, Muzeum
Olomouckých tvarůžků a Památník Adolfa
Kašpara. Věnovali se zde četbě vybraných
děl vztahující se k danému místu.
V městské knihovně proběhla také každoroční akce, při níž byly prvňáčkům slavnostně předávány Slabikáře.
Další akci pro prvňáčky si připravili žáci IV.
A třídy, kteří zčásti četli a zčásti dramaticky ztvárnili regionální pověst O řimickém
vodníkovi.
K dovednosti číst a psát také směřovala
projektová výuka v I. B s názvem Strašidelná škola aneb Kam zmizela písmenka, jejímž cílem bylo poznat různé druhy písma.
Matematické dovednosti pilovaly děti prv-

ního stupně na akci nazvané Netradičně v
matematice aneb Den deskových her.
Svou fyzičku pak utužili žáci 1.–5. tříd v
olympijském víceboji, který proběhl v říjnu.
Aby se uměli bezpečně pohybovat na silnicích, věděli, co patří do povinné výbavy
kola a zopakovaly si dopravní značky, zúčastnili se žáci IV. A třídy kurzu dopravní
výchovy na Dopravním hřišti v Mohelnici.
Kultura byla na podzim zastoupena společnou akcí pro 1. a 2. stupeň s názvem Gotika
– život rytířů za vlády Lucemburků v podání historického souboru Pernštejni.
Žáci 2. stupně rozvíjeli své jazykové dovednosti formou nejrůznějších aktivit v rámci
hodin anglického jazyka, kdy si připomněli
Evropský den jazyků, který se každoročně
slaví 26. září.
V rámci hodin angličtiny si žáci také osvěžili zvyky spojené s oslavou Halloweenu.
Děti z V. B se dokonce zúčastnily Halloweenského odpoledne, v němž převlečení
za různé příšerky, duchy, zombíky, čarodějnice a strašáky plnily zadané úkoly. Po nich
se šly posilnit do žákovské kuchyňky strašidelnými pokrmy, které si zde připravily.
Celé odpoledne pak zakončily strašidelnou
stezkou odvahy.
Velmi pěknou akcí pro druhý stupeň byl
Den stromů. Projektový den se realizo13
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val ve spolupráci se Střední školou technickou a
zemědělskou v
Mohelnici a proběhl 25. října v
areálu žádlovického parku. Žáci
prošli ve věkově
rozdělených skupinách čtyři stanoviště. Seznámili se s funkcí
stromů v životě
člověka, s lesy,
rostlinami a živočichy mírného podnebného
pásu a tropického deštného pralesa.
Žáci 8. ročníku navštívili v měsíci říjnu Informační a poradenské středisko Úřadu
práce v Šumperku. Zde se zúčastnili přednášky o budoucí volbě povolání a možnostech absolventů základních škol. Po přednášce následovala návštěva Vlastivědného
muzea, kde si prohlédli expozici Kouzlo
modelů papírových hradů a zámků.
V pátek 11. 11. 2016 se žáci IX. A v rámci
projektu Příběhy bezpráví, Měsíc filmu na
školách zúčastnili besedy v mohelnickém
muzeu. Tématem letošního ročníku jsou
osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy.
Vedoucí muzea Mgr. Zbyněk Žouželka na
základě filmů, jež žáci zhlédli v hodinách
dějepisu, připravil besedu na dvě témata.
První část se týkala odsunu Němců z republiky po skončení 2. světové války, druhá část byla zaměřena na emigraci našich
lidí z Československa po únorovém převratu. Žáci získali mnoho informací o této
problematice také z hlediska regionálního.

Na podzim se konalo i několik soutěží.
V oblastním kole pišQworek , které proběhlo 10. 11. 2016 v prostorách Gymnázia Zábřeh, bylo úspěšné naše družstvo
Silver Tactic z IX. A ve složení Adam
Heidenreich, Jan Miroslav Popčuk, Tomáš Opravil, Jan Kotrle, Jiří Vaněk (vítězové školního kola). Chlapci v tvrdé konkurenci obsadili krásné čtvrté místo.
Z tělovýchovných soutěží se během podzimu naši žáci zúčastnili oblastního kola v
minikopané. Úspěchu ve florbalu dosáhlo
družstvo žáků 6. a 7. tříd ve složení Matěj
Hopják, František Horák, Antonín Kašpar,
Lukáš Pyšný, Pavel Rozman, Matěj Vykydal
a Jaroslav Vykydal, kteří se stali vítězi oblastního kola.
Na závěr tradičně jedna pozvánka. Dne 15.
prosince 2016 se v 16.00 hodin uskuteční akce s názvem Vánoce ve škole. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence a příznivce školy tentokrát do prostor
nové budovy. Těšíme se na Vás.
Mgr. Martina Špičková
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hlas loštic 		

zima 2016

VYHODNOCENÍ ANKETY DOBOROVOLNÍ HASIČI ROKU 2016

sahující 2,4 mil. Kč, což je historicky nejvyšší hodnotou.
JSDH Loštice, s počtem hlasů 971, se umístila na prvním místě za oblast Severní Moravy a získala tak velmi hodnotné ceny: šek
na 80 000 Kč, motorovou pilu Stihl, výjezdový tablet GINA, vysílačku, skleněnou
přilbu pro vítěze.
JSDH Loštice, jednotka, která si odnesla
prvenství jako absolutní vítěz s největším
počtem zaslaných hlasů pro kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů v tomto ročníku v rámci celé ČR, obdržela šek v
hodnotě 50 000,-Kč na teleskopický stožár.
Děkujeme všem našim příznivcům za zaslané hlasy do ankety dobrovolní hasiči roku 2016, za Vaši podporu naší JSDH
Loštice, bez Vás bychom tohoto velkého
úspěchu nedosáhli.
Podrobné výsledky ankety naleznete v odkaze: http://www.adhr.cz/nejlepsi-jednotky-a-sbory-dobrovolnych-hasicu-z-cele-ceske-republiky-dostaly-oceneni-a-ceny-za-2-5-milionu-korun/
Ve středu 16. listopadu 2016 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších zásahů a
činností dobrovolných hasičů z celé České
republiky za rok 2016. Vítěze určila veřejnost z 50 jednotek a sborů nominovaných
Odbornou porotou. Cílem ankety Dobrovolní hasiči roku je pozvednout veřejné
povědomí a prestiž dobrovolných hasičů a
ocenit je za skutečné zásahy nebo mimořádné aktivity v oblasti prevence.
V brněnské Laser Show Hall bylo oceněno celkem patnáct jednotek a patnáct sborů dobrovolných hasičů, kteří převzali šeky
v celkové hodnotě milion sedm set padesát tisíc korun, 30 profesionálních vysílaček
Hytera, 5 zásahových systémů GINA, 20
motorových pil Stihl a další věcné ceny. Finalistům byly předány ceny v hodnotě pře-

Městská knihovna upozorňuje, že bude od 20. 12. do 1. 1. 2017 uzavřena.

Nejen svým čtenářům přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a optimismu do
nového roku 2017
15
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kulturní informace
Ohlédnutí
Ahoj prázdniny

Prázdniny a dovolené už jsou za námi. S dětmi jsme si tak trochu toto období uzavřely nedělní akcí Ahoj prázdniny 11. září na
našem sportovním hřišti na Sokolské ulici.
Koncertovalo se, soutěžilo, sportovalo a bavilo se. O to se postarala jak hudební skupina Pohodáři a Písklata, tak i Šašek Viky, kynologický klub s ukázkou vedení psů, tak i
soutěže s koloběžkami. Počasí přálo a děti si
užívaly programu a soutěží. Všem pořadatelům děkujeme za snahu a jejich obětavost a
těšíme se na další podobnou akci.

Autorský koncert

V sobotu 15. října se v našem kulturním
stánku opět sešli příznivci dechové hudby
a krásných písní, které dokáží zpříjemnit
nejen společné chvíle, ale i naplnit duševní pocity. Opět po roce pokračovala dechová hudba Loštická Veselka v představování hudebních skladatelů a textařů tvořící
notové podklady těmto kapelám. Domácí
Loštická Veselka představila texty spisovatelky a moderátorky Vlasty Gremlicové z

Hulína, která vkládá do slov svůj pozitivní
životní náboj a dokáže se na svět dívat barevným pohledem. Zaznělo 11. skladeb od
známých hudebních skladatelů, s kterými
Věrka spolupracuje – Ladislav Prudík, Miroslav Nauč, Václav Maňas ml., Vladislav
Suda, Antonín Pernička a Josef Žid.
Hostující kapelou byla dechová hudba Hulíňané, která nám připomněla tvorbu jejich
zakládajícího učitele, dirigenta a hlavně hu-

16
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debního skladatele Václava Smoly. Jejich
koncert se konal i k příležitosti oslav 20. výročí založení kapely.
Atmosféra celého koncertu byla naplněna
láskou k hudbě, zaplněný sál obdivoval vý-

kony jak kapel a jejich zpěváků, tak i moderátorů tohoto autorského koncertu, kterými jsou Vlasta Gremlicová a Václav Kovář.
Všem účinkujícím a pořadatelům patří velká poklona za pořádání těchto akcí.

Podzimní výstava

Od 15. do 23. října se přísálí KD zaplnilo
pěstitelskými výsledky našich občanů a škol.
Podzimní výstava, která má již dlouholetou
tradici, opět nadchla návštěvníky. Byla zde
ukázka nejen výpěstků z našich zahrádek,
ale i realizovaných nápadů jak v dekoracích,
tak i ve výrobcích, které naplnily tuto výstavu. Velké poděkování patří nejen těmto dodavatelům, ale i Jitce Dubské, která aranžuje současné výstavy v MKS a dohlíží i nad
zdárným průběhem výstav.
Výstavy v našem MKS patří k vyhledávaným
pro široké okolí, o tom nás přesvědčuje ná-

vštěvnost a také zájem vystavujících, vždy se
podaří zaplnit všechny stoly a prostory.
Už se tedy můžeme těšit na další a tou bude
VÁNOČNÍ VÝSTAVA, která bude zde probíhat od 11. do 18. prosince.

Harmonikáři 2016

Věřte, nevěřte, je to již 10. let, co se poprvé sešli příznivci harmonik a hráči na tento hudební nástroj v Lošticích. V sobotu
29. října se opět zaplnil sál našeho kulturního domu těmito příznivci a harmonikáři. Hráčů bylo 55 a ustát vystoupení dává
pořadatelům pěkně zabrat, každý hráč se
chce prezentovat a představit, takže opět
se nám osvědčil výborným vedením mluveného slova moderátor Slávek Pospíšil.
Program frčel v pohodě, ale jak na běžícím
páse. Začínalo se přesně ve 14. hod., zahájení si vzal za své zástupce krále Tvarůžka
I., jeho bratranec Roman Tvarůžek Veliký,
který za znění fanfár zahájil jubilejní 10.
Setkání harmonikářů v Lošticích. Rádi bychom touto cestou poděkovali naší loštické
vyhlášené firmě A.W.spol. s r. o., která obdarovala všechny účinkující krásnou voňavou pochoutkou z Loštic.
Zajímavostí je, že nejmladší hráčkou na
harmoniku byla šestiletá Anežka Strážnic-

ká z Náměště nad Oslavou a nejstarší harmonikář Josef Půta z Kout nad Desnou dosáhl letos 81. let.
Atmosféra byla fantastická, návštěvníci výborní s dobrou náladou a celá akce se
opravdu podařila.
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KULTURNÍ NABÍDKA MKS – 1. pol. 2017:

Sobota 14. ledna, 17. hod.
Sobota 21. ledna, 20. hod.
Sobota 28. ledna, 20. hod.
Sobota 4. února, 20. hod.
Neděle 5. února, 17. hod.
Sobota 11. února, 20. hod.
Sobota 18. února, 20. hod.
Sobota 25. února
Sobota 4. března, 20. hod.
Sobota 18. března, 20. hod.
Neděle 26. března, 15. hod.

PLES SENIORŮ
LIDOVÝ PLES
MĚSTSKÝ PLES
HASIČSKÝ PLES – SDH Žádlovice
Hotel Intercontinental – komedie, Hokus Postřelmov
RYBÁŘSKÝ PLES
ROCKOVÝ PLES –KABÁT Revival Morava
MASOPUST – POCHOVÁVÁNÍ BASY
COUNTRY MDŽ
PEPÍKOVSKÝ VEČER
DĚTSKÝ MAŠKARÁK
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slovo šéfredaktora
Vážení občané,
do rukou se vám dostává vánoční Hlas
Loštic, který je tak trochu bilanční a
současně plný informací směřující již do
dalšího kalendářního roku. Dozvídáme
se zde o věcech příjemných, i nepříjemných, takový je bohužel život. Musíme
si uvědomit, že většina článků byla tvořena ještě v ušmouraném dušičkovém
čase, a tak doufám nikoho nepřekvapí
tu a tam bručivý tón znějící z některých
příspěvků. Dost ale bylo pesimismu, čekají nás Vánoce, které leckomu zvednou
náladu. V souvislosti s adventní dobou
se nám připomíná náš loštický řezbář
pan Beneš a z obou loštických farností
jsme obdrželi pozvání na tradiční půlnoční bohoslužby. Jasný signál, že se

Vánoce nezadržitelně blíží. A tak
přeji nám všem,
abychom strávili
advent a vánoční
svátky v pohodě,
s blízkými a hlavně beze stresu. A
pak mám ještě jedno přání. Vím sice, že
ani bezvadný stromeček, ani kupa dárků pod ním Vánoce šťastnějšími nedělá,
ale zasněžit by na Štědrý den po létech
mohlo...
Jménem celé redakce Vám přeji požehnané Vánoce a šťastné vykročení do nového roku!
Pavel Procházka
20
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dnes jsme se zeptali . . .
… starostky města Bc. Šárky Havelkové Seifertové
podobě nevyhovující odstavné plochy. Je
již znám nějaký výsledek jednání mezi
majiteli střediska a městem?
Ano je pravda, že odstavná plocha u zdravotního střediska nesplňuje parametry
parkovacích míst a při podání žádosti dotčeným orgánům o vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce veřejných
ploch kolem silnice III. třídy na Havelkově ulici, kterou město připravuje ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje, jsme od dopravního inspektorátu Policie
ČR obdrželi podmíněný souhlas s projektovou dokumentací a to s požadavkem na
oddělení této odstavné plochy od komunikace zvýšeným obrubníkem z důvodu zamezení nebezpečného couvání vozidel do
vozovky. Vyjádření DI Policie ČR je v případě projektové dokumentace pro správní
úřad povolující provedení stavby závazné.
Odstavná plocha bude od silnice oddělena zvýšeným obrubníkem a nebude možné zde v budoucnu parkovat. Jakmile jsme
informaci od DI Policie ČR obdrželi, opětovně jsme požádali vlastníky nemovitosti
o osobní jednání. Po společných setkáních
ve věci řešení parkovacích míst u nemovitosti č. p. 337 je závěr takový, že vlastníci
nemovitosti jsou ochotni o řešení parkovacích míst na svém pozemku uvažovat, nicméně dle jejich sdělení musí nejprve řešit
jiné důležité problémy týkající se technického stavu budovy. Na poslední schůzce
jsme se shodli, že pokud máme být schopni hledat nějaké varianty společného řešení, je třeba nechat vypracovat projektovou
dokumentaci k parkovacím místům, bez
tohoto není možné věc posunout dále. Jakmile bude projektová dokumentace k par-

1. Paní starostko, právě jste dokončila druhý rok svého působení v nelehké
funkci loštického starostu. Jaké jsou vaše
dojmy z uplynulých dvou let? Šla byste do
toho znovu?
Mám za sebou velmi náročné období, jediné
co mi můj předchůdce v rámci úřadu předal,
byl znak města na ustavujícím zasedání zastupitelstva města a řadu nevyřešených problémů. Protože se však pohybuji v oblasti veřejné správy již řadu let, věděla jsem, že bude
nutné velké pracovní nasazení, pokud chci
tento úkol zvládnout. Role starosty je velmi
složitá, role začínajícího starosty ještě složitější, role začínající starostky, která je první
ženou v historii města se popisuje pouze s
obtížemi. Mnoho lidí má od Vás velká očekávání, mnoho lidí Vám nevěří, mnoho lidí
čeká na Vaši chybu, aby z ní mohli vyvodit
důsledky. Každý krok či rozhodnutí musíte
obhájit nejprve sami před sebou a hned poté
před zastupitelstvem města a před veřejností. Na otázku, zda bych šla do kandidatury
znovu, se těžko odpovídá. Pokud se mne
ptáte na to, zda bych se na začátku rozhodla
jinak poté, co bych věděla, co mne čeká, tak
ano, rozhodla bych se stejně, protože naše
občanské sdružení dostalo ve volbách důvěru od velkého množství voličů a nebylo by
správné postupovat jinak. Na tomto místě
mi dovolte poděkovat všem voličům a také
všem zastupitelům, kteří mi dali na začátku
svoji důvěru.
2. V minulém vydání Hlasu Loštic jste
se rozepsala o problematice parkování u
zdravotního střediska na Havelkově ulici. Nově je situace taková, že bez náhrady
zaniknou současná tři parkovací místa v
21
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3. Máme před sebou Vánoce, které znamenají nejen starosti spojené s koncem
kalendářního roku, ale hlavně představují svátky klidu a pohody. Dokážete v roli
starostky, alespoň v tyto dny "vypnout"?
Budu se o to usilovně snažit, i když to nebude snadné, jedná se o období přípravy rozpočtu na následující kalendářní rok, město má rozpracováno několik velmi časově,
techniky i finančně náročných projektů, které bude nutné do návrhu rozpočtu města zapojit. Mimo tyto investiční akce je třeba při
rozdělování financí pamatovat i na oblast
školství, kultury, sportu, podporu cestovního ruchu, sociální politiku města, opravy a
údržbu majetku města atd. Vytvořit vyvážený rozpočet, se zapojením všech potřeb v
rámci působnosti města, je velmi obtížné. V
případě, že se mi nepodaří plně se od svých
pracovních povinností oprostit, přeji, aby
se to podařilo alespoň Vám všem ostatním,
abyste prožili čas vánoc ve znamení klidu a
pohody v kruhu své rodiny a přátel.

kovacím místům zpracována, jsme připraveni v této věci s vlastníky dále jednat.
Existuje řada alternativ povrchů parkovacích míst, jako je živičný recyklát, který má
město k dispozici nebo pojezdové trávníky,
které by nemusely být finančně tak náročné jako dlažba nebo asfaltový povrch. Jak
jsem již uvedla v předchozím vydání Hlasu
Loštic, město je připraveno pomoci vlastníkům nemovitosti situaci absence parkovacích míst pro pacienty řešit, protože v tomto konkrétním případě se jedná na straně
jedné o klienty soukromoprávního subjektu a na straně druhé o pacienty města, kdy
se při řešení situace zohledňuje i sociální
aspekt případu. Město však nemůže převzít
odpovědnost za nedostatek parkovacích
míst u nemovitosti v soukromém vlastnictví určené k podnikání a vytvářet zde finančně nákladná parkovací místa, důvody,
které nás k tomuto rozhodnutí vedou, jsou
podrobně popsány v předchozím vydání
Hlasu Loštic.

… MDDr. Kláry Havlíčkové a MDDr. Olgy Sultusové
V minulém vydání Hlasu Loštic se paní
starostka rozepsala o problematice parkování u zdravotního střediska na Havelkově ulici.
Nově je situace taková, že bez náhrady
zaniknou současná tři parkovací místa v
podobě nevyhovující odstavné plochy.
Je již znám nějaký výsledek jednání mezi
vámi a městem?
Technické normy pro rekonstrukce ulic
jsou poměrně přísné. V ulici Havelkova to
bude znamenat osázení obrubníků na místě stávajících odstavných stání, zúžení komunikace a vybudování chodníků i v místech, kde dnes nejsou.
Majitelé střediska a zástupci města se sešli
na několika jednáních, kde zazněly vstřícné návrhy, jak parkování vyřešit. V zásadě

jde o dvě možnosti. První je vybudovat parkoviště na pozemku zdravotního střediska,
druhá je pokusit se vybudovat podélná stání přímo na ulici Havelkova v rámci rekonstrukce komunikace.
Zdravotní středisko bylo v devadesátých letech minulého století odprodáno tehdejším
lékařům, kteří zde působili. Nyní po dvaceti
letech došlo k obměně lékařů a podmínkou
prodeje zubních praxí novým lékařkám
bylo odkoupení samotného zdravotního
střediska. V současnosti je parkování v horní části střediska vyhrazeno zaměstnancům
a musí zde být volný průjezd pro urgentní příjezd lékařské záchranné služby. Toto
parkoviště nemůže být veřejné, neboť nesplňuje dnešní přísné technické normy.
Zvážili jsme možnost vybudování příjezdo22
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Zástupci města přišli se vstřícnými návrhy, které byly diskutovány. Původní varianta devíti kolmých parkovacích míst na ulici
Havelkova je technicky náročná. Nicméně vzhledem ke komplikované situaci jsme
požádali zástupce města o zvážení vybudování několika podélných parkovacích míst
na ulici Havelkova, souběžně s rekonstrukcí chodníku, kterou bude město provádět.
Tato varianta by se mohla ukázat jako dobrý kompromis, vstřícný krok k občanům
pro zachování kapacit parkování a nemusela by být nákladná jako původní návrh
kolmého parkoviště k budově. Věříme, že
město při rekonstrukci ulice Havelkova vyřeší nynější neuspokojivou a nebezpečnou
situaci s parkováním, zvláště po té, kdy budou zrušeny dosavadní tři parkovací místa před zdravotním střediskem v důsledku
rekonstrukce Havelkovy ulice. Parkoviště
totiž potřebují občané Loštic a spádových
obcí, kteří lékařské služby poskytované na
středisku využívají k zachování zdravého
života.
MDDr. Klára Havlíčková
a MDDr. Olga Sultusová

vé cesty a parkoviště v dolní části zahrady.
Toto řešení je koncepčně logické, nicméně parkoviště pro veřejnost musí splňovat
všechny současné normy. Z důvodu rozsahu příjezdové plochy, plochy pro pojezd a
samotné parkovací plochy by byly investiční a následné provozní náklady velmi vysoké. S ohledem na nedávné obrovské investice do samotného pořízení zdravotního
střediska, lékařských praxí a vybavení novými přístroji je tato investice mimo naše
ekonomické možnosti. Potřebujeme prioritně investovat do opravy samotné budovy střediska - v první řadě do výměny oken
a vchodových dveří, do optimalizace topení, rekonstrukce sociálních zařízení, atd.
Všechny tyto investice musí být zaplaceny
majiteli střediska a jsou závislé na ekonomické výkonnosti ordinací na malém městě. Velice rádi bychom situaci s parkováním
vyřešili i přes to, že nám žádný právní předpis neukládá povinnost parkoviště budovat,
ale z výše uvedených důvodů je to bohužel
nemožné, proto parkoviště budovat nebudeme.

Čínská medicína
je Čínskou zdí v ochraně zdraví . . .

placená reklama

mUDr. jitka ševčíková
Ordinace čínské medicíny v Lošticích:
akupunktura, fytoterapie, léčebný tělocvik, dietologie, baňkování,
uvolňování krční páteře, moxování, masáž celého těla, masáž
baňkami, spoušťové body . . .

Ke Koupališti 13, Loštice. Objednávky tel.: 605 228 117
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Odjezdy autobusů z Loštic
Směr - linka
Litovel

930444

Platí do 9. 12. 2017

Čas odjezdu
x

5.17

x 16

x 26

7.14

†

x

7.14

x

12.08 14.37 16.20 17.36

Mohelnice

5.12 6.32

x

x

x

12.17

 † 32

x

Bílá Lhota

x

x

10.27

†

14.37

x 10

x

18.00

x

x

13.18

1

x

18.09

x

†

x

x

x

 † 32

x 10

Vranová Lhota

5.49

11.37

13.17

14.42

16.15

18.43

18.43

22.35

Vlčice

13.48

Mohelnice

5.15

6.49

x

x

Šumperk

x

x

930446

†

x

x

11.32
x

4.25 5.25

x

13.08

 35

x

5.50

7.25

17.17

x

930447

Moravičany ČD
K VLAKU

x

x

x†

x

x

x

x

†

x

19.40
x

5.02

x

x

x

22.14 (do Mohelnice)
†

x

x

†

12.40

12.40
 † 32

x

 † 32

x

 † 32

x

16.40

16.40

17.40

17.40

18.40

x

7.05
x

 † 32

18.40

x

7.05

7.27
†

x

†

x

8.05

8.05

x

x

x

9.05

†

x

11.05

 † 32

11.05

x

 † 32

x

x

x

 † 32

x 10

x 11

x

x

x

19.05

7.08 14.14

19.58
x

18.45

x

†

x

x

x

†

x

x

 † 32

5.44 7.08 10.29 10.29 12.55 14.45 15.15 16.15 19.15 19.22 22.40
x

x

5.54

Bouzov - Obectov

5.54

Mohelnice

5.14

x

x

710914

†

6.03

†

x

Luká - Obectov

Olomouc

x

18.32

13.05 13.05 14.05 15.05 15.05 16.05 17.05 17.05 18.05 18.05

5.15
930449

21.20 (do Mohelnice)
†

x

x

x

5.30

x

Mohelnice

x

22.05 náves
x

19.05

930448

† 30

x

x 10

x

Loštice - Palonín

23.25 ke garážím

4.40 5.13 5.40 6.40 7.16 7.38 7.40 8.40 10.40 10.40
13.40 14.40 14.40 15.40

ČD - Loštice
OD VLAKU

17.17

7.40 8.00 10.45 14.15 15.00 16.30

x 26

x

x 10

 † 32

x

14.07

15.35 (do Mohelnice) 17.10 (do Zábřeha)

Radnice

22.36

 † 32

x

9.05 12.32 12.37 13.31 14.58

x

930445

x 10

x

22.36 (Bouzov-Podolí) 16.20

x

6.25

x

6.17
x

x

x

7.37

†

x

8.15

11.12 13.15 13.25

15.52

x

11.30
11.30

†

x

7.40

14.40
x

x

x

14.40 16.18
x

9.33

19.20

x

x

11.14 13.35

Velké Opatovice

Bouzov - Jeřmaň 8.38 10.30
x

16.59

x

19.51

x

15.40 (Přepravu zajišťuje VYDOS BUS Vyškov)

Vysvětlení značek ARRIVA: 10 jede jen v sudých týdnech; 11 jede jen v lichých týdnech;

16 jede od 23.

12. do 2. 1., 3. 2., ; od 27. 2. od 15. 2. do 5. 3., od 13. 4. do 17. 4., od 1. 7. do 1. 9., od 26. 10. do 27. 10.; 26
nejede od 23. 12. do 2. 1., 3. 2., od 27. 2. do 5. 3., od 13. 4. do 17. 4., od 1. 7. do 1. 9., od 26. 10. do 27. 10.; 30
nejede 24. 12.; 32 nejede 24. a 31. 12. 35 nejede 24. 12 2016 a 28. 10 2017.
12, 14. 4., 16. 4., 30. 4. 7. 5., 5. 7., 28. 10., 17. 11.

25

36

nejede od 24. 12 do 25.

zima 2016
Záchranná
služba 155

Policie 158

Hasiči 150

hlas loštic

LÉKÁRNA, náměstí Míru 64, Loštice
lekarna.lostice@tiscali.cz / 583 445 270
PO–PÁ 7.30–12.00 / 13.00–16.30
Lékařka pro děti a dorost, MUDr. Marie Novotná, Trávník 595, Loštice
583 445 411
PO-ÚT-ST 6.45–11 / ČT školy 8–11 / PÁ 6.45–11
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
Pondělí 06.30 - 11.00, objednaní: 11.00 - 13.00 / Úterý 06.30 - 11.00, objednaní: 11.00 - 13.00
Středa 12.00 - 18.00 / Čtvrtek 06.30 - 11.00, objednaní: 11.00 - 13.00 / Pátek 06.30 - 11.00
Zubní lékařka MDDr. Klára Havlíčková, MDDr. Jitka Dostálová, Havelkova 337, Loštice
www.claradent.cz / 775 399 361
PO 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 / ÚT 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 / ST 11:00 - 18:00
ČT 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 / 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
PO-ČT 7.00–15.00 / PÁ 7.00–14.00
rehab.lostice@seznam.cz / 604 610 482 / 583 446 046
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
UROLOgICKÁ AMBULANCE
MUDr. Josef Marada
Nádražní 35, tel. 583 430 226
PO 8.00 -16.00 (Pouze 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 ST 13.00–18.00 Doporučujeme objednat.

Okružní 10, tel. 583 411 943

ORTOPEDIE A MANUÁLNí MEDICíNA * MUDr. 26
Jiří Matuška
Úterý 7.15 -14.00 / 12.00–12.30 přestávka * 12.45,–14.15

Okružní 10, tel. 583 433 450

gyNEKOLOgICKÁ
AMBULANCE * MUDr. Jarmila Fricová Okružní 10, tel. 583 430 172,
7782016
440 944
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PO 7:00 - 17:30 / ÚT 7:00 - 14:00 / ST 7:00 - 16:00 / ČT 7:00 - 13:00
CHIRURgICKÁ AMBULANCE * MUDr. Jan Rýznar
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 (interna), 13.00–15.00 (interna)
ST 8.00–12.:00 (diab.), 12.30–13.30 (diab.) / ČT 8.00–12.00 (interna), 12:30 - 16:00 (interna)
PÁ 8.00 –11.00 (diab.), 11.00 - 12.00 (interna)
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 / Středa: 7:00–12:00, 12:30–14:00 / Čtvrtek: 7:00–12:00, 12:30–17:00
Všechny údaje o zdravotnických zařízeních byly získány z webových stránek

MORAVIčANy  OLOMOUC: 4.29 X 5.00 11
5.25 X 6.00 11 7.04 11 8.00 9.01 11.00;
23.08 56
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 10 21.00 10 22.21 10
OLOMOUC  MORAVIčANy: 4.33 27
5.33 6.33 7.33 8.33 10.33 12.33 13.33 14.33
15.33 16.33 10 17.33 10 1 8.33 10 19.33 10 20.33 10 22.37 10 23.07 59
MORAVIčANy  ZÁBřEH: 4.54 27 5.54 6.54 7.54 8.54 10.54 12.54 13.54 14.54
15.54 16.54 10 17.54 18.54 10 19.54 10 20.54 10 23.00 10 23.29 59
ZÁBřEH  MORAVIčANy: 4.16 X 4.46 11 5.12 X 5.48 11
6.52 11 7.48 8.48 10.48
12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 10 20.48 10 22.09 10 22.56 56
ZÁBřEH  PRAHA: 4.11 11 (RJ) 5.07 5.35 11 LE 5.43 13
6.19 24 (RJ) 6.35 72 (LE)
6.43 13 7.18 11 (RJ) 7.35 11 (LE) 7.43 8.19 11 (RJ) 8.43 9.18 75 (RJ) 9.43 10.19 (RJ)
10.43 11.35 (LE) 11.43 12.19 (RJ) 12.35 (LE) 73 12.43 13.35 (LE) 13.43 14.19 (RJ) 14.35 (LE)
17.43 18.19 (RJ) 18.43 19.43 20.19 10 (RJ)
14.43 15.43 16.19 (RJ) 16.43 17.35 (LE) 10
21.43 22
20.43 12 21.35 (LE) 10
PRAHA  ZÁBřEH: 4.22 20 5.22 13 5.44 24 RJ 6.22 7.13 71 (LE) 7.22 7.44 (RJ)
8.13 LE) 8.22 9.13(LE) 9.22 9.44 (RJ) 10.22 11.13 (LE) 11.22 11.44 (RJ) 12.22 13.22
13.44 (RJ) 14.13 (LE) 14.22 14.44 (RJ) 15.13 10 (LE) 15.22 15.44 76 (RJ) 16.13 10 (LE)
16.22 16.44 10 (RJ) 17.13 10 (LE) 17.22 17.44 10 (RJ) 18.22 19.22 12
19.44 10 (RJ)
20.13 10 (LE) 21.22 52 21.44 14 (RJ) 23.09
vlaky: 10 nejede 24., 31. XII. 11 nejede 25. XII. a 1. I. 12 nejede 24., 25. a 31. XII. 13 nejede 25., 26. XII., 1. I. 14 nejede 24./25.
XII., 31.XII./1.I. 20 jede v  a 18.IV., 2., 9.V., nejede 26.XII., 17.IV., 1., 8.V. 22 jede v †, nejede 24. – 26.XII., 14. – 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX.,
28.X., 17.XI. 24 jede v X a  27 jede v X,  a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 15.IV., 18.XI. 52 jede v  –  a †, nejede 24., 25.XII., 13.
–16., 30.IV., 7.V., 4., 5.VII., 27.IX., 28.X., 16., 17.XI. 56 jede v ,  a 25.XII., 13. – 16., 30.IV., 7.V., 4., 5.VII., 27.IX., 16.XI., nejede 24., 31.XII. 59
jede v  a 25.XII., 14. – 16., 30.IV., 7.V., 5.VII., 17.XI., nejede 24., 31.XII. 71 jede v ,  –  a †, nejede 1.I. 72 nejede 1.I. 73 jede v ,
24. – 31.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5.VII.
 –  a † 75 nejede 25.XII. – 1.I., 17.IV., 1., 8.V., 6.VII. 76 nejede 27

zima 2016

hlas loštic

Odjezdy autobusů z Mohelnice do Loštic
Směr - linka
930444

Směr Litovel
930445

Směr Vr. Lhota

930446

Od Šumperka
930448

Směr Radnice
930449

Směr Bouzov

Čas odjezdu
x 16

x 26

5.08 7.08

7.08

x
x

†

x

5.40

11.30

†

x

x

x

 † 32

x

10.20 12.00 12.10 13.10 14.30
x

x

13.10 13.40

 † 32

x

14.32

18.35

x 10

17.30

22.28

x 10

18.35

22.25 od Siemens

x

x

†

x

x

x 26

x

x

x

7.45

13.50

14.50

15.15

15.48

16.33

16.51

18.34

21.35

x

x

5.35

†

x

†

x

 † 32

x 11

14.30

14.35

16.30

22.30

x

6.42 10.20 10.20 12.45

x

x

x

x

x

x

5.46

8.30

11.20

14.23

16.00

19.10

930375

x

Od Úsova

7.00

x

Odjezdy autobusů z Mohelnice do Zábřeha a Šumperka
Čas odjezdu
6.50
x

Šumperk

x 26

x

x 26

12.38

13.35

13.45

17.19

x

x

4.31 5.00 5.33
x

x

x 26

x

5.50

6.00

x

x †

8.10 10.00 10.53

x 16

x 26

6.50

6.50

12.50

14.21

x 26

x

x

15.07

15.52

16.37

18.40

x
Mohelnice - Ostrava 5.40

26

x

 35

x

7.10

7.33

7.46

x 26

x

† 30

x 31

22.25 (od fy Siemens)

14.25 (od fy Siemens)
V še ch n a d a t a js o u b e z z á ru ky.

Jenom Zábřeh

x 26

26

x

x
Ostrava - Mohelnice 14.15

/
x

x

x

x

x

Mohelnice - Mor. Třebová

5.54 6.53 10.18 13.35 14.52 16.54

Mor. Třebová - Mohelnice

7.05 9.49 12.28 14.33 16.33 17.49

x

x

x

x

x

x

Odjezdy autobusů ze Šumperka aut. nádr.
Směr - linka

Čas odjezdu
x

x

†

x

x

x 26

x

x

Do Loštic

6.45

12.40

14.00

14.25

14.50

15.35

16.00

17.40

Do Mohelnice

5.40 6.00

x 26

x
†

x 26

x

x

6.45 6.50

x

x 26

x

14.00 14.25

x

x

16.00

11.00

30

†

x

14.50 15.35

 35

x

8.25 9.10 10.00
16.30

x

11.00

x 26

12.40 13.10

x 26

x

x 31

17.05

17.40

19.45

Odjezdy autobusů ze Zábřeha - Valové
Směr - linka
Do Loštic
Do Mohelnice

Čas odjezdu
x

x

†

7.18

13.12

14.27

x

x 26

x

x

15.20

16.05

16.26

18.10

x od polikl.

14.49

x

x

x 26

x 26

x

x 26

x

x

5.10

6.09

6.30

7.17

7.18

7.25

8.52

9.40

x

x

 35

10.30 11.30 11.30

x 26

x

x 26

x 26

†

x

x od polikl.

x

x 26

13.07

13.12

13.45

14.00

14.27

14.45

14.49

15.20

16.05

x

 † 30

x 26

16.26

16.57

17.34

28

x

x od polikl.

x

18.10

20.08

22.55

Vybral a zpracoval Petr Fialek, vlaky – Jan Selinger

Směr - linka
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příspěvky
Poděkování a přání pro vás…

Ve chvíli, kdy držíte v rukou poslední letošní Hlas Loštic 4/2016, se může někomu
z vás zdát nevhodné mluvit o smrti. Zanedlouho budou Vánoce kdy my, křesťané, slavíme narození Božího Syna, Spasitele světa, dárce života. Vánoce jsou spojeny
s realitou Betléma. A k realitě života patří také smrt a přechod do věčného života.
Není to tak dávno, když jsme stáli na hřbitovech u hrobů svých blízkých. Vzpomínali jsme na ty, s kterými nás spojovaly vztahy lásky, přátelství, události života,
který je již za námi. Francouzský spisovatel Antoine de Saint Exupéry (1900-1944)
píše: „Smrt mě neleká, spíše mi připadá
jako něco sladkého, protože je ve spojení
s životem.“
Tak jsem to chápal i já, když jsem letos v
říjnu 2016 stál u rakve mého tatínka. Ten
se na nebe těšil, připravoval. Zemřel tiše v
spánku v noci ze 17. na 18. října tak, jak
si přál a vymodlil. Jsem mu jako jeho syn

vděčný za mnohé.
Především za to, že
mi spolu s maminkou předal živou
víru, že z víry žil,
měl z ní opravdovou radost a tu rozdával všem, které na
cestě života potkal.
Píšu vám to taky proto, že k tomu všemu
miloval Moravu, Loštice a dechovku…
Děkuji všem, kteří jste se s ním byli rozloučit v pátek 21. října 2016 v Rajci. Děkuji za
vaše modlitby a účast na mši svaté, která
byla poděkováním Bohu za dar jeho života.
Milí loštičtí a moravičanští přátelé!
Ve dnech vánočních a na přelomu roků
budu v modlitbách prosit Pána, aby světlo z
Betléma přineslo do vašich srdcí, do vašich
rodin radost z pravých hodnot života.
Mějte se krásně a někdy opět na viděnou!
P. Pavel Kavec, Bratislava

Vánoce starých časů

Podle vyprávění mého strýce pana Jindřicha Gepperta (*1915 †2000)
vánočka, cukroví. V šest hodin večer zvonili klekání, lidé se modlili a pak vyšli na
dvůr nebo před dům poslechnout několik
muzikantů, kteří vystoupili na věž kostela
zahrát koledy.
Když dozvonili klekání, muzikanti zahráli
„Narodil se Kristus Pán, radujme se “, pak
zvonily
zvony podruhé a z věže kostela
znělo „ Nesem vám noviny, poslouchejte ..“,
po třetím zvonění muzikanti zahráli „Tichá
noc, přesvatá noc ..“.
V těchto chvílích lidé měli tesklivou náladu. Vzpomínali na ty, kteří ještě před rokem poslouchali koledy a dnes už odpo-

Za starých časů první republiky byly Loštice ve 20. letech v okolí jediné, odkud z věže
kostela svatého Prokopa zněly na Štědrý
večer koledy.
Předvánoční shon měly hospodyňky podobný jako v dnešní době. Uklízely, pekly
cukroví, vařily. Děti z chudých rodin měly
alespoň na Vánoce trochu hojnosti.
Na Štědrý den se v rodinách držel půst. Podle české vánoční pověry každý, kdo celý
den až do štědrovečerní večeře nebude jíst
maso, uvidí zlaté prasátko. Proto se během
dne podávala obvykle bezmasá jídla – zelňačka, hrachová polévka, staročeský Kuba,
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čívají na hřbitově. Děti v duchu slibovaly,
že budou poslouchat, učit se, pomáhat rodičům, ale to bývalo u většiny jen předsevzetí.
Pak už přišel čas štědrovečerní večeře. V
křesťanských rodinách, než usedli ke stolu, se všichni pomodlili. Ve světnicích svítil
lidově ozdobený vánoční stromeček, pod
který Ježíšek dětem nadělil skromné dárky. Ve 23 hodin zvonili na věži na půlnoční
mši, pak ještě každou čtvrthodinu. Dospělí s dětmi spěchali do kostela. O půlnoci se
odbíjely hodiny na tympány a pokračovala
mše svatá a zpívaly se krásné koledy.
První den vánoční byla v kostele mše svatá pastýřská, druhý den vánoční děti chodily na koledy. Během Vánoc se rodiny navštěvovaly, lidé nostalgicky vzpomínali, co
se během roku událo. Měli čas si povídat,
protože tehdy ještě neměli rádio a televizi.
Tenkrát za starých časů bylo mezi lidmi
více vlastenectví, pokory, tolerance, re-

spektu jeden k druhému, rodiče důsledně vychovávali své děti úctě k panu učiteli, slušnému chování ke starší generaci, než
vidíme dnes.
Vraťme se do dnešních časů veřejného života v našem městě. Nás voliče, kteří sympatizujeme s vedením radnice, těší, že na
radnici dva roky vládne pokora, slušnost,
úcta k voliči.
Město Loštice již mnoho let organizuje v
adventním čase Mikuláše a předvánoční
program pro občany na náměstí. Loštická
farnost slaví křesťanské Vánoce. K adventu
patří neodmyslitelně betlém řezbáře pana
Jaroslava Beneše, který zachycuje nejen biblický příběh. Jeho součástí jsou dřevěné
postavičky loštických občanů a osobností
minulých časů.
Zastupitelům a jejich rodinám přejeme
krásné a klidné Vánoce, úspěšný, ve zdraví
prožitý rok 2017 při správě našeho města.
Ing. Helena Vaculová

Senioři

Vážení spoluobčané,
výbor seniorů v Lošticích vás opět informuje o své činnosti a akcích pro seniory v
letošním roce a rámcově o plánech pro příští rok 2017.
V roce 2016 se uskutečnilo v Kulturním
domě v Lošticích osm odpoledních posezení s hudbou a tancem a 13. února ples
seniorů. Všechny tyto akce byly dobře navštíveny. V průměru se posezení zúčastní 100 – 120 osob a plesu se zúčastnilo 140
osob. Odpolední posezení s hudbou a tancem bylo v oznámených termínech vždy
od 14,30 do 18,30 hod. a ples 13. února od
17,00 do půlnoci.
Pro 50 seniorů byl 26.5.2016 připraven jednodenní autobusový zájezd s návštěvou
Třebechovického muzea betlémů, zámků
Hrádku u Nechanic a Chlumce nad Cid-

linou a alternativně Muzea perníků, nebo
hradu Kunětická hora.
Jako další jsme připravili a realizovali týdenní pobyt v Hotelu Slunce Aquacentrum
v Rýmařově od 27.8. do 3.9.2016, kterého
se zúčastnilo 39 seniorů. Kromě využití příjemného prostředí s wellnes centrem,
měli účastníci možnost návštěvy regionálních památek, zvláštních přírodních útvarů, přehrady Slezská Harta a ti zdatnější si
vyšli i na hřeben Jeseníků. Přálo nám počasí a příjemné byly i společné večery s vlastním programem a hudbou.
I pro rok 2017 opět připravujeme osm tanečních posezení a ples, jednodenní autobusový zájezd a týdenní pobyt. Rádi bychom, aby se všech našich akcí zúčastnilo
co nejvíce loštických seniorů. Při dostatečném zájmu a spolupráci s aktivními
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mladšími důchodci připravíme i další
akce. Pro vaši informaci uvádíme pro rok
2017 termíny posezení s hudbou a tancem
a termín plesu.
Ples – 14. 1. 2017.
Odpolední posezení – 15. 2.; 15. 3.; 19. 4.;
17. 5.; 21.6.2017, 20. 9.; 18. 10.; 15.11.2017.

Výbor seniorů děkuje vedení města za přízeň a podporu naší činnosti a panu Standovi Veselému za dobrou a vstřícnou spolupráci při zajišťování akcí v kulturním
domě.
Za výbor seniorů v Lošticích:
Marie Selingerová

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených a teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně
ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce
letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí).
Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou
působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti
čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je
nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat
„technickou“ svého kotle
na pevná paliva.
Jak sehnat revizního technika

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by
vám měl poskytnout kontakt na příslušného
proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete
využít i internetový seznam techniků, který
vede Asociace podniků topenářské techniky
a najdete ho zde:
http://www.aptt.cz/postup-vyrobcu.php.
Bližší informace o provádění kontrol najdete
ve sdělení „k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším“, zveřejněném na internetových stránkách MŽP:
http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.
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Zastupitelům a občanům města Loštice

Věc: Stanovisko k uzavření pobočky České spořitelny v Lošticích.
Na zasedání zastupitelstva našeho města , logií mnozí starší lidé považují možnost
které se konalo dne 2.11.2016 jsme se do- jednání na pobočce ČS v Lošticích za osvěděli, že pobočka České spořitelny a.s. v trov spásy při vyřizování různých plateb
Lošticích má být zrušena začátkem roku i jiných finančních problémů. Předmětná
2017. Tak jako všichni přítomní jsem i já pobočka poskytuje tyto služby nejen pro
nevěřícně zíral. Já, senior ve věku 74 roků, město Loštice, ale také pro široké okolí
využívám služeb této spořitelny více jako desítky let.
55 roků. Celou tu dobu k mé spokojenosti Celá veřejnost přijala zprávu o ukončea tak tomu je i v současné době. Pracovni- ní pobočky s velmi negativními pocity a s
ce pobočky jsou odborně na výši a vstříc- nesouhlasnou reakcí. Mnozí si ještě plně
né. Starším klientům vždy poradí a pomo- neuvědomují , jak se jich tato věc osobně
hou s řešením jejich potřeb.Na jednání se dotkne a kladou si otázku, proč tímto rozčeká přiměřeně dlouho v příjemném pro- hodnutím je tak negativně zasahováno do
středí. V období digitalizace a IT techno- běžného života lidí.
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Snažil jsem v okruhu známých vzniklý
problém vysvětlit z širšího pohledu takto:
1. Nacházíme se v tržním prostředí -je
třeba vydělávat za všech okolností a ať to
stojí co to stojí. Tím se řídí i ČS a.s. Globalizace,byznys, konkurence, dotace, peníze,
dluhy a půjčky to je současný svět.
2. Obecná tendence zhoršování podmínek
života občanů v menších sídlech našeho
státu se zrychluje a zhoršuje. Vláda o tom
ví, žádná opatření však neprovádí. Politici
jsou v politice především proto, aby se starali sami o sebe a ne o voliče. Ztratili jsme
společné cíle, které mají posilovat naši společnost, což vede k deformaci celého systému, od politiky až k osobnímu uvažování.
3. Jedním z možných důvodů likvidace pobočky České spořitelny v Lošticích může
být to, že po odstoupení dlouholetého šéfa
ČS a.s. Ing. Pavla Kysilky v lednu letošního
roku, nové vedení chce dokázat, že to umí

lépe v duchu hesla „ Nové koště dobře mete“.
4. Je třeba počítat s tím, že Česká spořitelna a.s. není česká! Více a více milionů od
nás musí do zahraničí - v tomto případě do
Rakouska.
5. Jedno z hesel ČS a.s. s nímž se můžeme
setkat zní: Česká spořitelna - jsme vám blíž.
Zůstává pro mě záhadou co je tímto heslem
myšleno.
Vím, že vedení města hledá pomoc a snaží se zvrátit tuto pro veřejnost tak nepříznivou situaci. Pochybuji o tom, že někdo
kompetentní při rozhodování o této věci
vzal v úvahu potřeby a zájmy těch, kteří služeb tohoto peněžního ústavu roky užívají.
Tak důchodci- senioři, nedělejme si žádné
iluze, jsme v současné společnosti přítěží
a tak v menších sídlech naší vlasti zůstaneme, dokud neumřeme, jen my staří a hřbitovy.
Bruno H a u k,
Nábřeží č. 149, 789 83 Loštice

Rozhodnutí shora radnice nezvrátí

nejenom občany, ale mnohdy i RM. Nyní
po lékařích, dostanou prioritu i kominíci a
revizoři kotlů na běžná paliva. Revize kotlů
na tuhá paliva s tepelným výkonem nad 10
KW, povinně do konce roku - vymysleli a
přitlačili na pilu naši zákonodárci. Pokuta
až 10000 Kč postihne po novém roce majitele zmiňovaného a provozovaného kotle, pokud na požádání obce s rozšířenou
pravomocí neprokáže, že revize byla provedena. ,, STK" kotle každé dva roky- má
překvapivě stát více jak za automobil?! V
minulosti velkolepý, doporučovaný nápad,
vytápět byty elektrickými kotli a pročisťit
ovzduší, nebyl pro každého a z důvodu vysoké finanční náročnosti neměl dlouhého
trvání. Neměly by více přispívat do měšce na ekologii letecké společnosti a velkodopravci kamionové přepravy? Nejsou až
příliš pardonované některé věhlasné au-

Zavření pobočky České spořitelny v Lošticích, je obzvlášť pro starší občany nešťasným a necitlivým rohodnutím. Nevrátí
toto rozhodnutí starší klienty, kteří příliš
nekamarádí s bankomaty, neumí a nedůvěřují elektronickému bankovnictví o sto let
nazpět a nezačnou opět střádat do štruzoků? Je sympatické, že ZM pověřilo starostku, aby zalobovala u šéfů ČS a snad pomůže i petiční iniciativa ing. Miroslava Marka,
pokusit se činnost pobočky ve městě zachránit. Naděje umírá poslední, na petičním archu svými podpisy jste se snažili
pomoci i vy. Rozhořčení klienti, kteří platí prosperující (!!!) bance za výběry a vedení účtů hříšné peníze a odměnou dostávají směšný úrok, oprávněně protestují a
nechtějí se smířit, že jim chtějí zavřít pobočku. Některá šoková rozhodnutí shora a
mám obavy, že budou houstnout, zaskočí
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tomobilky, které umně zkreslovaly údaje
o vypouštění emisí? Mám pochybnosti, že
dýchatelné prostředí zachrání jen kotlíkové dotace a revize kotlů. Ani v nejmenším
nechci podporovat ,, úsporňáky", kterým
se rozpadají zvětralé komíny a spalují vše
co jim přijde pod ruku!!! Tyto hříšníky by
měla umravnit obcí určená komise tučnou
pokutou. Kolik procent šťasných dosáhne
na kotlíkové dotace ve starých zástavbách,
MŽP nastavenými podmínkami s nečekaně velkou finanční náročností? Kde vezme, ta chudčí většina peníze, aby vyhověla zvyšujícím se finančním požadavkům?
Výzkum agentury Median potvrdil, že
40% domácností si nemůže dovolit hradit
nečekaný výdej 10000 Kč. Jak a čím bude
topit jeden milión české populace, který je
ohrožen chudobou? (uvádí statistiky ministerstva práce) Nebylo by jednodušším
řešením místo kotlíkových dotací a sta-

vění skladišť na peletky, pomoci ovzduší
i občanům a přispívat na topení plynem?
Dopručované topení elektřinou se neosvědčilo, legistlativa tedy přitvrdila. Ceny
kotlů za šest let v požadovaných emisních
třídách, oproti současným ještě provozovaným, budou podstatně vyšší. Nebyli ultimátem shora majitelé kotlů zahnáni na
malý dvoreček, kde na ně čeká dlouhý bič
a nová legistlativa je donutí platit? Jsou
naši páni zákonodárci stejně přísní na
sebe, jako na své občany? Co myslíte? Ministr Babiš nedávno nově zdanil (v poslaneckém bufetu!) občerstvení a u poslanců
tvrdě narazil. Krásné prožití Vánoc Vám
všem, hodně zdraví v Novém roce a nenechte se otrávit nařízeními shora. A RM
malý bonus. Jsme na jedné lodi, je za Vámi
vidět kus práce, máte občanskou podporu,
jen tak dál.
Zdeněk Linhart

Město duchů – „poněkud pesimistický povzdech"
Pokud mám bilancovat dění kolem města,
na jehož chodu se dva roky podílím. Tak
musím trochu pesimisticky, v duchu dnešních ponurých dní, vyslovit toto stanovisko: "Naše město nevzkvétá!". Přestože ne
všichni se mnou budou souhlasit, musím s politováním připomenout, že v našem městě pomalu, ale jistě ubývají služby základní občanské vybavenosti, které
definují fungující obec. Aktuálně z Loštic
odchází pobočka tradiční České spořitelny. Co bude následovat? Odchod České
pošty? V minulosti upadlo několik obchodů se základními potřebami, zavřeli nám
střední odborné učiliště. Otazník visí nad
dalším provozem některých loštických
hospod. A pan místostarosta v této situaci
neváhá vzkázat poskytovatelům zdravotní
péče, že pokud si vybrali Loštice jako své
působiště, pak mají špatný byznys plán. V

Lošticích se prakticky nestaví ani rodinné
domy, ani bytové jednotky, a dokonce nejsou k dispozici ani domy k rekonstrukci. To vše ve chvíli, kdy se v našem bezprostředním okolí reálná nezaměstnanost
blíží nule. Bez přílivu mladých lidí si do
budoucna neudržíme ani školství v současném rozsahu, ani úroveň lékařské péče,
a v konečném důsledku ani statut města.
Loštice se stávají městem duchů ... .Tak
snad to těch několik nových parcel na "daleké" Pešti zvrátí.
Pokud jste dočetli až sem, tak se skláním
před vaší duševní silou. Ve skutečnosti se
povedla i řada dobrých věcí, o kterých se
můžete dočíst v jiných článcích. Jen je třeba mít na paměti pro koho je děláme, bylo
by trochu smutné mít upravené-prázdné
město.
Pavel Procházka
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Informace o prodeji vánočních kaprů
Rok se s rokem sešel, na dveře už zase ťukají vánoce a s nimi i štědrovečerní večeře, ke
které neodmyslitelně patří tradiční vánoční
kapr. Proto si vám stejně jako loni dovolujeme nabídnout naše služby a to ve dnech
20.12. - 23.12.2015 opět u kašny na Náměstí Míru v Lošticích vždy od 9:00 do 16:00
hodin. Kaprů budeme mít dost, ale pokud
chcete mít jistotu, že je nevyprodáme dřív
než si pro toho "Svého" stihnete přijít, doporučujeme využít možnosti objednat si
rybu na náměstí v galanterii u paní Olive-

placená reklama

riusové. Budete-li si přát rybu vám namístě zpracujeme dle vašeho přání - zabijeme,
vykrvíme, zbavíme šupin atd.
K vánoční atmosféře přispěje i horký punč,
který můžete ochutnat během všech dnů
prodeje až do 20:00hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za team prodejců Luboš Zemánek.
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Spisovatel Loschütz hledá své kořeny v Lošticích
V úterý 15. listopadu navštívili loštickou
synagogu bývalý hesenský ministr kultury a současny předseda Hesenského výboru pro literaturu pan Hartmut Holzapfel a jeho přítel německý spisovatel Gert
Loschütz. Oba se přijeli blíže seznámit s
historií židovské komunity v Lošticích a
pan Loschütz navíc pátrá po svých loštických předcích. Dříve často používaný německý název pro Loštice byl totiž Loschitz. Oba byli příjemně překvapeni materiály
z archivu RT včetně kopií dobových dokumentů rodiny Loschitz. Jejich předkové patřili k čelním představitelům židovských
komunit v Lošticích a Úsově. Náhrobky jejich předků z konce 18. a počátku 19.
století se dodnes nacházejí na loštickém i
úsovském židovském hřbitově. Toto jméno
můžeme také spatřit mj. na malované kartuši z konce 18. století v interiéru úsovské
synagogy. Ve výzkumu se bude pokračovat a případná příští kniha pana Loschütze,
dávným původem z Loštic, na toto téma je
docela pravděpodobná.

Divoká kachna - polák velký, aythya ferina
Každým rokem absolvujeme plavbu po
řece Moravě. Letošní start začal u elektrárny v Háji Třeštině. Cíl byl v Litovli, večer se šlo do pivovaru na Otvírák. Jedna
zastávka u mostu v Moravičanech, druhá
na Mlýnech. Po vodě člověk vnímá řeku
trochu jinak než ze břehu. Sledujeme bujnou vegetaci, krásné staré stromy, mnoho
druhů ptactva, vážky a další krásy povodí.
Zaujalo mě hejnko osmi kachniček sedících na štěrkovém ostrůvku. Jejich stáří
jsem odhadl asi na tři měsíce. Je to druh
polák velký, celkem dosti u nás hojná
kachna. Samci mají rezavočervenou hlavu, černou hrudˇ, trup světle šedý. Samice jsou hnědé, s tmavší hlavou, na ní je

okrově zbarvená páska vedoucí přes oči.
Poláci patří mezi potápěcí kachny, známé jsou mimo poláka velkého ještě polák
malý, polák kaholka a chocholačka. Kachny jsou to tažné, vracejí se v polovině března. Mají rádi zarostlé břehy vegetací, kde si
samice budují hnízda která vystýlají svým
tmavým prachovým peřím. Snůška bývá
5-11 vajíček, sedí na nich 23-26 dní. Matka mladé odvádí hned po vyklubání na
vodu. Jejich potravou je různé vodní rostlinsvo, popásají se i na břehu vod, sbírají různé korýšky semínka, měkkýše, hmyzem a jeho larvami. Dokáží se potápět do
hloubky až 2,5 m.
Pavel A. Taťoun
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OSTROVY MALAYSIE-LANGKAWI-BORNEONEO

- provincie SABAH , VIETNAM ostrov CONDAO.
Začátkem letoš- val několik obrazů džunglí s hmyzem, ptáního roku jsme ky, rostlinstvem, opice kahau nosatý, barevnavštívili zmíně- ní zoborožci a další tropičtí ptáci, nespočet
nou část tzv. In- netopýrů, protože ostrov je protkaný desítdočíny, první dny kami možná i stovkami kilometrů jeskyto byla aklima na ní, strašlivé území Pinacles skalních špicoLangkawi, je zde vitých pravěkých útvarů do jejichž nitra se
bezcelní území, nedá dostat. Některé tyto obrazy vystavím
příjemno, jak po- u řezbáře Beneše
časí, ve dne 30, v na Betlému a budou i publikovány v mém
noci 20. voda tep- autorském kalendáři pro rok 2017. Kalenlá, lesy, skály po nich proudí voda do str- dář bude k též k dostání na výstavě BEN.
ží mezi kameny. V lesích opice, množství BETLÉM.
ptactva.
Závěr naší cesty byl ostrov CONDAO neNa Borneu je množství flory a fauny tzv. celou hodinku letu ze SAIGONU. Pěkné
endemit. Jsou to masožravé rostliny druhů místo v jihočínském moři, patřící správou
láčkovek a největší rostlina světa. Je zde i VIETNAMU, ale podle budování armádněkolik set malých slonů a nosorožců, kteří ních skalních bunkrů, jsme se dověděli, že
jsou druhově nevázaní s asijským slonem si na ostrov brousí zuby agresivní ČÍNA.
indickým. Nosorožec žije ještě na soused- CONDAO je příjemná destinace s krásným
ní, Sumatře, ale ve velmi malém počtu. O čistým mořem, pláže jsou pokryté bělostvzácných orangutanech ani nemluvě. Na ným pískem. V restauracích koupíte čerstvé
Borneu již mnohá území patřící Malay- živé mořské dary, které si můžete vybrat z
sii chrání UNESCO, horší to ale je s čás- prostorných akvárií. V období leden, únor
tí patřící INDONÉSII tam se těží a dran- není na ostrovech celkem nikdo, turisté asi
cuje šíleným tempem. Borneo je perlou, nemají sezonu, nebo je to z ruky, takže klid
pralesy mě zaujmuly tak, že jsem namalo- a pohoda. Text a ilustrace Pavel A. Taťoun

Vážení obyvatelé města Loštice,

Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. 						
Zdroj: Wikipedie
víškové, zmínila větu: „Demokracie je především zodpovědnost!“
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/postavy/beta/
Tolik na úvod.
Jsem zaměstnanec spol. Loštická lesní,
s.r.o., provádějící, mimo jiné, svoz bio-odpadu v Lošticích a v přilehlých obcích. Rád

Dovolte mi, prosím, představit se Vám.
Jmenuji se Miroslav Havelka, je mi 43 let,
mám úplné SŠ vzdělání. Jsem ženatý a
mám s manželkou dvě děti, které se, mimo
jiné, věnují hudbě, kdy vystupují v místní
hudební skupině Pohodáři a Písklata.
V televizním seriálu Vyprávěj, babička
Běta (Alžběta), v podání herečky Niny Di41
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bych Vám touto cestou oznámil, že bude
správné, když budete brát bio-odpad vážně
a v budoucnu již nebudete do bio-odpadu
dávat jiné věci (PVC, PE a vůbec všechny
druhy plastů, textil, ocel, pryž, stavební suť,
kamenivo, ale i dřevo o větším Ø než 8 cm),
které do tohoto druhu odpadu nepatří.
Uvědomme si, prosím, že pokud vhazujete
do popelnic či kontejnerů cokoli z biologicky rozložitelného odpadu svázané syntetickým provázkem, i toto stěžuje zpracování
tohoto odpadu (namotávání na rotační části stroje). Připomínám, že větve musí být
nakrátko nastříhané nebo lépe naštěpkované (délka do 2,5 cm), a to jak v popelnicích,
tak v kontejnerech, a to pro lepší kompostovatelnost, ale i pro lepší vysypávání z popelnic. Toto je uvedeno na samolepkách s
informacemi o BIO-ODPADU umístěných
na všech hnědých kontejnerech a na některých popelnicích, ale týká se to všech hnědých popelnic určených pro bio-odpad. Do
dnešního dne společnost nevlastní vlastní
štěpkovač.
Svoz bude, až na výjimky, prováděn vysypáváním popelnic k tomuto druhu odpadu určených. Existuje-li předpoklad, že se
Vám bio-odpad do jedné popelnice nevejde, existovala možnost, získat další popelnici. Když budou např. u jednoho č. p.
3 popelnice, je to stále lepší, než mít vedle popelnice odpad v igelitových pytlích. V
jiných městech, např. ve městě Šternberk,
postupují totožně, kdy bio-odpad v pytlích netolerují. Navíc je nadbytečné používání igelitových pytlů neekologické, kdy
je vhodné dodržovat normu Environment
ISO 14001. Kdo má bio-odpadu hodně,
měl možnost umístit jej do hnědých kontejnerů, které se nachází v ulici Ke Koupališti u tzv. Skateparku, ve sběrném dvoře TS
a do změny i za místním hřbitovem. Větve
opět nakrátko nastříhané. Jsou to kontejne-

ry s klecovou otvírací stěnou, nikoli ty nízké kontejnery. Zástupce MěÚ vyzývám, aby
plochu u tzv. Skateparku používanou jako
překladiště bio-odpadu, nevyužívali pro
skládku zeminy, kdy tímto provoz překladiště blokují. Ve svozové dny mi, prosím,
nevhazujte bio-odpad do nízkých kontejnerů se zhomogenizovaným bio-odpadem.
Hmota v kontejnerech je již zpracovaná, ta
Vaše je ke zpracování.
Při svozu narážím na problém, kdy stojící
vozidla blokují plynulou průjezdnost/obslužnost ulic, ale také otáčení naší svozové soupravy určené pro svoz bio-odpadu na
konci tzv. slepých ulic (U Rybníků, Zahradní, Ve Stráni, Vejmoly, apod.).
To, že se řeší stání vozidel v ulici Sokolská,
je jen a jen dobře. Uvědomme si, prosím,
že je to komunikace určená pro jízdu vozidel, nikoli pro odstavení vozidel. Vzdáleně
se tato ulice podobá městskému okruhu, na
který jsou svedena nákladní vozidla zásobující nejen společnosti na ulici Moravičanská. Když takové objemné vozidlo projíždí
zmíněnou ulicí, kde stojí vozidla a musí dát
přednost vozidlu protijedoucímu, není to
vždy jednoduché a couvání se někdy nevyhne. Mohu Vám sdělit, že jsem opakovaně
sám byl svědkem zablokování průjezdnosti
ulice Sokolská, kdy jsou okamžitě stažena
boční okénka vozidel přítomných řidičů, a
nepřejte si slyšet, co řidiči na adresu majitelů zaparkovaných vozidel, ale i na správce komunikace říkají. Věřte mi, prosím, že
je to nepublikovatelné. V minulém výtisku
HL PODZIM 2016 na straně 27., jsou zmíněny ulice Jižní, Bezručova, Nová, Trávník,
aj., kdy všichni víme, že těmito ulicemi,
tedy až na ulici Nová, neprojíždí návěsová nákladní vozidla, vozidla vezoucí kmeny stromů nebo objemná zemědělská technika. Řešením pro možné stání vozidel na
komunikaci je zřídit v ulicích jednosměr-
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ný provoz. Kdo by to chtěl, nechť si podá u
MěÚ žádost.
Dohledal jsem ZÁKON O PROVOZU NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Je to zákon č. 361/2000Sb., pojednávající
v § 25 o Zastavení a stání, kdy v odstavci
3. uvádí, cituji: Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3
m pro každý směr jízdy; při zastavení musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Zdroj: http://www.sagit.cz/info/sb00361
Co myslíte, pokusí se zastupitelé měst či
krajů, změnit tento zákon s odůvodněním:
„zvýšení vzájemné tolerance“?
Jak mnozí dobře víte, za parkování na veřejném prostranství se někde platí, existují
tam parkoviště s tzv. parkovacími automaty, jinde zase vznikají modré zóny pro tzv.
rezidenty, kdy i tito za parkování svých vozidel platí. Jsou to především města, která
mají i Městskou policii, která na dodržování pravidel dohlíží. V případě rodinných
domů ve všech ulicích by tato skutečnost
vedla k opětovnému otevírání vjezdových
bran a zajíždění s vozidly na dvory či do
garáží. Výstavba garáží stála majitele peníze. Ti, co garáže nemají, by měli teoreticky
za parkování na veřejných prostranstvích
platit obdobně tak, jako platí nájemníci za
byty, které nejsou v jejich vlastnictví.
Pokud kdokoli pořádá veřejnou akci, bylo
by vhodné, kdyby se postaral i o parkování
vozidel hostů, ale např. i o toalety. Například na hudebních festivalech se pořadatelé
většinou o možnost parkování dobře postarají, možná je i součinnost PČR.
Na tzv. cvičáku, tedy na hřišti TJ Slavoj
Loštice, mají pořadatelé většinou možnost,
zřídit záchytné parkoviště na asfaltové ploše u plotu uvnitř areálu, alt. si mohou pronajmout prostory v přilehlých partnerských společnostech (ZLKL, s.r.o., A.W.,

spol. s r.o., apod.). Za chybně zaparkované vozidlo odpovídá vždy řidič, resp. majitel vozidla.
Okružní ulice v Mohelnici
Opravdu jezdí RZS (Rychlá Záchranná
Služba) po chodníku? Když tam na chodníku RZS, nebo v dnešní době téměř kdokoli, srazí Vás nebo Vaše děti, komu to budete
dávat za vinu? Okružní ulice v Mohelnici je
jednosměrná, je natolik úzká, že tam neohleduplné stání není snad ani možné, kdy
je navíc stání dopravní značkou zakázáno,
tedy v její 1. polovině, kdy už víme, že tam
dopravní značka být nemusí a přesto zákaz
platí. V tomto případě mohu s vozidlem zastavit, což znamená, cituji: „Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení
nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení
nákladu.“ Neprodlené zastavení je zřejmě
takové, kdy vystoupí ostatní cestující a řidič odjíždí nebo vjíždí do otevřené brány.
Neprodlené naložení nebo složení nákladu,
kdy vozidlu svítí světla a je uvedena v činnost výstražná činnost směrových světel, je
zřejmě takové, že v případě, kdy řidič pohybující se kolem vozidla uslyší sirény IZS,
zřejmě bezodkladně nasedne a s vozidlem
odjede. Termín „Neprodleně“ je zřejmě
lépe popsatelné slovem „bezodkladně“.
„Loštické“ křižovatky a řidiči motorových vozidel
Řidiči vědí, že parametry křižovatky ulic
Hradská, U Mlýna, Ke Koupališti, Jevíčská, nejsou ideální. Je to jedna křižovatka, takže když přijíždíme po ulici Hradská
a aktivujeme levá směrová světla, měli bychom odbočit do ulice U Mlýna. Mnozí řidiči s levou směrovkou pokračují tzv. rovně
do ulice Ke Koupališti, čímž uvádí v omyl
ostatní účastníky silničního provozu. V
opačném směru se děj zrcadlově opakuje.
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Mrzí mě, že MěÚ, resp. TS Loštice, neupravují městskou zeleň tak, aby svislé dopravní
značky byly vždy dobře viditelné, kdy např.
značka označující křižovatku v ulici Hradská není viditelná tak, jak by měla být.
Křižovatka ulic Palackého, Kašparova,
K Pešti, je jednodušší, kdy se mnozí řidiči chovají totožně. Přijíždí od náměstí, zapnou levá směrová světla a zamíří do ulice
K Pešti, kdy dle levých směrových světel by
měli odbočit vlevo do ulice Kašparova. V
opačném směru opět pravá směrová světla

a zamíří do ulice Palackého, kdy navíc málokdo dává přednost vozidlům z pravé strany z ulice Kašparova. Pokusme se, prosím,
být lepšími! Věřím, že těm z Vás, co směrová světla používají pravidelně, bude tato informace přínosem.
Děkuji Vám za pozornost.

Přeji Vám všem kouzelné Vánoce,
bílou zimu bez nemocí a úrazů
a v novém roce 2017
M. Havelka
lepší dny příští.

Pohodáři a Písklata - nábor
vu z Olomoucké konzervatoře, který nás
zdokonaluje ve zpěvu.
V příštím roce 2017 nás čeká opět vystupování a koncertování, připravuje se turné
na Slovensku, dovolenkové koncertování v
Chorvatsku a samozřejmě i koncerty doma
a v okolí.
Opět oslovujeme touto cestou rodiče a jejich děti ve věku 7. – 8.let, které rádi zpívají
a vystupují –
v pátek 16. ledna 2017 od 16. hod. se bude
konat v MKS nábor do skupiny Písklata.
Rádi vás tu uvidíme, podmínkou je chuť,
elán, základy zpěvu a pohybu.

Hudební skupina věnující se zpívání a hraní pro děti a mládež má za sebou již skoro 7 let činnosti. Za tu dobu odehrála skoro stovku koncertů. Není tajností, že je to
takové pomyslné pokračování hudební ostravské legendy Buřinek a Berušek Petra
Dudeška.
Nejmladší současný člen kapely má 7 let,
nejstarší věk raději nebudeme uvádět, byl
by to skoro dědečkovský. Ale hlavní věcí je,
že i když za tu dobu existence se obměnili
jak muzikanti, tak zpěvačky, tak pořád se
jedná o výbornou partu, která se ráda schází, ráda nacvičuje a také koncertuje. V současnosti spolupracujeme s profesorem zpě-

Výsledky ankety

Vážení spoluobčané, dotazníkové šetření k nakládání s komunálním odpadem ve městě probíhalo v období od 15. 6. 2016 do 30. 9. 2016,
abychom měli výsledky ankety co nejdříve zpracovány, průběžně jsme prováděli sběr dat z dotazníkového šetření. V době od 15. 6. 2016 do
28. 9. 2016, kdy byla naposledy vybrána
schránka ve vestibulu městského úřadu + zjištěn
stav elektronicky odevzdaných odpovědí jsme
měli od Vás k dispozici 267 platných odpovědí,
z nichž cca 90% odpovědí znělo ve prospěch zachování 14-ti denního svozu komunálních odpadů. Když jsme otevřeli schránku naposledy dne
30. 9. 2016, zjistili jsme, že za pouhé dva dny ve-

šlo do vestibulu radnice dalších 161 občanů města, kteří téměř jednomyslně v dotazníku uvedli,
že 14-ti denní svoz je nedostačující.
Na tomto místě si udělejte sami závěr, zda je reálné, aby se za 3 měsíce do ankety zapojilo celkem 267 domácností, z nichž cca 90% vyjádřilo souhlas s omezením svozu v období od 1. 4.
do 31. 10. a pak v průběhu pouhých dvou kalendářních dnů dotazník vyplnilo a odevzdalo dalších 161domácností, z nichž 96% vyjádřilo pravý
opak. V případě, že se tak skutečně stalo a 161
osob do schránky ve vestibulu městského úřadu svůj vyplněný dotazník v průběhu dnů 29. 9.
2016 a 30. 9. 2016 za svoji domácnost odevzda-
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lo, pak se všem těmto občanům za svoji nedůvěru omlouvám.
Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli zveřejnit výsledky ankety ve 3 variantách a to za
období od 15. 6. do 28. 9. 2016, za období od
29. 9. do 30. 9. 2016 a za celé období dotazníkového šetření od 15. 6. do 30. 9. 2016, aby si
každý mohl udělat na provedené dotazníkové
šetření vlastní názor.
I přes 161 negativních odpovědí doručených
v posledních dvou dnech ankety, zůstal výsledek nakloněn zachování intervalu svozu směsného komunálního odpadu 14-ti dnů v poměru
58,08% pro a 41,92% proti. Vzhledem k výsledku ankety a zejména vzhledem k ekonomickému vyhodnocení zavedení 14-ti denního svozu směsného komunálního odpadu doplněného
svozem bioodpadu, kdy bylo v průběhu 5-ti měsíců (květen až září) uspořeno proti loňskému
roku 180.233,00 Kč za svoz směsného komunálního odpadu, z toho 92.768,00 Kč za uložení odpadu na skládku, 37.566,00 Kč za dopravu od-

padu na skládku a 49.899,00 Kč za manipulaci s
odpadem, se rada města rozhodla pokračovat v
nastaveném systému svozu směsného komunálního odpadu i v následujících letech tj. v době od
1. 4. do 31. 10. bude svoz nadále probíhat v intervalu 14-ti dnů a bude doplněn o svoz bioodpadu. Uspořené finanční prostředky jsou částečně
využity na svoz bioodpadu. Náklady na likvidaci
bioodpadu za měsíce květen až září činily částku
123.769,00 Kč.
Zavedení systému třídění bioodpadu a snížení
intervalu svozu směsného komunálního odpadu v období od 1. 4. do 31. 10. nám otevřel cestu
pro mírné snížení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2017. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
novou výši místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2017, a to v částce
500,00 Kč na obyvatele a rok, namísto současných 525,00 Kč.
Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka města

V rámci dotazníkového šetření zazněla celá řada dotazů, připomínek, podnětů, některé se v různých podobách opakovaly, níže se snažíme odpovědět na
Vaše dotazy či připomínky.
Rozšířit tříděný sběr o kontejnery na tetrapaky a drobné elektrozařízení, přidat kontejnery na plast.
tetrapaky se v našem městě třídí, je možné je ukládat do kontejnerů na plasty
drobné elektrozařízení se třídí, elektrozařízení je možné odevzdat v prostorách sběrného místa
město může v letošním roce na základě dobrých výsledků třídění elektrozařízení požádat firmu Elektrowin
o odměnu - přidělení kontejneru na drobné elektrozařízení
nedostatečná kapacita kontejnerů na plast byla částečně způsobena nepravidelným svozem, který probíhal
jeden týden v pondělí a druhý týden ve středu, proto v jednom týdnu byl interval svozu delší
plasty jsou do kontejnerů vkládány bez toho, aby byly pošlapány nebo jinak stlačeny, což je jeden z dalších
důvodů, proč je kapacita kontejnerů nedostatečná
kontejnery na plasty budou postupně doplňovány, současně je možné využít pytlový svoz plastů, který probíhá 1x měsíčně a to první středu v měsíci
Při svozu 1x za 14 dní předpokládám nižší cenu za odpady. Při svozu máme obvykle 2 max. 3 pytle s odpadky, cena 525 ročně za osobu mi přijde vysoká, proč mám doplácet za souseda, který má popelnici napěchovanou. Žádná motivace pro třídění, i když třídíme.
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Otázka
„Požadujete vrácení intervalu
svozu TDO na 1x za 7 dní
i za cenu navýšení poplatku?“
v%

cena poplatku za likvidaci komunálního odpadu je 525,00 Kč ročně tj. 43,75 Kč měsíčně nebo také 1,44 Kč
denně za osobu produkující ve městě odpad, opravdu je cena vysoká, když za cenu 43,75 Kč měsíčně za osobu
Vám je přímo od domu 4x za měsíc vyvezena popelnice (2x popelnice s komunálním odpadem a 2x bioodpad
příp. v zimních měsících 4x komunální odpad)? Bydlí-li v domě 2 dospělí lidé v produktivním věku a jakýkoli
počet dětí max. částka, kterou Vás bude vyvezení 1 popelnice stát je 43,75 Kč (4x10,94 Kč), máte-li popelnice
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dvě, vyvezení Vás bude pořád stát pouze 43,75 Kč. V ceně máte také možnost 2x ročně předat k likvidaci jakýkoli velkoobjemový odpad a v průběhu roku využít sběrné místo na ulici Moravičanská
není pravda, že neexistuje motivace ke třídění, místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je vypočten ze skutečných nákladů předcházejícího roku, tedy čím více lidí se do systému třídění odpadů zapojí, tím
méně odpadu skončí ve směsném komunálním odpadu a tím méně finančních prostředků město za tento odpad zaplatí. Právě z tohoto důvodu již několik let po sobě nedošlo k navýšení místního poplatku za likvidaci
komunálního odpadu. Pro rok 2017 je navrženo mírné snížení místního poplatku za likvidaci komunálního
odpadu na částku 500,00 Kč za osobu/rok.
Měla by být větší osvěta, jak se třídí odpad a co kam patří. Jeden článek v HL je nedostatečný a výhružky
paní starostky, že bude svoz dražší jsou spíš kontraproduktivní. Lidi je třeba motivovat a né zastrašovat.
Třeba vyhlásit, že pokud město splní nějaký objem tříděného odpadu, bude nějaká malá sleva na odvoz odpadu. S postupem let se odpadu třídí víc a víc a cena za odvoz je pořád stejná. Lidi si to naprosto logicky
vysvětlují tak, že je to vlastně jedno, jestli třídí nebo ne a postupně na to kašlou.
O osvětu se intenzivně snažíme, do každého HL je zařazen článek na téma odpadů, v únoru jsme uskutečnili posezení na téma odpady, webové stránky zveřejňují odkazy na stránky specializující se na třídění odpadů
Odpadu se třídí rok od roku více, avšak současně rostou náklady na likvidaci komunálního odpadu, na
uložení odpadů na skládku, na pohonné hmoty, zvyšují se mzdové náklady, které se promítají do nákladů na
dopravu a manipulaci s odpadem. Tím, že odpad intenzivně třídíme, nebylo město nuceno již po několik let po
sobě místní poplatek navyšovat, v případě, že bychom všichni přestali třídit, město přijde o veškeré odměny za
třídění odpadu, zvýší se produkce směsného komunálního odpadu a místní poplatek se skokově zvýší
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„Požadujete vrácení intervalu
svozu TDO na 1x za 7 dní
i za cenu navýšení
poplatku?“ v %

Nebudeme-li odpad třídit, na skládce skončí o cca 100 tun odpadu ročně více než nyní a namísto odměny
za separaci odpadu, která po odečtení nákladů představuje výnos v hodnotě 40.561,66 Kč v roce 2015 stoupnou
náklady za skládkování o 117.500,00 Kč (100 tun x 1.175,00 Kč za uložení odpadu – v částce nejsou zahrnuty
náklady na dopravu a manipulaci s odpadem), pokud k tomu přičteme náklady na dopravu a manipulaci s odpadem, která se bude pohybovat odhadem kolem částky 40.000,00 Kč a odečteme zisk za separaci elektrozařízení ve výši 18.595,00 Kč, pak dojde k nárůstu celkových nákladů za likvidaci komunálního odpadu minimálně
o 216.656,00 Kč, které by vedlo k navýšení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu o cca 63,00 Kč
na rok. Ze všech těchto čísel je tedy zřejmé, že výše místního poplatku je přímo závislá na množství a kvalitě
vytříděného odpadu
Informace, z Ministerstva životního prostředí, nejsou výhrůžky, ale skutečnost, o které jsme informováni na všech seminářích. Česká republika se zavázala EU, že do roku 2024 bude ukončeno ukládání odpadů na
skládky, veškerý odpad bude nutné materiálově nebo energeticky využívat. Ministerstvo životního prostředí
nás na seminářích opakovaně upozorňuje, že poplatek za uložení na skládky bude do roku 2024 navýšen až na
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trojnásobek dnešní ceny za uložení na skládky. V prvním kroku má jít o navýšení 200,00 Kč za 1 tunu odpadu,
při produkci města cca 1000 tun směsného komunálního odpadu ročně se jedná o navýšení o 200.000,00 Kč za
rok, pokud tedy nepůjdeme cestou snižování nákladů a intenzivního třídění může v první fází dojít k navýšení
místního poplatku o 60,00 Kč na 1 obyvatele.
Přes léto popelnice při svozu 1x za 14 dní zapáchá a množí se v ní housenky.
Frekvence svozu odpadu v intervalu 1x 14 dní je běžnou praxí i ve velkých městech s intenzivní bytovou
zástavbou např. Statutární město Olomouc má stanoveno, že v lokalitách zástavby rodinných domů, kde probíhá i svoz bioodpadu, je frekvence svozu směsného odpadu v intervalu 1 x 14 dní
Směsný komunální odpad nezapáchá po 14-ti dnech výrazně více než po týdnu, v letních měsících je třeba
popelnici přesunout do stínu a sáček po vyjmutí z odpadkového koše před umístěním do popelnice pevně zavázat
Více kontejnerů na kov, označení kontejnerů na kov
v současné době je ve městě umístěno 7 kontejnerů na sběr kovu a to na nám. Míru (za prodejnou COOP),
Moravičanská (u garáží Města Loštice), Sokolská, Sídliště, U Vody, Žádlovice a Vlčice.
v případě, že zjistíte, že je kontejner na kov plný a není možné kov do kontejneru umístit, stačí tento stav
nahlásit emailem melhubova@mu-lostice.cz, vyvážení kontejnerů provádí město samo bez svozové firmy a je
možné kontejner vyprázdnit kdykoli bez ohledu na ostatní komodity,
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všechny kontejnery na kov jsou označeny nápisem KOVY, opatřeny výklopným prostorem pro vkládání a
zabezpečeny proti krádeži kovů.
Zda by bylo možné přidat kontejner na papír v ul. Kašparova
požadavku bude vyhověno a kontejner bude na ulici Kašparovu doplněn, současně bylo vytvořeno nové
sběrné místo na tříděný odpad na Hradské ulici vedle budovy České pošty.
Pokud by byl na každém sběrném místě kontejner na komunální odpad, který by se každý týden vyvážel,
zvažoval bych i 14dení svozy po celý rok (nikdy nevíte, co se může stát a vozit odpad po příkopech se mi
rozhodně nechce)
navrhované řešení by zvýšilo náklady o nákup kontejnerů, dále by došlo k opětovnému zintenzivnění dopravy a manipulace s odpadem a snížení intervalu na 14 dní by tím postrádalo smysl
zavedením 14-ti denního intervalu svozu odpadů v letních měsících došlo k úspoře nákladů na likvidaci
směsného komunálního odpadu za měsíce květen až září letošního roku o 180.233,00 Kč, za svoz bioodpadu
město zaplatilo za stejné měsíce částku 123.769,00 Kč
v případě, že je kapacita Vaší popelnice nedostatečná, je možné zakoupit ještě jednu popelnici do a v termínu svozu odpadů Vám budou obě popelnice vyvezeny, doporučujeme znovu projít složky odpadu, které Vám
v popelnici skončí, zda jsou všechny komodity řádně tříděny a nekončí ve směsném komunálním odpadu odpad, který sem nepatří (textil, elektroodpad, bioodpad apod.)
Jen si nikdy nepamatujeme, které úterý se svoz provádí :-)
město vydá stolní kalendář pro rok 2017, který každá domácnost, která má uhrazeny poplatky za likvidaci
komunálního odpadu, obdrží od města zdarma jako poděkování za řádné nakládání s odpady ve městě a úhra-
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du místního poplatku do systému. Ve stolním kalendáři budou uvedeny všechny důležité informace ke svozu
odpadů ve městě, tak, abychom Vám situaci co nejvíce zjednodušili.
Přizpůsobit čtrnáctidenní cyklus svozu délce topné sezóny (někdy se topí do konce dubna a už od začátku
října - popel se do popelnic nevejde)
Vašemu požadavku nelze vyhovět, protože intervaly svozu odpadů jsou domlouvány se svozovou firmou
téměř s ročním předstihem a jakýkoli mimořádný svoz jsou pro město náklady navíc. Je předpoklad, že pokud
v dubnu či říjnu již topíte, pak zpravidla ne celý den a objem popela v těchto měsících by mohl být menší, pokud tomu tak není, pak doporučujeme zakoupit větší popelnici
Sjednotit svozové dny na úterý. Ujasnit termín svozu bioodpadu - všude je uvedeno pondělí, ale probíhá
v úterý.
Svoz bioodpadu je časově náročnější než svoz směsného komunálního odpadu, svoz probíhá v pondělí a
úterý, proto nelze přesunout na úterý. V pondělí svoz probíhá na ulicích: nám. Míru, Palackého, Kašparova, Sokolská, K Pešti, Olomoucká, Nábřeží, Krátká, Zahradní, Havelkova, U Vody, Palonínská, Vejmoly, Komenského, Malé nám., Moravičanská, Trávník, Bezručova, Nová, Jižní, Ztracená (od křižovatky s ul. Žadlovickou po
křižovatku s ul. Palackého) a v úterý na ulicích: Pod Luštěm, Pod Lesem, Pod Střelnicí, Hradská, Pivovarská, U
Mlýna, Ke Koupališti, Sídliště, Jevíčská, U Valchy, U Rybníků, Na Výsluní, Ve Stráni, Žadlovická, Ztracená (od
Synagogy po křižovatku s ul. Žadlovickou), Žádlovice, Vlčice, Markrabka.
Nechápu, proč by se mělo zdražovat. V jiných obcích platí za odpady méně.
hodnota poplatku za likvidaci odpadu se v jednotlivých městech liší, např. občané tvoří méně odpadu, svoz
odpadů probíhá po celý rok v intervalu 1x za 14 dní, skládka odpadů se nachází v blízkosti města a město nemá
tak vysoké náklady na dopravu, občané intenzivněji odpad třídí atd.
Směsný odpad řádně třídit. Na bioodpad by měl mít každý rod. dům svoji popelnici. Není správné nosit
bioodpad k panelovým domům.
každý rodinný dům ve městě měl po dobu 1,5 roku možnost zdarma získat popelnici na bioodpad. Popelnice na bioodpad u panelových domů jsou zde umístěny pro obyvatele panelových domů, kteří mají zájem třídit
rostlinné zbytky z kuchyně.
Pokud se bude vyvážet v intervalu 14 dnů (1 týden netříděný odpad, 1 týden bio odpad) a vyjde odvoz na
svátek, tak ho nevynechat, ale nahradit třeba další pracovní den.
Svoz připadající na svátek nahrazujeme vždy. V roce 2017 se jedná o jediný termín, kdy přesouváme pytlový svoz plastů a potravinářských olejů ze svátku 5. 7. na úterý 4. 7.
Kam dávat vršky např. z jogurtů a nádobky od laků?
kovový odpad, včetně hliníkových víček od jogurtů a nádobek od sprejů, patří do kontejneru na kov.
Nedostatek popelnic na tříděný odpad na papír v Žádlovicích!
postupně budeme doplňovat, je však současně potřeba lépe hospodařit s místem v kontejnerech. Jedna
prázdná neposkládaná krabice od televizoru či ledničky zabere půl kontejneru.
jako příklad nám dovolte uvést náklady a odměny za separaci odpadu za období 1. 4. 2016 až 30. 6. 2016,
v tomto období občané vytřídili 25,9 tun odpadu (papír, plasty, sklo) za což město obdrželo od firmy EKO-KOM, a.s. odměnu ve výši 85.962,00 Kč. Náklady na svoz odpadu - pytle, dopravu a ostatní náklady separace
činili částku 60.576,50 Kč, zisk tedy činil 25.385,50 Kč. Největší částku nákladů na separaci tvoří právě doprava
46.489,00 Kč, čím častější tedy svoz tříděného odpadu je a čím více sběrných míst na tříděný odpad vzniká, tím
jsou náklady na svoz tříděného odpadu vyšší a výnos z třídění odpadů nižší, proto se nutné jít cestou efektivního třídění, zejména v oblasti třídění plastů je třeba plasty sešlapávat, tak, aby byl kontejner dobře naplněn a nebyl vyvážen pouze vzduch, nejen, že se svoz stává v takovém případě neefektivní, ale současně i zatěžuje životní
prostředí přebytečnou dopravou, která sebou přináší zvyšování emisí a snižování kvality životního prostředí ve
městě.
Je vhodné vydat půl nebo jednoročně leták s uvedením termínů odvozu odpadů.
Vámi požadované informace jsou dostupné na webových stránkách města a dále byly
rozeslány prostřednictvím systému Email21
v roce 2017 budou všechny tyto důležité informace uvedeny i ve stolním kalendáři
připravovaném městem pro naše občany
Vraťte odpadkový koš na aut. zastávku u Metrie a do Bezručovy ulice.
odpadkové koše budou co nejdříve instalovány zpět na svá místa
Zpracovala: Bc. Šárka Havelková Seifertová, starostka

51

