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Z RADNICE
Vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych
Vám v posledním
letošním čísle Hlasu Loštic popřála nejprve hodně
zdraví, štěstí, lásky,
porozumění, pohody a dobré nálady.
O všechny tyto dary, které jsou mezi lidmi
stále vzácnější, nic nás nestojí a přitom je
tak těžké je mít, je třeba neustále pečovat,
abychom je v každodenním shonu zcela neztratili.
Dostala jsem od redakční rady Hlasu Loštic prostor vyjádřit se k opozičnímu pohledu pana PhDr. Ctirada Lolka, který vychází
v tomto čísle, za což redakční radě děkuji.
Vím, že letošní rok byl pro nás všechny velmi náročný, chápu, že řada z Vás již není ve
smířlivé náladě, ale jak už bylo několikrát
řečeno, letošní rok byl extrémně náročný.
Stavba kanalizace zasáhla všechny obyvatele našeho města, souběžně se prováděly na
mnoha místech opravy komunikací, nedostatek pracovních kapacit zhotovitelských
firem tuto situaci ještě ztížil, ale se stejnými
potížemi se potýkaly i ostatní města zasažená výstavbou kanalizace, zejména pak naši
sousedé město Mohelnice a město Zábřeh
na Moravě. Nastává čas vánoc, čas odpouštění, čas, kdy jsou lidé opět schopni k sobě
nalézt cestu. Nemám v úmyslu Vám tento čas znepříjemňovat, proto se Vás nadále budu v Hlasu Loštic snažit informovat o
dění ve městě a nemám v úmyslu se k článku pana PhDr. Ctirada Lolka jakkoli vyjadřovat. Sdružení Občané pro Loštice, které zastupuji, nikdy nestavělo svoji kampaň
na očerňování jiných, uváděním polopravd

a dezinformací, vždy nám šlo pouze o rozvoj města a touto cestou chceme pokračovat i nadále.
Nyní mi dovolte drobnou rekapitulaci toho,
co se nám v průběhu roku podařilo úspěšně
dokončit:
- dokončení projektu „Zlepšení kvality
vod horního povodí řeky Moravy“ v Lošticích. Celkové náklady projektu v Lošticích
197 mil. Kč, investor VHZ Šumperk, a.s.,
podíl města 27 mil. Kč
- celková rekonstrukce uličního prostoru
Sokolské ulice – silnice, chodníky, parkovací plochy celkové náklady z rozpočtu města
7 mil. Kč.
- nákup Cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Loštice. Celkové náklady
5,5 mil. Kč, realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR ve výši 2,5 mil.
Kč, část nákupu zásahového vozidla hrazena z prodeje původní CAS 1 mil. Kč, z rozpočtu města 2 mil. Kč
- výstavba přechodu pro chodce na ulici
Palackého. Celkové náklady 322,00 tis. Kč
za finanční podpory Olomouckého kraje
ve výši 50% celkových nákladů, z rozpočtu
města 161,00 tis. Kč
- nákup kontejnerů a popelnic na biologicky rozložitelný odpad. Celkové náklady
projektu 1 mil. Kč, realizováno za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 80% celkových nákladů, z
rozpočtu města 200 tisíc Kč
- rekonstrukce dětských koupelen a WC
v mateřské škole. Celkové náklady z rozpočtu města 370 tisíc Kč
- výměna oken ve staré budově základní školy. Celkové náklady z rozpočtu města
1,6 mil. Kč
- celoplošná oprava silnic v ulici U Ryb2

hlas loštic 		

zima 2015

níků, Palonínská, Vejmoly a Bezručova spolufinancovaná společností VHZ Šumperk z
oprav po kanalizaci. Projekt bude uzavřen
do konce tohoto roku.
- výsadba stromořadí kolem cyklostezky
Žádlovice – Mohelnice. Celkové náklady
139 tisíc Kč, realizováno za finanční podpory Státního fondu životního prostředí
ČR ve výši 100% celkových nákladů
- celoplošná oprava silnice II/635 v
intravilánu města. Investor Olomoucký
kraj, celkové náklady opravy komunikace
až ke křižovatce Řimice, Červená Lhota 27
mil. Kč
- rozšíření ozelenění skládky na Masnicích na náklady provozovatele skládky v
hodnotě 427 tisíc Kč z rozpočtu města 0 Kč
- restaurování kulturní památky „Sousoší Piety“. Celkové náklady projektu 187 tis.
Kč, realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši 50.000,00 Kč, z rozpočtu města 137 tis. Kč
- dokončení opravy fasády Synagogy v
hodnotě 80 tis. Kč za finanční podpory Nadace obětem holocaustu ve výši 40 tis. Kč, z
rozpočtu města 40 tis. Kč
- vybudování cykloodpočívky podél
cyklostezky Žádlovice – Mohelnice – realizováno Loštickou lesní s.r.o. Loštice, za což
společnosti touto cestou děkujeme
- změna uličního prostoru Zahradní ulice – odstranění nefunkčních zelených ostrůvků a nahrazení víceúčelovými manipulačními plochami – provedeno technickou
četou města celkové náklady 154 tis. Kč v
případě realizace dodavatelskou firmou
rozpočet 282 tis. Kč úspora 128 tis. Kč
- vybudování hřiště na plážový volejbal
na koupališti
- schválení I. změny územního plánu
města
- zavedení systému Hlášení poruch pro
občany, zavedení systému informování ob-

čanů prostřednictvím emailových zpráv,
zavedení služby Občanské poradny pro občany v životní tísni provozované Charitou
Zábřeh v kulturním domě
- 	Město v roli hospodáře s veřejnými
prostředky se skutečně vydalo cestou úspor
v provozních nákladech města, stačí se podívat na konkrétní čísla:
- refinancování úvěrů na výstavbu bytových domů pro sociální bydlení od České
spořitelny úspora 600 tis. Kč
- řešení stočného za odvod dešťových
vod do kanalizace v základní škole, roční
úspora 120 tis. Kč
- zrušení pevné linky hrazené městem v
domě bývalého pana starosty a změna telefonních tarifů, roční úspora 50 tis. Kč
- 2x ročně prováděné kontroly v příspěvkových organizacích, i když zákon ukládá
městu provádět kontrolu 1x za dva roky a
může ji provádět zřizovatel, roční úspora
40 tis. Kč
- doplacení neekonomického nájmu za
více účelový stroj BELOS úspora 200 tis. Kč
- náklady na pohoštění, věcné dary z
fondu starosty města, pohonné hmoty za
vozidlo starosty města činily v roce 2014
celkem 198 tis. Kč, náklady na stejné atributy starostky města v roce 2015 jsou k
27.11.2015 celkem 45 tis. Kč
Ne vše se dokončit podařilo, některé rozpracované projekty bude nutné přesunout
do příštího roku:
- realizace chodníků a přechodu pro
chodce na ulici Jevíčská z ulice Ve Stráni z
důvodu řešení vlastnických vztahů – složitosti výškového napojení - na řešení se dále
pracuje
- převod mostu ke kamenolomu do vlastnictví Kamenolomu – nedořešené vlastnické vztahy – intenzivně se na dokončení
pracuje
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- řešení uličního prostoru Olomoucké
ulice – ze studie vyplývá, že řešení vyžaduje zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení –
termín zhotovení před zahájením opravy
silnice II/635 nebylo možné z časových
důvodů splnit, proto musel být projekt
pozastaven a bude na něm znovu pokračováno po zaměření nového stavu silnice
II/635
- získání kladného stanoviska k zákazu
vjezdu tranzitní dopravy nad 12 tun mimo
dopravní obsluhy do města – provedeno
několik žádostí prozatím neúspěšných – ve
věci stále jednáme
- rozšíření parkoviště za nákupním střediskem COOP – připravena projektová
dokumentace, probíhá výběrové řízení na
zhotovitele

pomínky na připravované projekty a byli
schopni nalézt společnou cestu k dalšímu
rozvoji města. Jakékoli individuální problémy máte možnost řešit na městském úřadu
a to buď s jednotlivými pracovníky, anebo
přímo se starostkou města, která skutečně
na radnici řízením města tráví mnoho hodin, ale nikdy nikoho neodmítám vyslechnout a vždy mám snahu najít vhodné řešení,
pokud je to reálné. Stejně tak máte možnost
oslovit, kteréhokoli zastupitele města, který
má stejnou možnost jako vy, kdykoli mne
s Vaším problémem oslovit a společně se
mnou hledat vhodné řešení.
Ještě jednou Vám jménem celého vedení
města děkuji za Vaši nesmírnou trpělivost
a pochopení během stavebních prací. Pevně věřím, že máme nejhorší rok za sebou
a ten příští již bude pro všechny mnohem
klidnější. Dovolte mi na tomto místě také
poděkovat všem, kteří se na rozvoji města
v průběhu roku jakkoli podíleli. Poděkování patří zejména všem zastupitelům města,
zaměstnancům městského úřadu, dále členům všech komisí zřízených radou města
a členům výborů zřízených zastupitelstvem
města. Ještě jednou Vám přeji příjemné
prožití svátků vánočních a úspěšný vstup
do nového roku.
Se srdečným pozdravem Vám všem
Vaše starostka města

Závěrem mi dovolte jménem celého vedení města vyjádřit, že správu města, kterou
jste nám vložili do našich rukou, vnímáme
jako službu veřejnosti, od které jsme získali důvěru. Správu města provádíme otevřeně a transparentně se zachováním rovného
přístupu k občanům města, přičemž zájmy
celku musí mít vždy přednost před zájmy
jednotlivce.
Důležité změny ve městě prochází samostatnými veřejnými projednáními s občany tak, abychom slyšeli Vaše názory a při-

Město Loštice připravuje 3 projekty cyklostezek v katastrálním území Loštice. Loštice
mají ideální polohu pro rozvoj cyklostezek a cyklotras ve svém regionu. Mírně zvlněný
terén je vhodný zejména pro rodiny s dětmi, které chtějí aktivně trávit svůj volný čas.
Cyklostezka v intravilánu města
– ulice Olomoucká
Tato cyklostezka bude vedena souběžně s
chodníkem po pravé straně uličního prostoru směrem od náměstí a bude končit v
ulici Palonínská. K vyústění cyklostezky
v této ulici nás vedli dva důležité faktory.
Prvním faktorem je, že šířka uličního pro-

storu Olomoucké ulice od ulice Palonínská dále směrem k Palonínu neumožňuje
cyklostezku samostatně vést souběžně s
chodníkem a smíšenou cyklostezku. Občané na „Veřejném projednání studie revitalizace Olomoucké ulice“ tuto variantu
odmítli. Dále pozemky před nemovitostmi na konci Olomoucké ulice před vjez4
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dem do firmy ZLKL nejsou z velké části ve
vlastnictví města a dle vyjádření některých
vlastníků nebude možné se na výstavbě
cyklostezky v této části ulice dohodnout.
Druhým důležitým faktorem proč město cyklostezku vyústilo do ulice Palonínská je, že po jednáních s předpokládaným
investorem nové průmyslové zóny firmou
A.W. spol. s r.o., Loštice, která má v úmyslu zde postavit nový výrobní závod, jsme
získali od investora kladné stanovisko k
vedení trasy cyklostezky z Loštic do Palonína po staré polní cestě kolem sv. křížku
a kapličky. Vedení cyklostezky kolem silnice bylo zamítnuto, vybudování cyklostezky by zde uzavřelo prostor pro vybudování inženýrských sítí firmě A.W., spol.
s r.o. Loštice, dále, zde město naráželo na
neprůchodné řešení vlastnických vztahů k
pozemkům.

v celé délce pouze dva metry široká. Odklon cyklostezky od frekventované silnice
ocení zejména sami cyklisté a pěší turisté,
kteří budou cyklostezku využívat a přitom
nebudou nuceni dýchat zplodiny z výfukových plynů, které mají velmi negativní vliv
na zdraví člověka. Umístění cyklostezky
dál od silnice umožní i vybudování cykloodpočívky a výsadbu doprovodné zeleně.
Dále jsme se společně se starostkou Obce
Palonín dohodly, že vstoupíme v jednání s vedením Obce Bílá Lhota o možnosti
prodloužení cyklostezky až do jejich obce,
kde se nachází turisticky navštěvované Arboretum Bílá Lhota. Cyklostezka by tímto
prodloužením získala nový rozměr. Nejen,
že by řešila bezmotorovou dopravu obyvatel z obcí za pracovními příležitostmi, ale
současně by se stala součástí rozvoje cestovního ruchu v našem regionu.

Cyklostezka Palonín – Loštice
V první fázi projektu byla zvažována varianta vést cyklostezku podél silnice do Palonína, tato varianta byla z výše uvedených
důvodů zamítnuta a cyklostezka z Obce
Palonín až do Loštic bude vedena po staré
polní cestě, kolem kapličky, sv. křížku až
po panelovou cestu, kterou u nemovitosti č. p. 406 cyklostezka překříží a dále by
její trasa měla v případě, že se nám podaří
cyklostezku umístit do vymezeného prostoru, pokračovat kolem bývalé cihelny a
vyústit v ulici Palonínská. Zde by pak měla
plynule navázat na cyklostezku na Olomoucké ulici. Pozemky pod starou polní cestou jsou ve vlastnictví obce Palonín
na jejich katastrálním území a ve vlastnictví města Loštice na našem katastrálním
území, což značně usnadnilo její umístění v terénu, v této části je již zpracovaný
projekt pro vydání územního rozhodnutí, nicméně z toho plyne i nevýhoda, kterou je šířka cyklostezky. Cyklostezka bude

Cyklostezka Loštice – Moravičany
Začátek cyklostezky u firmy ZEKOF po
hraně suchého poldru až k podjezdu pod
dálničním mostem, zde bude cyklostezka navazovat na polní cestu do Moravičan, která se nachází v katastrálním území
obce Moravičany. Obcí Moravičany přislíbena součinnost k provedení opravy polní
cesty z Loštic do Moravičan. V případě, že
se na obou stranách sousedících katastrálních území záměr podaří, vznikne bezpečná cesta z Loštic k železnici a z vlakového
nádraží do Loštic, dále se otevře cesta do
Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je klenotem našeho regionu. Loštice se stanou pomyslným rozcestníkem regionu, budeme schopni turistům
nabídnout nejen naši jedinečnost v podobě unikátních muzeí a produktů, ale otevřeme jim prostor, aby měli důvod, zde zůstat déle a navštívit i další překrásná místa
našeho regionu.
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Koupaliště

tí je poškozena vana brouzdaliště, dále současná strojovna koupaliště, která je již velmi zastaralá neumožňuje plnit současné
hygienické normy na čištění brouzdaliště. Z  výše uvedených důvodů Rada města
Loštice rozhodla o zpracování projektu na
opravu brouzdaliště, spočívající v oddělení
brouzdaliště od plaveckého bazénu, vybudování vlastní strojovny a technologie čištění samostatně pro brouzdaliště, osekání
kachliček a potažení vany brouzdaliště novou fólií. Předpokládané náklady na realizaci projektu budou činit cca 2,5 mil. Kč.
K projektu rekonstrukce brouzdaliště zaujala kladné stanovisko sportovní komise,
která je poradním orgánem RM a podpořila jej k realizaci. Nyní bude záměr rekonstrukce brouzdaliště předložen zastupitelstvu města k projednání. V případě, že
bude záměr rekonstrukce brouzdaliště zastupitelstvem města schválen, budeme usilovat o to, aby realizace projektu proběhla
ještě před zahájením vlastní sezóny. Rozhodně se ale nejedná se o poslední investici
do areálu koupaliště. Celý areál je ve značně špatném technickém stavu a je třeba postupně provádět jeho celkovou obnovu.

Město provedlo v letošním roce, na základě výběrového řízení, změnu provozovatele koupaliště, kterým se stala firma Gm5,
s.r.o, Perná 133, IČO : 26953048, která má
dlouholeté zkušenosti s nabídkou volnočasových aktivit pro veřejnost. V rámci provozu koupaliště probíhal i letní tábor pro
děti, který si všichni účastníci velmi chválili. K provozu koupaliště má město od občanů velmi pozitivní odezvu. Před zahájením
sezóny se nám na koupališti podařilo vybudovat velmi kvalitní hřiště na plážový volejbal, za což patří poděkování zejména panu
Ladislavu Kašparovi, firmám ZLKL Loštice, MODOS Olomouc, Kamenolom Kozí
Vrch, které se na vybudování hřiště finančně podíleli a bez jejichž pomoci by výstavba
hřiště v této kvalitě stála kolem 500 tisíc Kč.
Poděkování patří také volejbalovému oddílu SLAVOJ Loštice, který se do realizace
hřiště velmi aktivně zapojil.
Letošní extrémně náročné léto vystavilo
koupaliště těžké prověrce, ve které se ukázalo, že dětské brouzdaliště je ve špatném
technickém stavu, dochází zde k velkým
únikům vody, s největší pravděpodobnos-

K projektu „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Lošticích“
SFŽP otevřel v rámci Operačního programu životní prostředí novou výzvu na revitalizaci sídelní zeleně, kterou se vedení
města rozhodlo využít, zejména z důvodu
přestárlé vegetace na veřejných plochách
ve vlastnictví města. V rámci realizace projektu bylo vytipováno 14 lokalit k ozelenění, nebo k revitalizaci zeleně. Prostřednictvím výběrového řízení byl zpracovatelem
projektu vybrán autorizovaný architekt v
oboru zahradní a krajinná architektura,
pan Ing. Václav Babka z Brna, který v letošním roce obdržel ocenění za Nejkrásnější park roku 2015, který architektonic-

ky zpracoval pro město Zlín. Zpracovaný
projekt byl společně se žádostí o podporu dne 14. 10. 2015 podán na SFŽP ČR,
kde nyní čeká na své bodové vyhodnocení.
Dotace na projekty revitalizace veřejných
prostranství a sídelní zeleně jsou v novém
programovém období poskytovány max.
do výše 60% uznatelných výdajů. Celkový
rozpočet nákladů na realizaci díla je cca 10
mil. Kč. Město projekt rozdělilo do třech
etap, kdy v případě, že projekt bude SFŽP
ČR vybrán k podpoře, bude postupně realizován v roce 2016, 2017 a 2018. Součástí
projektu je i zpracovaná ideová studie ře6
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šení jednotlivých lokalit, která je přístupná
na webových stránkách města. K projektu se také uskutečnilo veřejné projednání,
kterého se zúčastnilo něco mezi 20 až 30
občany, kde architekt posluchače seznámil
s projektem a poté byl občanům poskytnut
prostor i na případné dotazy. V rámci revitalizace zeleně v Lošticích je architektem
navrhováno i kácení dřevin, které se nacházejí ve špatném zdravotním stavu, příp.

představují významné bezpečnostní riziko
pro občany města. Z výše uvedených důvodů projekt navrhuje i kácení jasanů na
náměstí a jejich následnou obnovu stejným druhem dřevin. V případě, že projekt
nebude k podpoře ze strany SFŽP ČR vybrán, může město zpracovaný projekt realizovat postupně s nižší intenzitou z vlastních zdrojů, případně hledat další dotační
možnosti k jeho realizaci.

Oprava silnice II/635 a revitalizace uličního prostoru Olomoucké ulice
tu HP II. Zhotovitel požádal o prodloužení celkové uzavírky silnice do 30. 11. 2015,
což sebou přineslo obrovskou vlnu nevole,
které jsme museli čelit navzdory tomu, že
nejsme ani vlastníkem komunikace, ani investorem stavby, ani zhotovitelem stavby.
Nakonec zhotovitel učinil maximum proto,
aby oprava vozovky proběhla co nejrychleji a dne 21. 11. 2015, již byl průtah městem znovu otevřen. Celkové zpoždění proti
původnímu plánu bylo tedy 5 dní, namísto
předpokládaných 14 dní. Zbývající dokončovací práce jsou již prováděny za provozu
na silnici.

V období od 28. 9. 2015 do 16. 11. 2015
byla zhotovitelem stavby firmou EUROVIA zahájena rekonstrukce silnice II/635 a
to v několika etapách, s tím, že celková uzavírka silnice v intravilánu města započala
dne 28. 10. 2015 a měla být ukončena 16.
11. 2015. Přestože se zpočátku vše vyvíjelo
podle plánu, nakonec došlo ke zpoždění z
důvodu odložení pokládky živičných povrchů, způsobených jednak nedostatkem asfaltu, který byl zhotovitelem přesunut na
jiné místo republiky a jednak problémy s
přeložkou plynu na Olomoucké ulici, nutné
pro dokončení kanalizace v rámci projek-

Projektant studie „Revitalizace uličního prostoru Olomoucké ulice“

nejprve provést nové zaměření silnice a
celého uličního prostoru. Na tom již město intenzivně ve spolupráci s projektantem
Ing. Slezákem pracuje. Při řešení studie
revitalizace Olomoucké ulice jsme zjistili,
že město není vlastníkem všech veřejných
ploch, na kterých je v současné době chodník umístěn, protože je již nyní zřejmé, že
někteří vlastníci budou trvat na tom, aby
byl chodník z jejich pozemku v rámci revitalizace odstraněn, bude nutné situaci u
těchto nemovitostí řešit jiným způsobem.
Uvidíme, jaké možnosti se městu otevřou,
příp. uzavřou po skutečném zaměření nového stavu silnice.

Ing. Slezák přepracoval studii v souladu
s požadavky občanů na veřejném projednání studie s občany města. Přepracovaná
studie bude podkladem pro další projektovou činnost, nutnou pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. K
přepracované studii přišly opětovně dvě
připomínky, na které se budeme snažit reagovat, pokud nám to zákon dovolí a nebudou tyto požadavky překážkou pro vydání stavebního povolení. V rámci opravy
silnice II/635 došlo ke zúžení šířky vozovky na 6,5 metru, nyní je třeba pro další pokračování projektové činnosti na revitalizaci uličního prostoru Olomoucké ulice
7
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Vážení spoluobčané.

šímu. V celém tom procesu vlastní proměny ovšem přicházejí i zkoušky a je na nás,
jak v nich obstojíme. Takovou zkouškou
je i příspěvek pana Lolka do tohoto Hlasu
Loštic. Je mi smutno, že se ani po roce nedokázal vyrovnat s faktem, že už není starostou a že se navíc starostkou stala žena.
Jeho snaha vyvolat konfrontaci mě mrzí.
Někteří lidé čerpají energii tak, že potřebují
mít nepřítele. Já však tuto hru hrát odmítám
a naopak přeji panu Lolkovi vše dobré.
Všichni máme za sebou nelehký rok,
ale je jisté, že po zimě přijde jaro, čas obnovy a naděje. Pokud dokážeme držet při sobě
a společnými silami se pokusíme dát město
znovu do pořádku, vrátí se nám sem ztracená pohoda a klid.
Přijměte prosím mé přání prožití krásných Vánoc a nového roku. V lásce a míru.

Dovolte, abych se v tento předvánoční
čas s Vámi podělil o své myšlenky. Jsem člověk, který se rád dívá vpřed. Minulost nezměníme, co však změnit můžeme, je naše
budoucnost. Můžeme toho dosáhnout tak,
že se budeme slušně chovat v přítomnosti. Dlouho jsem přemýšlel, jak na to. Je to
velmi těžké, ale zároveň velmi jednoduché.
Začněme u sebe. Nechtějme měnit svět,
stát, manželku, děti. Změňme nejdřív sebe.
Ruku na srdce, příležitostí je plno. Výsledek nám sice nikdo dopředu nezaručí, ale
je zajímavé tuto vlastní proměnu pozorovat. A  můžeme s tím začít hned. Někomu
poděkovat, někoho pochválit, někomu pomoci (třeba i tajně). Nikdo za nás nemůže
tyto věci udělat, musíme je udělat my sami.
Pokud k tomu v sobě najdeme sílu, naše
vzájemné vztahy se mohou posunout k lep-

Jan Konečný- místostarosta

informace pro občany
Zpráva o aktuální situaci a stavu realizace velkého
vodohospodářského projektu ,,Zlepšení kvality vod horního
povodí řeky Moravy –II. Fáze“ v Lošticích
ků dotčených stavbou. To se týká jak těch,
které se opravují v rámci stavby, tak i těch s
příspěvkem města (ul. Bezručova,U rybníků, Palonínská Vejmoly a Nábřeží ). V souběhu s touto rozsáhlou stavbou dokončila
Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK)
opravu asfaltového koberce na celém průtahu městem (ul. Olomoucká, nám.Míru a
Palackého).
Vzhledem k tomu, že datum ukončení díla je stanoven na 21.12.2015, nebude
pravděpodobně technicky možné všechny parametry projektu zhotovitelem splnit.
Proto budou některé vady díla sledovány a
v režimu záruk odstraňovány v jarních měsících. Jedná se o opravy některých chod-

Námi všemi toužebně očekávaná chvíle nastala a stavba kanalizace v Lošticích je
u konce. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ, a.s.) v rámci projektu ,,HP II.“ proinvestovala v Lošticích
částku 211 milionů Kč. Celkově to bylo v
Hanušovicích, Šumperku, Zábřehu, Mohelnici a Lošticích více než 1.5 miliardy korun. Město se na celé investici spolupodílí částkou 27 mil. Kč. Za tyto peníze bylo
v Lošticích vybudováno 14.560 m nových
kanalizačních stok a odbočení, zrekonstruováno 870 m kanalizace, nově vybudováno
šest přečerpávacích stanic a zmodernizována čistírna odpadních vod. Téměř u konce jsou i opravy povrchů vozovek a chodní8

hlas loštic 		

zima 2015

níků, detailní úklid stavenišť a stavebních
dvorů, výsevy trávy a vady, které se projeví na městských komunikacích po zimním
období. Stejně bude postupovat i SSOK u
svých komunikací (ul. Havelkova, U Valchy, K Pešti a všech cest v Žádlovicích.
Stavba je tedy dokončena. Je vybudována páteřní síť nové splaškové kanalizace v
celé pravobřežní části města -V Závodí, Na
Loužku ve Vejmolech i celých Žádlovicích,
kde dosud nebyla splašková kanalizace žádná. Taktéž je vybudována nová kanalizace v ul. Bezručova, Sokolská a v areálu fi.
Dřevopar. Příležitost nově se připojit tak
dostane cca.1.196 EO (ekvivalentních obyvatel) Loštic a Žádlovic. Tím se vytvoří základní předpoklad zdravého rozvoje města
v budoucnosti.
To je ovšem pouze první krok. Nyní
bude potřeba učinit druhý, neméně důležitý. Tím je vlastní připojení našich domácností . Cíl celého projektu je ukrytý už v
jeho názvu. ,, Zlepšení kvality vod…“ Za
tímto termínem se skrývá nejen cíl přivést
veškeré odpadní vody na čističku, ale také
je tam, kde je oddílná kanalizace, oddělit
od vod dešťových. Takřka všude, kde máme
nyní novou kanalizaci, jsou k tomu vytvořeny podmínky. Tato území mají nyní daleko modernější infrastrukturu, než jakou
má zbytek města. Nové stoky budou sloužit jako splaškové, staré se v novém režimu
změní v dešťové a jejich vody budou zaústěny do řeky. Zjednodušeně řečeno: Po rozpojení potrubí je třeba do staré kanalizace
připojit vodu z okapů, pokud ji nebudeme na vlastním pozemku likvidovat jinak(
např. zasakováním), a do revizní šachtičky
nové kanalizace přivést splašky nepředčištěné ve vyhnívací jímce či septiku. Kanalizační přípojky budou bývalými jímkami,
septiky nebo nádržemi domovních ČOV
kontinuálně procházet, přičemž tyto budou

po vyčerpání zavezeny inertním materiálem, nebo vysanované sloužit jako rezervoáry dešťové vody k zalévání. Druhou variantou je vést odpadní potrubí trasou mimo
tato odstavená zařízení. V obou případech
nesmíme zapomenout, že napojení přípojky do vývodu z jímky, septiku anebo ČOV,
není přípustné. V neposlední řadě je nutné občany upozornit, že tam, kde je vytvořen předpoklad k oddělení těchto vod, bude
toto provozovatelem (ŠPVS, a.s. Šumperk)
striktně vyžadováno. Podmínkou napojení
je prokazatelné oddělení dešťových a splaškových vod. Vlastní mechanizmus postupu výstavby a kontroly napojení je podrobně popsán v materiálu vloženém do tohoto
čísla HL. Fyzickou kontrolu provede pracovník ŠPVS před záhozem výkopu. Občany, kteří se nacházejí v režimu tzv.,, Vyvolaných přípojek“ ( plátci stočného) , bude
s předstihem kontaktovat pracovník Šumperské firmy IREA a bude je informovat o
jejich individuálním přepojování. V tomto
režimu se nachází cca. 130 domácností.
	Ze staré splaškové kanalizace nově
vzniklá dešťová bude provozovatelem průběžně monitorována kamerami a lidé, kteří do ní budou i nadále připojeni splaškovými vodami (tajně proražený přepad z
jímky na vyvážení či vyústění ze septiku),
budou sankcionováni. Pokud se občan nebude z jakéhokoli důvodu chtít do nové kanalizace připojit, bude nucen provozovateli
doložit způsob likvidace splašků (např.odvoz fekálním vozem na čistírnu).
	Též je potřeba upozornit občany na
možnou budoucí změnu legislativy, která
může vyvolat povinnost placení tzv. ,,pršného“ ze střech i u soukromých subjektů. U
podnikatelského sektoru je toto zavedeno
už nyní. Proto je možná pravá chvíle zvážit, zda se nepokusit využít dešťové vody na
vlastním pozemku a vyhnout se tak mož-
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ným výdajům za zvýšené stočné. Vývoj klimatu ukazuje, že zadržovat tyto vody na
vlastním pozemku a nenechat je odtéct
mimo území , ve kterém žijeme je krok
správným směrem. Ve velice krátké době
může nastat stav, kdy voda bude nejen drahocennou, ale i velmi vzácnou tekutinou.
	Co říci závěrem. Připojování občanů
na novou kanalizaci je bezesporu výzva.
Bez Vaší iniciativy, důvtipu, organizačních
schopností a šikovnosti to nedokážeme
zvládnout. Pokud to ale zvládneme, odměnou nám bude kvalitnější životní prostředí
ve kterém by se nám a našim dětem mělo

lépe žít.
Všichni máte zpracované projekty a vydané potřebné územní souhlasy, nyní stačí
pouze začít. V případě nejasností či potíží
se neváhejte kdykoli obrátit na pracovníky městského úřadu, příp. na provozovatele
kanalizace firmu ŠPVS , pobočka Mohelnice. Všichni Vám při řešení případných problémů vyjdou vstříc.
	Manuál najdete na webových stránkách
města – viz odkaz http://www.mu-lostice.
cz/kanalizace-ii-etapa
		
Jan Konečný- místostarosta

Nedovolené odkládání odpadů
lech 731 501 008 a 737 962 245 domluvit
jiný čas. Pro tyto účely je také od března do
listopadu otevřeno sběrné místo každou
středu od 13:00 do 17:00. Odkládáním odpadů na jiná místa, než která jsou k tomu
určena, vznikají černé skládky a je možné
tento přestupek řešit šetřením policie a případným postihem viníka. Proto prosím občany, aby nebyli neteční k tomuto nešvaru a
pomohli nám ho odstranit
Milan Pelzl

V poslední době se množí případy kdy „někdo“ odkládá vše co se nehodí přímo k odpadovým hnízdům. Běžně se tam objevují pneumatiky, televizory, sedací soupravy,
skříně, hromady kartonů a podobně. Kontejnérová hnízda nejsou odkladištěm těchto
odpadů. Tyto odpady město shromažďuje,
ale jen na sběrném místě na ulici Moravičanská, kam je mohou občané Loštic vozit
a to v pracovní době od 6:00 do 7:00 a od
13:30 do 14:30. Také je možné na tel. čís-

Údržba města

Blíží se konec roku a s tím i různé bilance.
Něco se povedlo lépe a něco se nám nedařilo. Podmínky na údržbu města byly velmi ztížené probíhající výstavbou kanalizace
a udržet pořádek ve městě bylo nemožné.
Byli jsme obtěžováni buď velkou prašností, když bylo sucho nebo blátem, pokud zapršelo. Vedle pravidelného úklidu jsme se
snažili vylepšit vzhled města a také splnit
podmínky zákona, který nám uložil nové
povinnosti.
Podařilo se nám opravit několik betonových květináčů, osadit je květinami a rozmístit je v centru města. Koupili jsme závěsné květináče a umístili je na sloupy

veřejného osvětlení na náměstí. Opravili
jsme odpadkové koše, které poničili vandalové. Vyrobili jsme několik stojánků na
sáčky na psí exkrementy. Tyto stojánky se
osvědčily a tak bychom chtěli jejich počet
v příštím roce rozšířit. Také chceme pokračovat v pokládce dlažby u kontejnerových
hnízd a současně opravovat a natírat kontejnery, tak jak jsme začali v letošním roce.
V tomto velice dobře spolupracujeme se základní školou, kdy děti dle vlastních námětů kontejnery vymalují. Také my se snažíme
škole pomoci. V areálu školy jsme postavili nový plot, zbudovali chodník, přemístili bránu a upravili nájezdovou rampu u jí10
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delny. Dále jsme zrekonstruovali lávku přes
Třebůvku Pod Luštěm, kterou chceme v
příštím roce opatřit novým nátěrem. Také
jsme opravili a natřeli herní prvky na obou
dětských hřištích, opravili omítky na poště
a v nájemních domech, kde se také vyměnila poškozená dlažba. V Žádlovickém parku
jsme ve spolupráci s dobrovolnými ochránci přírody opravili a natřeli lavičky. Na Sídlišti jsme rozšířili veřejné prostranství, odstranili poničený a dosloužilý plot kolem
pronajaté zahrady ve vlastnictví města. Velice úspěšná akce proběhla na ulici Zahradní, kde pracovníci města demontovali staré
obrubníky, osadili nové a místo hlíny položili zámkovou dlažbou. Tím že celou akci
provedli pracovníci města, jsme ušetřili z
rozpočtu nemalé finanční prostředky.
Abychom splnili podmínky zákona, umístili jsme po Lošticích upravené kontejnery
na kov. Tady máme ještě dluh vůči občanům Vlčic a Žádlovic, kam jsme ještě nestihli kontejnery upravit a umístit. Věříme,
že vše napravíme počátkem nového roku.
Zákon nám také uložil od letošního roku
zahájit třídění biologicky rozložitelných
odpadů. K tomuto účelu jsme pořídili pomocí dotace nádoby, které jsme očíslovali a předali občanům, kteří o ně požádali.
Také sečení trávy bylo ztížené tím, že jsme
co největší objem trávy sbírali a odváželi
do Pavlova na kompostárnu. V neposlední řadě byla zavedena legální, zpoplatněná
služba pro občany a to doprava multikárou,

zpoplatněná služba zajišťuje rovný přístup
pro všechny, nikoho nezvýhodňuje a je hojně vyhledávána, poplatek za službu je kalkulován, tak, aby městu negeneroval žádný
zisk, pouze pokrýval městem vynaložené
náklady.
Co nás hodně trápí, jsou nevyhovující podmínky pro shromažďování komunálního
velkoobjemového odpadu na garážích na
Moravičanské ulici. Zde jsou nezpevněné
plochy, kde pracovníci města a občané, kteří sem dovezou odpad, chodí v blátě nebo v
prachu. Odpady jsou skladovány na nezakrytých plochách, takže jsou na dešti a tím
je ztíženo třídění a další manipulace s nimi.
V současné době podnikáme první kroky
k tomu, abychom tento stav v budoucnu
mohli změnit.
Toto je jen hrubý nástin toho, čím jsme se
v letošním roce zabývali. V příštím roce bychom chtěli řešit problémy, které trápí hodně loštických občanů, a to je oprava chodníků, dále oprava laviček, doplnění a oprava
odpadkových košů a další práce, které přispějí ke spokojenosti našich občanů a návštěvníků Loštic.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří nám pomohli radou, připomínkou, povzbudili nás pochvalou nebo sami
přiložili ruku k dílu. Přeji všem občanům
Loštic do přicházejícího nového roku hlavně zdraví, a aby se nám v našich Lošticích
žilo spokojeně.
Milan Pelzl

Městské kulturní středisko a knihovna Loštice

oznamuje, že bude od 21. prosince 2015 do 3. ledna 2016 uzavřena.

Děkujeme čtenářům za přízeň v letošním roce a zároveň přejeme
všem klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2016.						
Pracovníci MKS a knihovny
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Zpráva SUOT - za období Září – Listopad 2015
Narodili se: Tereza KRISTENOVÁ, Matěj ČERVINKA, Mia MANGLOVÁ, Laura HALAGAČKOVÁ, Anna PECHALOVÁ.
Výročí diamantové svatby oslavili:
manželé Dušan a Jarmila HOFFMANNOVI z Loštic – manželský slib a polibek si připomněli slavnostním obřadem spolu se svými blízkými.
Zemřeli naši spoluobčané: SALAMON Ferdinand – 66 let, KOLÁŘOVÁ Deniska – 9 let,
FRITSCHER Lubomír – 79 let, GERLICHOVÁ Milada - 79, HAVLÍČEK Gustav – 91 let,
ŠTENCLOVÁ Milena – 67 let			
SUOT - listopad 2015

Kotlíková
dotace

Informační schůzka pro žadatele

Město Loštice ve spolupráci s Olomouckým krajem zve veřejnost na první konzultační schůzku k problematice Kotlíkových dotací. Zvažujete změnu vytápění
domu? Chcete se dozvědět více o podmínkách čerpání dotace na nové kotle, způsobu podání žádosti, systému proplácení, termínu vyhlášení výzvy? Chcete vědět,
který kotel lze z dotace pořídit nebo kdo Vám s vyřízením dotace může poradit?
Máte další nezodpovězené otázky kolem Kotlíkové dotace, na které hledáte odpověď?

Přijďte 14. 12. 2015 v 17.30 hod.
do Městského kulturního domu v Lošticích

Hosté a program: Jan Nezhyba (expert na stav ovzduší) - vliv lokálních topenišť
na stav ovzduší, vliv ovzduší na zdraví člověka, stav ovzduší v našem kraji. Ing.
Martin Hrubý (Krajský úřad Olomouckého kraje) - podmínky získání kotlíkové
dotace, systém proplácení finančních prostředků. Ing. Jaroslav Bečvář (energetický specialista) - alternativy výtápění, druhy podporovaných kotlů, mikroenergetická opatření apod. Veronika Machů (M-Solar. Top) - zástupce firmy vedené
v dotačním programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domů“
Odbor životního prostředí Měú Loštice:
Alena Melhubová, e-mail: melhubova@mu-lostice.cz; tel.: 583 401 807
12
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zprávy ze života města
Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.
Děkujeme Vám za Vaši účast, slova útěchy
a květinové dary při posledním rozloučení
s naším milovaným manželem, tatínkem, synem,
dědečkem, pradědečkem, bratrem, švagrem a strýcem
panem LUMÍREM BÍLKEM.
Manželka, dcera Jana, syn Petr s rodinami.
Vážení spoluobčané,
výbor seniorů v Lošticích by vás rád informoval o své činnosti a akcích pro seniory v letošním roce a rámcově o záměrech pro příští rok 2016.
všech našich akcí zúčastnilo co nejvíc loštických seniorů. Při dostatečném zájmu a
spolupráci aktivních důchodců připravíme
i další akce. Pro vaši informaci přikládám
termíny odpoledních posezení i plesu.
20. ledna 2016
posezení s hudbou a tancem
13. února 2016
ples seniorů zahájení od 17.00 hod.
16. března 2016
posezení s hudbou a tancem
20. dubna 2016
posezení s hudbou a tancem
18. května 2016
posezení s hudbou a tancem
15. června 2016
posezení s hudbou a tancem
21. září 2016
posezení s hudbou a tancem
19. října 2016
posezení s hudbou a tancem
16. listopadu 2016
posezení s hudbou a tancem
Za výbor seniorů v Lošticích
Marie Selingerová

V roce 2015 se uskutečnilo v Kulturním
domě v Lošticích osm odpoledních posezení s hudbou a tancem a 14. února ples seniorů. Všechny tyto akce byly velmi dobře
navštíveny. V průměru se posezení zúčastní 100 – 120 osob a plesu se zúčastnilo 145
osob. Odpolední posezení probíhá od 14,30
do 18,30 hod. a ples od 17,00 do půlnoci.
Pro seniory byl v květnu připraven jednodenní autobusový zájezd do Podorlicka.
Navštívili jsme zámky v Potštejně a Doudlebech nad O., Muzeum Krajky ve Vamberku a Muzeum řemesel v Letrohradě. Při
zpáteční cestě jsme se krátce zastavili v Koclířově.
Další akcí byl v září týdenní pobyt v Penzionu ADDO ve Valticích. Zúčastnilo se 32
seniorů, kteří si prohlédli památky ve Valticích, Lednici a Mikulově. Zdatnější prošli
celou Pálavu a okolí Valtic. Přálo nám počasí a úžasné bylo i dozrávání letošní úrody
vína včetně ochutnávky burčáku.
I pro rok 2016 připravujeme osm tanečních
posezení a ples, jednodenní autobusový zájezd a týdenní pobyt. Rádi bychom, aby se
13
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UMÍME TŘÍDIT

du kladně. Zákon nám nařizuje třídit bioodpad do konce října. V letošním teplém
podzimu, kdy dlouho nepadalo listí a počasí dovolilo ještě pracovat na zahrádkách,
jsme se rozhodli prodloužit sběr bioodpadu
do 26.11.2015. V zimních měsících nemůžeme organickou hmotu kompostovat, na
jaře začneme podle vývoje počasí, nejpozději 1.4.2016.
Na závěr pár čísel.
Díky třídění bioodpadu poklesla letos produkce zbytkového komunálního odpadu
od ledna do října (v porovnání s loňským
rokem) o 29%.
Za první pololetí občané vytřídili 19 t plastů, 15 t papíru, 10 t skla, 5,5 t textilu.
Do dnešního dne odevzdali 70 ks ledniček
a mrazniček, 27 praček a sporáků, 212 televizorů a monitorů a více než 3 t drobného
elektrozařízení.
Další novinkou bylo zavedení sběru potravinářských olejů. Za první dva měsíce ( září
a říjen) bylo odevzdáno 90 litrů použitého
oleje.
Nezbývá než poděkovat občanům za úsilí,
vynaložené při třídění odpadů a těšit se na
spolupráci v roce 2016. Alena Melhubová

Na jaře jsme informovali o změnách v třídění odpadu, zejména o nové zákonné povinnosti třídit biologicky rozložitelný odpad. S
napětím jsme očekávali, jak se nový systém
podaří uvést do praxe. Dnes, po téměř osmi
měsících třídění bioodpadu, musíme poděkovat občanům za jejich příkladný přístup
a zájem o tuto novinku. Město Loštice zajistilo občanům prostřednictvím Mikroregionu Mohelnicko bionádoby z dotačního titulu, vyhlášeného Ministerstvem životního
prostředí. Zájem o bionádoby byl obrovský
a z celkového počtu 500 kusů máme k dnešnímu dni volných posledních 7 popelnic.
V počátku jsme měli k dispozici pouze 100
nádob, a proto řada domácností musela
ukládat bioodpad do plastových pytlů. Toto
přechodné období bylo velmi náročné pro
svozovou firmu (Loštická lesní, s.r.o.), protože pytle bylo třeba rozvazovat a ručně vysypávat do svozového vozidla. Při svozech
pravidelně vypomáhali zaměstnanci Města
Loštice. Svoz bionádob komplikovala také
výstavba kanalizace a uzavírky silnic při
opravě komunikací. Přes všechny tyto potíže přijala většina občanů třídění bioodpa-

pr
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Podzimní zprávičky z naší základní školy
svátek Halloween. V letošním roce žákovský parlament vyhlásil soutěž o nejlepší
halloweenskou masku. Nejzdařilejší masky
měli podle porotců Štěpán Blažek (IX. B),
Alžběta Štyksová (VII. A), Eliška Trnková a
Veronika Krausová (IX. A).
	Sedmáci se zapojili v průběhu měsíce
října v rámci komunikační kampaně MPSV
do projektu „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“ přibližujícího život a problémy
ohrožených dětí.
Žáci osmého ročníku navštívili v listopadu Informační a poradenské středisko
šumperského úřadu práce, kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které jim
příští rok pomohu při výběru středních škol.
Zašli také do Vlastivědného muzea na zajímavou výstavu Muzejní NEJ s výkladem ke
120. výročí založení tohoto muzea.
Žákům devátého ročníku zase pomáhá
s volbou vhodné střední školy tradiční přehlídka středních škol Olomouckého kraje
Scholaris, které se i letos zúčastnili.
Deváťáci se opět zapojili do projektu
Příběhy bezpráví, Měsíc filmu na školách.
Letošní ročník se týká okupace Československa v srpnu 1968. Na projekci Okupace
ve filmových dokumentech o vpádu vojsk
Varšavské smlouvy na naše území navazovala beseda s vedoucím mohelnického muzea historikem Mgr. Zbyňkem Žouželkou.
V říjnu a listopadu naše škola hostila
putovní výstavu s názvem Ti, kterým bylo
vráceno jméno, nebudou zapomenuti. Nainstaloval ji pan Luděk Štipl ze sdružení Respekt a tolerance. Výstava mapovala osudy
několika židovských rodin ze Šumperska v
období nacistické okupace.
Některé žáky 8. a 9. ročníku čeká zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt. Jedna skupina dětí navštíví Německo a druhá
Anglii.

	Letošní školní rok 2015/2016 nakročil
do druhého čtvrtletí. Podzimní, letos nezvykle teplé, měsíce opět přinesly pro žáky
1. a 2. stupně mnoho zajímavých akcí. Připomeňme si alespoň některé z nich.
Žáci I. B a IV. A se na počátku září zúčastnili tradiční school party se spoustou
her a opékáním špekáčků. Třeťáci měli zařazenu tematickou výuku „Den s Pipi dlouhou punčochou“. Čtvrťákům a páťákům
paní učitelky zorganizovaly turnaj družstev ve hře MÖLKY. V rámci dopravní výchovy žáci 4. ročníku procvičovali pravidla silničního provozu na dopravním hřišti
v Mohelnici. Z aktivit, jež probíhaly venku,
připomeňme ještě společnou akci III. A, IV.
A a V. A, která proběhla začátkem měsíce
listopadu. Žáci těchto tříd společnými silami zasadili na školním pozemku tři ovocné
stromy – třešeň, jabloň a švestku.
Pro děti 1. B třídy bylo v Městské
knihovně v Lošticích připraveno Karkulkování aneb Kam zmizela Eskymácká Karkulka. Tito žáčci rovněž pátrali po písmenkách ve výukovém dnu Po stopách
písmenek aneb Strašidla v akci. Aby se z
prvňáčků stali dobří čtenáři, převzali žáčci obou tříd 1. ročníku v městské knihovně od svých třídních učitelek slabikáře. Zde
také proběhla tradiční akce v rámci festivalu Město čte knihu s názvem Babičky a dědečkové čtou dětem.
	Aby žáci na 1. stupni netrénovali jen
čtení, byla pro ně v jednom říjnovém týdnu
zorganizována Matematika zábavně – dny
deskových her.
	Společným kulturním programem pro
1. a 2. stupeň bylo vystoupení členů souboru historického šermu Renegáti z Pardubic
s názvem Jak válčili husité.
Žáci druhého stupně si během hodin
anglického jazyka připomněli anglosaský
15
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Na podzim také probíhá řada soutěží,
vědomostních i tělovýchovných. Proběhl
Přírodovědný klokan, Dějepisná olympiáda, Logická olympiáda, v níž naše žákyně
Marta Matějčková (IX . A) obsadila v rámci
Olomouckého kraje 5. místo. Úspěšný byl
i tým žáků 9. a 8. ročníku (Havelka, Švec,
Štencl, Kulatý, Heidenreich), který reprezentoval naši ZŠ v oblastním kole pIšQworky a obsadil zde 3. místo.
	Sportovní podzim byl ve znamení
přespolního běhu, florbalu a minikopané. V oblastním kole minikopané v Mohelnici vybojoval školní tým (Faltýnek,
Vejmola, Havelka, Kubík, Šváb, Švec, Zatloukal, Dvořáček, Kulatý, Morávek) 2.
místo. V oblastním kole ve florbalu, který
pořádala naše škola, obsadil tým ve složení Hopják, Kašpar, Pyšný, Rozman, Ma-

jdiak, Král, Vašek, Vykydal, Hepil, Kotrle a Salamonová opět 2. příčku. Starší
žáci ve složení Faltýnek, Havelka, Ševčík,
Šváb, Švec, Zatloukal, Dvořáček, Kulatý,
Morávek postoupili do dalšího kola florbalu z 1. místa v oblastním kole. V rámci projektu Sazka Olympijský víceboj byl
dne 16.11. 2015 pro žáky 1. stupně připraven sportovní den, v němž plnili jednotlivé disciplíny zadané Českým olympijským výborem. Druhý stupeň realizuje
šetření fyzické zdatnosti v rámci výuky
tělesné výchovy.
	Závěrem tradiční pozvánka na prosinec. V pondělí 21. 12. 2015 v čase od 16 hodin do 18 hodin můžete navštívit ve staré
budově ZŠ Vánoce ve škole 2015. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Mgr. Martina Špičková
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Rozhovor s loštickým Řezbářem Jaroslavem Benešem
která nese symbolický květináč s květinou.
Každý, kdo je v betlémě by měl dát do relikviáře nějakou relikvii, pan Hekele věnoval svůj štěpařský nůž a žalud z kanadského
dubu, paní starostka propisku.
Třetí novou figurkou v betlémě je za Moravu pan Karel Kryl, známý to zpěvák a hlavně moravský vlastenec. Jsem rád, že se mi
podařilo jeho osobu zviditelnit umístěním
do betléma. Jeho vlastenectví nejvíce vystihuje pravdivý verš „Když Karel Kryl mezi
námi žil, svými písněmi se za pravdu vždy
bil...“, který je vymalován na zastávce. Takových lidí, kdyby se rodilo více, bylo by to
dobře.

Budťe zdráv mistře! Rok se sešel s rokem,
řekněte čtenářům, na čem jste jistě velmi
usilovně pracoval?
Vzhledem k tomu, že základ mého tvoření
je Loštický betlém, i když tvořím i jiné řezby během roku, tak jsem připravil tři nové
figurky do betléma. Dvě z nich jsou občané z Loštic. A kdo by to byl jiný, když došlo k výměně starostů, než nová paní starostka. Figurka paní starostky je zvláštní
tím, že byla jako jediná vložená do betléma
v létě na Loštických slavnostech, protože
byly volby, které vše přepsaly a do betléma
v roce předešlém už jsem ji nestihl zapracovat. Tak jsem alespoň na radnici pověsil
klíč, jako symbol toho, že na radnici je nějaká vláda. A protože jsem dal slovo, že v betlémě bude místo pro každého starostu, kterého zažiji, tak jsem tomu slovu dostál. Na
Loštických slavnostech jsem udělal to opatření, že jsem paní starostku pasoval na dřevěnou občanku. Plnoletosti ovšem dosáhne až letos 1. prosince, kdy jí bude vystavěn
dřevěný občanský průkaz, a kde bude znovu s ostatními figurkami pasována. Figurka
starostky stojí s jedním klíčem, který symbolizuje jedno funkční období, přede všemi
starosty ve starostenském taláru se znakem
města na krku. Zbylé figurky starostů mají
klíče u nohou.
Druhou figurkou je Stanislav Hekele, který se celý život v Arboretu staral o stromy, žil
přírodou a i dnes v důchodě chodí vypomáhat do Arboreta. On to
zkrátka dělá s láskou a
už dávno v tom betlémě měl být. Konečně
k letošním Vánocům
2015 stane pan Hekele
jako figurka v betlémě,

Prozraďte čtenářům, co Vás i po létech přitahuje ke dřevu a dlátku. Měnil byste své
rozhodnutí, kdybyste se mohl rozhodnout
znova? Co byste vzkázal dětem, které se
rozhodují, kam dnes půjdou na školu?
Vůbec bych se nerozhodl jinak, protože se
říká heslo: „Dřevo tě provází od kolébky po
hrob“. Dřevo je pořád živý a organický materiál, vemte si takovou sirku. Když ji hodíte
do vody, i po létech nabobtná. Takže dětem
bych chtěl říct, jestli cítí, že má jít na stoláře, ať na něj jde! Nesmí to být ale vynucené. Jako třeba když táta řekne: „bude z tebe
stolář!“, to není správný přístup. Já jsem třeba od mala věděl, že mě dřevo zajímá. Za
minulého režimu jsem se vyučil stolářem,

protože studium na uměleckých oborech
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Odjezdy autobusů z Loštic
Směr - linka
Litovel

930444

Platí do 10. 12. 2016

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

†

14.37

X 10

18.00

X

X

13.18

X 31

 † 30

X

Bílá Lhota

X

X

10.27

1

X

18.09

X

X

†

X

X

 † 30

X 31

X 10

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

11.32
X

4.25 5.25

X

14.07

 35

X

5.50

7.25

X 31

X

13.08

X

930447

Moravičany ČD
K VLAKU

X

X

X†

X

X

X

X

†

X

X

5.02

†

6.03

†

X

X

†

12.40

12.40
 † 30

X 31

 † 30

X 31

 † 30

X 31

16.40

17.40

17.40

18.40

X

7.05
X

18.40

X

7.05

7.27
†

X

†

X

8.05

8.05
X 31

X

X

9.05
 † 30

†

X

11.05
X 31

11.05
 † 30

X

X

X

X 31

 † 30

19.05

7.08 14.14

19.58

X 31

18.45

X

†

X

X

X

†

X

X

 † 30

 † 30

X 10

X 21

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

5.15
X

5.54

Bouzov - Obectov

5.54

Mohelnice

5.14

X

X

710914

22.14 (do Mohelnice)

†

X

13.05 13.05 14.05 15.05 15.05 16.05 17.05 17.05 18.05 18.05

Luká - Obectov

Olomouc

X

16.40

X

X

5.30

X 31

930449

21.20 (do Mohelnice)
†

X 31

18.32

22.05 náves
X

19.05

Mohelnice

X

X 31

X 10

19.40

930448

† 30

X

4.40 5.13 5.40 6.40 7.16 7.38 7.40 8.40 10.40 10.40

X 31

Loštice - Palonín

23.25 ke garážím

X 31

X

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

 † 30

17.17

15.35 (do Mohelnice) 17.10 (do Zábřeha)

Radnice

22.36

 † 30

X

9.05 12.32 12.37 13.31 14.58

Vranová Lhota

930445

X 10

X

22.36 (Bouzov-Podolí) 16.20

X 31

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 31

X

14.40 16.15

19.20

X

X

9.33

X

X

11.14 13.35

Velké Opatovice

X

X

Bouzov - Jeřmaň 8.38 10.30

16.59

X 31

19.51

X 31

15.40 (Přepravu zajišťuje VYDOS BUS Vyškov)

Vysvětlení značek ARRIVA: 10 jede jen v sudých týdnech

16 jede od 23. 12. do 3. 1. 15; 29. 1.; od 15. 2.

do 19. 2., od 24. 3. do 25. 3., od 1. 7. do 31. 8., od 26. 10. do 27. 10.; 21 jede jen v lichých týdnech, nejede
31. 12; 26 nejede od 23. 12. do 3. 1., 29. 1., od 15. 2. do 19. 2., od 24. 3. do 25. 3., od 1. 7. do 31. 8., od 26.
10. do 27. 10.; 30 nejede 24. XII.; 31 nejede 31. 12.

35

nejede 26. 12.

Vlaky z Moravičan
odjezd

4.29
4.59
5.27
6.00
7.04
8.00
9.00
11.00
13.00
14.00

Směr Olomouc

bus z Loštic

Směr Zábřeh

odjezd

4.40 x
5.13 x
5.40 x
6.40 x  †
7.38 x 7.40  †
8.40 x
10.40 x  †
12.40 x  †
13.40 x

4.56
5.56
6.56
7.56
8.56
10.56
12.56
13.56
14.56
15.56

15.00

14.40 x  †

16.56

16.00

15.40 x

17.56

nejede 24. a 31. XII.

17.00

†

18.56

nejede 24. a 31. XII.

19.56

jede X, nejede 23.-31.
XII.

20.56

nejede 24. a 31. XII.

22.56

nejede 24. a 31. XII.

X
nejede 25. XII., 1. I.
jede X, nejede 31. XII.
nejede 25. XII., 1. I.
nejede 24. XII. až 3. I.

18.00

nejede 21.–31. XII.

19.00

nejede 24. a 31. XII.

21.00

nejede 24. a 31. XII.

22.21

X 31

30

16.40

†

16.40

30

17.40

 † 30

X 31

17.40
X 31

18.40

18.40

nejede 25. XII., 1. I.
nejede 25. XII., 1. I.
nejede 24. XII. až 3. I.

bus z Loštic

4.40 x
5.40 x
6.40 x  †
7.38 x 7.40  †
8.40 x
10.40 x  †
12.40 x  †
13.40 x
14.40 x  †
15.40 x
†

30

†

30

†

30

16.40
17.40
18.40

X 31

16.40
X 31

17.40
X 31

18.40

X 31

19.40

22.05

10

M. náves

nejede 24. a 31. XII.
22.05
M. náves
jede v  a 23, XII., 4., 5. VII., 27. IX., 27. X.,
jede v  a 23, XII., 4., 5. VII., 27. IX., 27. X.,
23.08
23.29
16. XI., nejede 25. XII.–2. I., 29. X.
16. XI., nejede 25. XII.–2. I., 29. X.
OLOMOUC  MORAVIČANY: 4.34 11 5.30 11 6.30 7.30 41 8.30 10.34 12.34 13.30
14.34 15.30 16.34 17.30 10 18.34 10 19.30 19 20.34 10 22.34 10 23.07 39
10

ZÁBŘEH  MORAVIČANY: 4.16 (x) 4.47 11 5.14 23 5.48 11
18.48 10 20.48
12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 40

6.52 7.48 41 8.48 10.48
22.09 10 22.56 39

10

ZÁBŘEH  PRAHA: 3.57 11 (RJ) 5.37 72 LE 5.40 5.51 11 6.01 70 (RJ) 6.37 72 (LE)
6.41 13 6.51 7.01 11 (RJ) 7.37 11 (LE) 7.41 8.01 11 (RJ) 8.37 72 (LE) 8.41 8.51
9.01 75 (RJ) 9.41 10.01 (RJ) 10.41 11.37 76 (LE) 11.41 12.01 (RJ) 12.41 12.51 13.37(LE)
13.41 14.01 (RJ) 14.37 16 (LE) 14.41 14.51 15.41 16.01 (RJ) 16.37 10 (RJ) 16.41 16.51
17.41 18.01 (RJ) 18.37 10 (LE) 18.41 18.51 10 19.41 20.01 10 (RJ) 20.47 10 21.41 22
PRAHA  ZÁBŘEH: 4.24 51 5.24 11 5.46 70 RJ 6.11 71 (LE) 6.24 6.55 7.24 7.46 (RJ)
8.11 72 (LE) 8.24 9.11(LE) 9.24 9.46 (RJ) 10.11 (LE) 10.24 10.55 11.11(LE) 11.24 11.46 (RJ)
12.24 12.55 13.24 13.46 (RJ) 14.11 10 (LE) 14.24 14.46(RJ) 14.55 15.24 15.46 74 (RJ)
16.11 10 (LE) 16.24 16.46 10 (RJ) 16.55 17.11 10 (LE) 17.24 17.46 10 (RJ) 18.24 18.55 10
19.46 10 (RJ) 21.46 14 (RJ) 23.09 EN
19.11 10 (LE) 19.24 12
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. 16 nejede 24. XII. 19 jede v x, nejede 23. – 31.XII. 22 jede v †, nejede 24.XII. – 1.I., 27.III., 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
23 jede v X, nejede 31. XII. 39 jede v ,  a 23.XII., 4., 5.VII., 27.IX., 27. X., 16.XI., nejede 25.XII. – 2.I., 29.X.; 40 nejede 21. – 31.XII. 41
nejede 24.XII. – 3.I. 51 jede v  a 29.III., 7.VII., nejede 28.XII., 28.III., 70 jede v x a , nejede 28. – 31.XII. 71 jede v – a 26.XII., nejede
25.XII., 1.I. 72 nejede 1.I. 74 nejede 23.–31.XII., 27.III., 30.IV., 7.V., 4. VII., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI. 75 nejede 24.XII. – 1.I., 28.III., 1., 8.V.,
5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. 76 jede v – a 26.XII., nejede 24.XII.

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

 † 30

X

10.20 12.00 12.10 13.10 14.30
X

13.10 13.40

 † 30

X 31

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 31

7.45

13.50

14.50

15.15

15.48

16.33

16.51

18.34

21.35

X

X

5.35

†

X

†

X

 † 30

X 21

14.30

14.35

16.30

22.30

X

6.42 10.20 10.20 12.45

X

X

X

X

X

X 31

5.46

8.30

11.20

14.23

16.05

19.10

930375

X

Od Úsova

7.00

X

Odjezdy autobusů z Mohelnice do Zábřeha a Šumperka
Směr - linka

Čas odjezdu
26

X

Jenom Zábřeh

6.50
X

Šumperk

X

X 26

X 26

12.38

13.35

X 26

X

4.31 5.00 5.33
X

X

X

13.45
X 16

X

5.50
X

6.00

8.10 10.00 10.53

12.50
X

X 31

15.07

15.52

16.37

18.40

x
Mohelnice - Ostrava 5.40

 35

X

7.10

7.33

7.46

X 26

14.21

X 26

26

X

6.50

X

† 30

X 31

22.25 (od fy Siemens)

26

6.50

X †

X 26

17.19

14.25 (od fy Siemens)

x
Ostrava - Mohelnice 14.15

/
X

X

X

X

X

X

X

X 31

X

X 31

Mohelnice - Mor. Třebová

5.46 6.46 10.10 13.30 14.46 16.46

Mor. Třebová - Mohelnice

7.05 9.59 12.28 14.33 16.33 17.59

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

X

16.26

16.57

17.34

18.10

X 31 od polikl.

20.08

X 31

22.55

Záchranná služba 155

Policie 158

Hasiči 150

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 7–12 / ÚT 7–11 13–17 / ST 7–12 / ČT 7–11 12–14 / PÁ 7–12
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
Praktický lékař, MUDr. Zdenko Koval, Kašparova 458, Loštice
608 306 000
PO 12.00–18.00 / ÚT, ST, ČT 6.30–12.00 / PÁ 6.30–11.00
Zubní lékařka MDDr. Klára Havlíčková, Havelkova 337, Loštice
ordinace@claradent.cz / www.claradent.cz / 775 399 361
PO 7.30–15.30 / ÚT 7.30–15.30 / ST 11.00–18.00 / ČT 7.30–15.30 / PÁ 7.30–13.00 (12–12.30 oběd)
Zubní lékařka MDDr. Olga Sultusová, Havelkova 337, Loštice / http://zubni-lostice.cz/ / 605 592 567
PO 7.30–17.00 / ÚT 7.30–15.00 / ST 7.30–17.00 / ČT 7.30–14.00 / PÁ 7.30–11.30
(12–12.30 oběd)
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, – terapeut čínské medicíny (kompl.
vyšetření, akupunktura, bylinné směsi atd.); MASÉR –TERAPEUT Václav Orálek - (baňkování, akupresura, moxování atd.)
Ke Koupališti 13, Loštice, objednávky na tel. č.: 605 228 117

NEUROLOGIE * MUDr. Jiří Kmec * tel. 583 411 018 * Doporučujeme k objednání
Středa 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30; Čtvrtek 8.00 - 12.00
OČNÍ ORDINACE * MUDr. Kateřina Šinclová * tel. 583 430 464 - nutno objednat!
ÚT 7.30–13.00; 13.30–17.00 / ST 7.30–12.00 lichý týden / ČT 7.30–13.00; 13.30–15.00 / PÁ 7.30–13.00
ORL * MUDr. Ivana Škarková * 583 411 943

ST 13.00–17.00

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE * MUDr. Josef Bojko * tel. 583 411 018
PO 7.00–16.00 16.00–19.00 ambulantní operace / ČT 15.00–18.00 / PÁ 8.00–14.00
ORTOPEDIE A MANUÁLNÍ MEDICÍNA * MUDr. Jiří Matuška * tel. 583 433 450
Úterý 7.15 -14.00 / 12.00–12.30 přestávka * 11.30,–12.00 UZ kyčlí u miminek
UROLOGICKÁ AMBULANCE *
MUDr. Josef Marada * tel. 583 430 226 PO 8.00 -16.00
MUDr. Vladimír Kovařík ST 8.00–12.00 / MUDr. Vladimír Kovařík PÁ 8.00 - 15.00 - pouze objednaní
CHIRURGICKÁ AMBULANCE * MUDr. Jan Rýznar * tel. 583 433 450
Pondělí: 7:30 - 12:00 (kontroly, převazy), 12:30 - 14:30 (objednaní na chir. sálek) / Úterý: 7.30 - 14.00
Středa: 7.30 - 12.00 (kontroly, převazy), 12.30 - 14.30 (objednaní na chir. sálek) / Čtvrtek: 16.00 - 19.30
Pátek: 7.30 - 12.00 (kontroly, převazy), 12.00 - 14.00 (objednaní na chir. sálek)
CHIRURGICKÁ AMBULANCE * MUDr. Volnohradský * tel. 583 433 450
Úterý: 7.30 - 14.00 (ordinace) / Čtvrtek: 15.30 - 19.00 (ordinace), 19.00 - 20.00 (objednaní na chir. sálek)
Interní a diabetologická amb. * MUDr. Libuše Švubová * 583 433 669
Denně 7.00–7.30 odběry.
PO 8.00–12.00 (diabetologie), 12.30–14.30 (diabetologie) / ÚT: 8 00–12:00 (interna), 13.00–15.00
ST 8.00–12.:00 (diabetologie), 12.30–13.30 (diabetologie)
ČT 8.00–12.00 (interna), 12:30 - 16:00 (interna) / PÁ 8.00 –11.00 (diabetologie), 11.00 - 12.00 (interna)

Vybral a zpracoval Petr Fialek, Jan Selinger V š e c h n a da t a j so u b e z z á ru k y.

MOHELNICE

DERMATOLOGICKÁ AMBULANCE * Prim. MUDr. Lubomír Drlík * tel. 722 664 966
Pondělí 13.00 - 16.00 / Úterý 15.00 - 20.30 / Čtvrtek 15.00 - 20.30 akutní a objednaní mají přednost
KARDIOLOGIE * MUDr. Karel Tesař * tel. 583 431 700
Odběry 7.00 - 7.30
Pondělí 7.30 - 12.30 13.00 - 15.30; Úterý 7.30 - 12.30 13.00 - 17.00; Středa 7.30 - 12.30 13.00 - 15.30
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bylo nereálné, třeba i kvůli mému náboženskému vyznání. Kdybych se ale měl znova
rozhodnout, zůstal bych u dřeva.

noval také do relikviáře vzácný předmět –
původní strunu z Karlovy kytary. Figurka
Karla Kryla získala také zajímavé ocenění
„Nejmenší figurka Karla Kryla“ a je zapsána v knize českých rekordů v Pelhřimově.
Když mě někdo překoná, tak překoná, já
vyřežu ještě menší...

Jste autorem široko daleko známého Loštického betléma, takže máte narození
Krista stále před očima. Těšíte se na Vánoce, a co pro Vás znamenají.
Vánoce pro mě znamenají zrození Ježíše, a on je pro mě král. Proto mám na razítkách heslo „Noster solus rex est Deus“.
To znamená „Náš jediný král je Bůh“. Proto
neuznávám naše vládce, a proto ani nemám
rád, když mi lidé říkají mistře. Protože vše,
co umím mi vložil do rukou Bůh. Ostatně i
sv. Josef byl stolář a tomuto řemeslu vyučoval i Ježíše.

Děkuji za rozhovor, přeji Vám mnoho
zdaru a příští rok na shledanou.
Přeji všem požehnané svátky a srdečně vás zvu, hlavně děti na prohlídku
Loštického betléma. Výstava potrvá od
1.12.2015 do Tří králů – 6.1.2016. Otevřeno je denně od 14 do 18 hodin včetně
svátků, sobot a nedělí. Chci také poděkovat městu Loštice a všem svým příznivcům za podporu.

Povězte čtenářům něco k návštěvě bratra
Karla Kryla.
On zde skutečně byl. Podíval se na figurku svého bratra a zjevně se mu líbila. Vě-

Rozhovor připravil a uskutečnil
Pavel Procházka
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z kultury
Ohlédnutí za 6. ročníkem šachového turnaje
O pohár krále Tvarůžka
Vážení čtenáři, přemýšlím, jak vám co
nejvíce přiblížit náš turnaj O pohár krále
Tvarůžka, kterého jsem byl nejenom účastníkem, ale i spolupořadatelem. My, loštičtí
šachisté, jsme byli rádi, že nám, jako každý
rok, na pořádání již 6.ročníku mohly využít
prostory v Kulturním domě. Turnaj se odehrál v sobotu 28.11.2015. Hrálo se na 9 kol,
tempem 2x20 minut se zápočtem na LOK
ČR v rapid šachu.
Každý, kdo pořádá nějakou sportovní či společenskou akci pro širokou veřejnost ví, kolik snahy to znamená a my jsme
moc vděční, že tradiční sponzoři, o kterých
se zmíním závěrem, nám zůstali věrni. Bez
nich to prostě nejde. Snažili jsme se opět vytvořit atmosféru, která by byla podnětem k
pravidelným návratům všech zúčastněných
šachistů. Mají zde možnost nejenom si pěkně zahrát, ale i setkat se s kolegy a přáteli
stejně tak, jako při jiných sportovních setkáních. Například na turnajích na Bouzově, v
Mohelnici či ve Stavenici, popřípadě při soutěžních utkáních od pralesní ligy výš.
	Letos jsme měli možnost přivítat poprvé na turnaji, a jsme za tuto přízeň vděčni,
mezinárodního velmistra Mikuláše Maníka, budoucího velmistra IM Vojtu Pláta, z
dalších pravidelných účastníků rapidových
turnajů FM Víta Valentu, který vás okouzlí vždy svým úsměvem a pozitivním životním postojem, FM Vladimíra Karlíka, IM
Zdeňka Beila, FM Františka Vránu, CM
Pavla Strašila a mnoho dalších známých
tváří nejen kraje olomouckého.
Člověk by řekl, podle startovní listiny,
že boj o první místo bude jasný. Ale nakonec z pohledu účastníka sedícího v prů-

běhu turnaje za šachovnicí a nemající čas
sledovat dopodrobna průběh partií, nevybaveného šachovou erudicí jako výše zmiňovaní hráči, to nakonec tak jasné v turnaji
nebylo. V pátém kole Vojta Plát k překvapení diváků prohrál s litovelským Ladislavem Vaňkem a zkomplikoval si možnost
vyhrát celý turnaj. Ale situaci napravil tím,
že do posledního kola nedal nikomu možnost získat jeho skalp, ani půlku skalpu. Nepodařilo se to ani Mikuláši Maníkovi, dle
doslechu známého blicaře, pro kterého i 3
minutová tempa jsou pomalá. Tento rozhodující souboj se udál v kole osmém. Po
devátém kole bylo pořadí následující: první Vojta Plát s osmi body, v závěsu na druhém místě Ladislav Vaněk též z osmi body,
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Galanterie-Oliveriusová, Činčara Roman,
Milan Till, Patrik Koukol, Palomo Loštice
a další.
Výsledky turnaje najdete na http://www.
chess-results.com/tnr197608.aspx?lan=5
Těm, kteří sledují dění v loštickém šachu
nemusím psát, že letos hraje áčko Oblastní přebor Olomouckého kraje, kde jsme
prozatím na pátém místě, a béčko Přebor
okresu Šumperk, který vedeme. A všechny
ostatní zveme touto cestou mezi nás. Pro
ty, kteří se učí prvním šachovým krokům,
je zřízen pod vedením Romana Oliveriuse
šachový kroužek, probíhající v klubovně v
Kulturním domě. Začíná pravidelně v úterý
od 16:30. Kromě toho se pravidelně scházíme každý pátek v Sirkárně u Konečných.
Takže, kdož si chcete zahrát, jste vítáni.
Já za kapitána áčka i béčka chci touto cestou poděkovat všem spoluhráčům podílejících se na chodu klubu i pomáhající na
nedávno proběhlém turnaji. A rád bych se
o nich zmínil. Je to Roman Oliverius, Pavel Klička, Martin Odstrčil, Milan Dočekal,
Vařeka Jiří, Marek Koleniak, Lumír Konečný, Jan a Jiří Odstrčilové, Vlastík Rábek, Jiří
Šipka, Radek Šulák, Míra Zapletal, Jiří Bálek a další.
Za ŠK Loštice s pozdravem David Kofránek

bronz získal sedmibodový Mikuláš Maník.
Výhrou Vojty Pláta byla narušena prozatímní tradice co ročník, to jiný vítěz. Vojtovi se to povedlo již podruhé.
Kromě příjemného času i občasných
urputných bojů a nervů za šachovnicí nám
o přestávce zpestřilo čas hrou na kytaru a
zpěvem mohelnické sourozenecké duo bratrů Honzy a Radka Koláře, nadějných muzikantů. Věřím, že účastníkům přišel vhod
k obědu řízek s bramborovým salátem a
možnost bufetu s točeným pivem a dalšími
pro tento turnaj známými pochutinami.
Budeme moc rádi, když se v neméně
hojném počtu, letos to bylo pro nás rekordních 68 hráčů, sejdeme i příští rok a opět
nás přivítá náš král Tvarůžek I. s panem
řezbářem Benešem, tvůrcem figurek krále
a šachovnice. Tímto zveme známé i dosud
neznámé, ať k nám zavítají v příštím roce v
podobném termínu.
	Chtěl bych za loštické šachisty poděkovat všem, kdož pomáhali a všem sponzorům. Sponzorem 6.ročníku O pohár krále
Tvarůžka I. jsou: Tvarůžkárna A.W. Loštice, Město Loštice, ZLKL Loštice, Metrie
Loštice, Morava Camp Mohelnice, Prodejna Darka, Společnost Merkurius Mohelnice, Rybářské potřeby Fish-Pro Mohelnice,

10. Autorský koncert Loštické Veselky
Dechová hudba Loštická Veselka vstoupila letos do 20 roku své existence. Již 10 rokem pořádá své autorské koncerty a letošní
první říjnová sobota byla věnována právě
tomuto „jubilejnímu“. Jako vždy se návštěvníkům a příznivcům tohoto žánru představují autoři v podání dvou kapel. Domácí Loštická Veselka ve svém Galakoncertu
vzpomněla na všechny autory hudby a textu, kteří zde za minulých 9 let byli hráni.
Zazněly zde skladby Václava Smoly, Jiřího
Vrány, Ladislava Prudíka, Blahoslava Smí-

šovského, Vlasty Dvořáka, Vladislava Sudy,
Pavla Svobody, Václava Maňase, Ladislava
Hrdličky, Antonína Orsága, Jaroslava Nováka, Romana Miklaše, Vladimíra Salčáka,
Jaroslava Hájka, Ády Školky, Bohumíra Kameníka a Miloně Čepelky.
Díky autorským koncertům se v Lošticích mohly představit příznivcům i další
dechové hudby – Mohelanka, Vacenovjáci, Keramička, Šohajka, Lácaranka, Bojnická kapela, Vysočanka, Dubňanka, Valaška a
letos i Moravská Veselka.
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V druhé polovině koncertu představila Moravská Veselka z Přerova tvorbu
hudebního skladatele a textaře Antonína
Perničky.
Podporovatelem autorských koncertů v
Lošticích je i Misie dechové hudby se sídlem v Moravských Budějovicích, která
sdružuje hudební autory a textaře, kapelníky a příznivce dechové hudby z Čech, Mo-

ravy, Slovenska a Rakouska a která se pravidelně účastní koncertů v Lošticích.
Loštická Veselka nejen hraje a předává
svůj vztah k hudbě svým příznivcům a
posluchačům, ale pořádá i své vlastní akce. A
právě díky těmto akcím se za těch krásných
kulatých 20 let mělo možnost v Lošticích
ukázat svoji tvorbu a hudební krásu na 120
dechových kapel.

Den otevřených dveří MKS a knihovny Loštice
Pondělí 28. září se pro širokou veřejnost otevřely veškeré prostory našeho kulturního stánku a knihovny v Lošticích. Každý, kdo mněl zájem si mohl
prohlédnout všechny klubovny, sklady,
pracovny, dílny, sklepy, kotelny, kancelář
a knihovnu. Odpoledne, věnované propagaci našeho kulturního zařízení, bylo
doplněno hudebním programem skoro

všech zájmových skupin, které využívají
tyto prostory.
Návštěvníci mohli využít i občerstvení baru,
zaposlouchat se do hudebních výkonů kapel,
pokochat se tanečním vystoupením, zatancovat si a hlavně se celý kulturní dům prohlédnout. Bylo to velice příjemné odpoledne, kterého využilo na pět stovek příznivců a
zájemců o kulturní dění v našem stánku.

Setkání harmonikářů a jejich příznivců
Naše MKS již 9. rokem pořádá setkání hráčů na
harmoniku a jejich příznivců. Letošní ročník měl
ale překrásnou přednost. Jednak počtem hráčů,
kterých bylo skoro 55 přihlášených, jednak věkovým průměrem, který se oproti minulým ročníkům hodně snížil. Letos se na přehlídce představilo na 7 mladých hráčů s věkem od 10. do 15.
let, dalších 5 hráčů ve věku do 18. roků. Je to jen
důkazem, že tento hudební nástroj začíná nacházet uplatnění v mladé generaci. Velkým překvapením byla i dosti vysoká umělecká úroveň hráčů, která v minulosti trošku pokulhávala, letos co
písnička, to precizně zahraná a zazpívaná. Velmi
pěkným a srdečným přivítám hned pom příchodu ke kulturnímu domu bylo vyhrávání našeho
Médi-flašinetáře. Celou akci si již druhým rokem
vzalo organizačně pod patronaci loštické Šlapetečko, které celou přehlídku zahajovalo a i ukončovalo. Děkujeme všem, kteří se postarali o příjemné odpoledne plné lidových písniček, skvělé
nálady a pohody.
26

hlas loštic 		

zima 2015

Poděkování
bě balíčku laskomin a Mikuláš je svými pomocníky rozdává dětem. Rád bych poděkoval firmám, které přispěly na sladký start pro
naše děti do tohoto očekávaného období.
Firmě Till, s.r.o. Loštice, firmě Aleš Opravil,
firmě Motorest U Štiků a ovocnářství Úsovsko, a.s. Všem děkujeme za přístup a snahu
podílet se na udržení této krásné tradice.

	Tradiční Vítání Mikuláše a rozsvěcování loštického vánočního stromu je akcí, která otevírá předvánoční dobu v Lošticích.
Příjezd Mikuláše, muzicírování, rozsvícení
symbolu vánoc na náměstí zájem většiny občanů nás vnáší do doby pohody, vzájemného pochopení, lásky a porozumění. Mikuláš
tradičně dováží pro naše děti dárky v podo-
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Pozvánka na akce

Neděle 13. prosince, 15. hod.
VÁNOCE SE SENIORY. Předvánoční posezení se seniory, beseda s představiteli
města, občerstvení, kulturní program: SEDMIKRÁSKY, koncert ZUŠ Loštice, ŠLAPETEČKO, imitátor a bavič LIBOR PANTŮČEK. Všechny seniory zve Město Loštice
Otevřeno ve dnech: 13, 14., 16., 18., a 20. prosince 14.- 17.hod.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Výstava s vánoční tématikou, s produkty a nápady občanů,
škol a přispěvovatelů.
Pondělí 14. prosince, 17.30 hod. Klubovna MKS	
KOTLÍKOVÁ DOTACE - přednáška na téma „Kotlíková dotace, ochrana ovzduší,
ochrana zdraví člověka, seznámení s druhy podporovaných systémů vytápění“
Neděle 20. prosince, 13. hod. Náměstí Míru
		LOŠTICKÝ VÁNOČNÍ JARMARK. Dětské soutěžení, pouštění plovoucích svíček,
vánoční jarmark, prodej kaprů, rozsvícení vlastnoručně vyrobených lampiček, ohňostroj, speciality, svařák. Vánoční muzicírování: SEDMIKRÁSKY, ZUŠ A.
KAŠPARA LOŠTICE, VĚTRNÍK. Vánoční koncert POHODÁŘŮ a PÍSKLAT

Připravuje se v MKS – 1. pol. 2016:
Neděle 10. ledna, 17. hod.
TLUSTÝ ANDĚL z ROUENU, hraje Divadlo Václav Václavov
Sobota 16. ledna, 18. hod.
MUZIKANTSKÝ BÁL. Hraje LOŠTICKÁ VESELKA, ŠLAPETEČKO, KAMARÁDI
	Hosté BÁJEČNÉ ŽENSKÉ, roztleskávačky HC Olomouc, tombola
Sobota 23. ledna, 20. hod.
LIDOVECKÝ PLES. Hraje JUNIOR BIG BAND Zábřeh, hostem Kristýna Coufalová
Pátek 29. ledna, 20. hod.
14. MĚSTSKÝ PLES. Hraje TEQUILA band, VACENOVSKÁ cimbálovka. Hostem
imitátor Václav FALTUS a iluzionista Aleš Krejčí. Tombola, předtančení, speciality
Sobota 6. února, 20. hod. HASIČSKÝ PLES
Úterý 9. února, 19. hod.
MASOPUST – POCHOVÁVÁNÍ BASY
Sobota 13. února, 17. hod. PLES SENIORŮ
Sobota 20. února, 20. hod. RYBÁŘSKÝ PLES
Sobota 27. února, 20. hod. ROCKOVÝ PLES - Kabát Revival Morava a Retro DJ Jarda
Sobota 5. března, 20. hod. COUNTRY MDŽ s KAMARÁDY
Neděle 6. března, 15. hod. DĚTSKÝ MAŠKARÁK
Sobota 19. března, 20. hod. PEPÍKOVSKÝ VEČER se ŠLAPETEČKEM
Neděle 20. března, 17. hod. ŠAKALÍ LÉTA - v podáníochotníků Moravia Vápenná
19. – 27. března
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Neděle 27. března, 20. hod. ROCKOVÉ VELIKONOCE - HERGOTT ROCK a EAZSY
Neděle 3. dubna, 15. hod. PĚKNĚ OD PODLAHY s VESELKOU
taneční odpoledne s Loštickou Veselkou
Sobota 16. dubna, 19. hod. PRÁZDNINY SNŮ - komedie v podání loštických ochotníků
Neděle 17. dubna, 15. hod. EVA a VAŠEK - odpoledne s hudebním duem SURF Blansko
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--- Lidovecký ples ----- Muzikantský bál ----- Městský ples ---

Který se uskuteční 23. 1. 2016
v Kulturním domě v Lošticích.
K tanci a poslechu hraje a doprovází
Junior Big Band ze Zábřeha.
Vystoupí královna tanečního parketu
1. řady StarDance
Kristýna Coufalová s partnerem.
Bohatá tombola, občerstvení
a kvalitní víno zajištěno.
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Informace o možnosti placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Od příštího roku (2016) je možné platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Poplatník, který chce platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, musí:



být poplatníkem daně z nemovitých věcí, kterému bylo českou
poštou přiděleno spojovací číslo

	uplatnit do 31. ledna 2016 vyplněné oznámení o placení daně
	z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (dále jen oznámení“)
	u místně a věcně příslušného finančního úřadu


přiložit k oznámení rozpis bezhotovostní platby SIPO nebo
jiný doklad prokazující přidělení spojovacího čísla

Před tím, než se rozhodnete platit daň prostřednictvím SIPO, je nutné se podrobně seznámit
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016, zveřejněnými na úředních deskách všech finančních úřadů a na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz v sekci Daně a pojistné/Daně/Daň z nemovitých věcí/SIPO.
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Dnes jsme se zeptali . . .

V říjnu uplynul rok od zásadních změn ve vedení města Loštic. Co na působení současného vedení města říká bývalý starosta města PhDr. Ctirad Lolek.
třebují. V minulosti jim město výrazně pomohlo, ne jen s drobnostmi, ale i například s
odvozem suti při rekonstrukci svých objektů
nebo odvozem krytiny opravovaných střech.
Proč by se mělo město starat, zejména o starší občany, kteří tyto služby využívali nejvíce.
Výmluva na to, že pracovníci nejsou schopni
zajišťovat z výše uvedeného důvodu údržbu
města, je vzhledem k stavu v jakém se město
v současné období nachází lichá. Sutě občané začali vyvážet do lesa.
Další změna nastala s pořádkem (nepořádkem) ve městě. Nový systém úklidu města,
kdy na úklid jednotlivých míst jsou vysíláni jednotliví pracovníci, mnohdy ještě bez
kontroly, vede k výraznému snížení efektivity úklidu. Např.: po posypových materiálech zimní údržby chodníků a komunikací
jsme museli chodit téměř do konce května
Na Moravičanské ulici dodnes. První sečení centra města a náměstí bylo provedeno až
12. května. Bylo zrušeno pravidelné uklizení centra města o sobotách a nedělích, kdy
je zde nejvíce turistů, kteří město navštěvují. Náměstí nebylo uklizeno ne jen v dny
státních svátků, ale ani v dny, kdy probíhaly
Loštické slavnosti. Celkový obraz nepořádku dokresluje velmi často neposečený hřbitov, smetí na přístupových cestách k městu
ale i studánka v Žádlovickém parku, která je
od jara obklopena plasty a naplněna alobaly od použitých léků. Katastrofální nepořádek je v technickém dvoře města na Moravičanské ulici. Zde není možno mnohdy
rozpoznat, zda součásti techniky, ležící mezi
odpadovým materiálem, jsou již také připraveny k likvidaci, nebo je zde jen někdo zapomněl. Zajímavá je reakce nové „vládní“
skupiny na kritiku nepořádku ve městě, kterou jsme přednesli na jednání zastupitelstva.

Pane doktore, co se ve městě změnilo?
Proto, že základem volebních slibů nového
vedení města byla „změna a šetření“, musím konstatovat, že tento cíl se jim ve většině oblastí daří realizovat.
Můžete být konkrétní? Jsou ty změny pozitivní?
To si musí posoudit občané.
Co se tedy změnilo?
Výrazně se projevila snaha preferovat určité
(spřátelené) skupiny na úkor ostatních občanů, což se běžně praktikovalo před dvaceti lety.
Jedením z příkladů je řešení dopravní situace ve středu města. První rozhodnutí nové
rady města bylo zrušení již schváleného dopravního řešení omezení parkování na náměstí Míru. Tento systém především vadil
těm místním občanům, kteří na náměstí
potřebují využívat parkovací místa pro téměř celodenní parkování svých automobilů. Dokonce ten, kdo parkování na náměstí
využívá, odcizil dopravní značení upravující podélné stání a začal parkovat šikmo k
parčíku. Od tohoto okamžiku při příjezdu
na náměstí, se stalo pro návštěvníky šikmé
parkování samozřejmostí. Přesto, že tento stav je přímo životu nebezpečný, vedení
města se tím nezabývá. Již jsme dokonce od
pana radního slyšeli, že někdy musí člověk
vzít zákon do svých rukou.
Dalším příkladem je odmítnutí drobných
služeb občanům prováděných městem. Za
veškeré drobné služby (odvoz drobné suti
oprav bytů a domů, dovoz materiálu a drobností pro občany, drobné využití techniky)
požaduje město úhradu nebo tyto služby
odmítá provádět. Důvody jsou jasné, někteří
současní představitelé již tyto služby nepo31
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Paní Mgr. Helena Kopová, staronová členka
vládní koalice, po kritice konstatovala „Co
chcete? Od zítřka mají přijít přívalové deště,
ty vše uklidí“. Naštěstí nepřišly.
Výmluva je na výstavbu kanalizace. Nechápu, proč město nezajistilo pravidelné, třeba i několikrát denně opakované, kropení rozbouraných komunikací. Máme přece
vlastní techniku. Jednoduší je konstatovat
„naši občané jsou velmi trpěliví“.
Nové změny nastaly také v jednání rady
města, kdy rada města sama, aniž by zásadní věci projednala v zastupitelstvu, případně alespoň věci konzultovala ve finančním
výboru nebo stavebním komisi, rozhoduje
o částkách a akcích přesahujících 6 milionů
korun. Například na rekonstrukci ulic Bezručova, U Rybníků, Palonínské a Vejmoly.
Sama rozhodla o uzavření smlouvy ve výši
6 milionů na nákup nového cisternového
vozu pro hasiče. Na posledním jednání zastupitelstva nám sdělili, že nebudou svolávat pracovní schůzky zastupitelstva města
k jednotlivým problémům. Důvod je jasný, kriticky se vyjadřujeme k některým rozhodnutím vedení města.
Nové je také vlastní řízení města, kdy se
paní starostka objevuje v prostorách města mezi firmami pracujícími pro město a
mezi občany zpravidla, jen když přichází
a odchází z radnice a pak když odchází na
oběd. Jinak ji občané, pokud nejsou přáteli kočárkového klubu a „jejich holky“ se s
ní nekamarádí a nepodaří se protlačit přes
„čekárnu zubní ordinace“, nemohou vidět.
Většina občanů, ale ani vedoucích firem
realizující různé práce pro město ji nezná.
Krásným důkazem tohoto způsobu jednání
byla kolaudace Sokolské ulice.
Doposud trvá absolutní absence komunikace paní starostky při výkonu kontrolní činnosti ve městě, i nutnosti přijímání konkrétních opatření potřebných pro provoz města.

Např. na technickém dvoře byla od nástupu
do funkce snad jednou nebo dvakrát.
Rozhodování radnice je značně arogantní.
Zřejmě vychází z toho, že město má v současné době značné prostředky, se kterými
může disponovat. Předchozí vedení města,
převedlo pro letošní rok, z spořených prostředků předchozích let 18 milionů korun.
Větší část těchto prostředků byla plánována na spolufinancování dotačních akcí, které
by v budoucnosti umožnily výrazně zlepšit
podmínky života obyvatel města. Zejména
na rekonstrukci ulice Olomoucké a rekonstrukce ulic, které byly odkládány v důsledku
výstavby kanalizace. Současné vedení města
se je snaží utratit na akcích, které město platí ze svého rozpočtu. Rozsah jejich realizace
je logicky neodůvodnitelný. Jedná se o jasné
plýtvání s prostředky města a v řadě případů
zvýhodňování určité skupinu obyvatel.
Výrazná změna nastala i v komunikaci vedení města s občany. Pozitivně je třeba ocenit komunikaci prostřednictví moderních
komunikačních prostředků. Osobní komunikace s občany je omezována. Co je platné, když občané na své objektivní požadavky dostávají odpovědi „bohužel nemůžeme
Vám pomoci, město nemá peníze, musíme
šetřit“, neznáme řešení.
Příkladem šetření je rekonstrukce komunikací po kanalizaci ulice U rybníků. RM
o této několika milionové akci, jak jsem již
říkal, rozhodla bez schválení ZM. Konkrétně rozhodli o její kompletní rekonstrukci.
Výstavba kanalizace se na tuto komunikaci
přesunula od rybníka z důvodu, že se zde
v budoucnu bude moci napojit výstavba rodinných domů, která je územním plánem
schválena od ulice U rybníků až po synagogu. To znamená, že se do ní bude ještě v budoucnu vstupovat s napojením plynu vodovodu a kanalizace. Kdo si vozovku prošel,
musel objektivně konstatovat, že oprava vo-
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zovky v rozsahu oprav po kanalizaci je dostatečná, zvlášť, když v ní bude znovu v budoucnu kopáno. Město zadalo firmě úkol,
vykopat stávající kvalitní podkladové vrstvy
do hloubky 40 cm a úplně stejnou kvalitou
materiálu jej znovu navést včetně odstranění a nově položení obrubníků. Pracovníci dodavatelských firem zůstávali z takovéhoto mrhání z prostředky překvapeni a dle
jejich vyjádření, v některých případech, takto vytěžený materiál, použily na rekonstrukci jiné komunikace. Obdobná situace je i na
ulicích Palonínské i Bezručovy. Celkové náklady města na jejich kompletní rekonstrukci představují částku 6 milionů Kč. Dle mého
názoru i názoru odborníků by náklady na
jejich rozumnou rekonstrukci neměly přesáhnout 2,5 milionů korun.
V této souvislosti je třeba vidět i některé věci
zvláštního charakteru. Na ZM, po kritice
provádění komplexních rekonstrukcí těchto
ulic prohlásila paní starostka: „občané mají
právo mít tyto ulice opravené“. Jaké právo
mají občané na ulicích Nábřeží, na Trávníku, Pod Střelnicí a další, kdy se budou podle místostarosty Jana Konečného „uvádět jen
do původního stavu“. Při tom jsou to komunikace, které využívá podstatně více občanů,
byla u nich záměrně odsouvána rekonstrukce do doby, až bude realizována kanalizace.
Největší vyhazování peněz města došlo na
Zahradní ulici. Kdy se místo zelených pásů,
které byly kolem jednotlivých domů ohraničeny kvalitními obrubníky, vybudovala „odstavná parkoviště“ nebo jak se tomu říká,
pro jednotlivé obyvatele žijící v ulici. Při této
akci nebyl dodržen stavební zákon. Reálné
náklady akce v důsledku toho, že ji město
zajišťovalo svými pracovníky po dobu minimálně 5 měsíců překročily náklady, kdyby
tuto akci realizovala firma. Rovněž tak nebyly dodrženy technické parametry budovaného dopravního zařízení. Nepochopitelná je

„prospěšnost“ této akce pro obyvatele města. Možná, že i v budoucnu si budou moci
někteří obyvatelé, za prostředky města, pořídit věci pro svoji osobní potřebu. Myslím,
že toho občané budou hojně využívat, uvidíme s jakým výsledkem.
Nové vedení města má jeden z hlavních
cílů ekologii a ochranu životního prostředí. V rámci těchto aktivit nechali uschnout
několik desítek nově vysázených stromů na
rekultivované skládce v Žádlovicích. „Přece musíme šetřit, co nám je po stromech,
které někdo nechal před námi nasázet na
obecních pozemcích. Raději vysázíme nové
ovocné, kolem cyklostezky za Peští.
Poslední věc, která je významnou změnou, na kterou chci upozornit, jsou změny územního plánu města. Je třeba říci, že
tyto dodatečné změny nebyly odsouhlaseny zastupitelstvem města, ani nebyly v rámci projednávání, zařazeny do připomínek
projednávaných dotčenými orgány.
Konkrétně rada města změnila pozemky, původně zahrady v KU Žadlovice, v místech kde
probíhá ukládání zeminy ze stavby kanalizace, na pozemky pro lesní využití. Tato změna si vyžádá v budoucnu od města, za úhradu
poplatků, několika milionů korun. Nedokážu
si představit, jak se bude budoucí vedení města s tímto problémem vyrovnávat.
Druhý problém je ve změně trasy cyklostezky, která bude směřovat do Palonína z
části ulice Olomoucké od křižovatky s Palonínskou ulicí, na ulici Palonínská a dále
pak po staré Palonínské cestě. Tímto rozhodnutím dochází k výraznému zhoršení
bezpečnostní situace na části Olomoucké
ulice. Dá se říct, k přímému ohrožení občanům města, kteří využívají komunikaci pro
příjezd do zaměstnání na kole k firmám v
areálu Paloma, ZLKL a rovněž tak, do vjezdů budoucích nově budovaných průmyslových areálů v průmyslové zóně k Paloní-
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nu. Nově navržená cyklostezka ještě rozpůlí
průmyslovou zónu tak, že budoucí investoři budou mít značné problémy, jak stavět v
zadní části průmyslové zóny. Nebezpečí pro
cyklisty, kteří budou tuto část Olomoucké
ulice denně využívat, při cestě do zaměstnání v průmyslových podnicích, je o to větší, že jak nám bylo sděleno, se vedení města, v rámci „zvýšení bezpečnosti“, dohodlo
zúžit Olomouckou ulici o 60 cm. Cyklostezku budou reálně užívat převážně jen turisté a občané Palonína, kteří potřebují jet do
„centra“ Loštic. Opět se projevilo to, na co
jsem upozornil v předchozích částech mého
příspěvku. Nové vedení města reálné potřeby občanů a města nezajímají. Vedení města
nebylo ani za rok schopno zpracovat projekt
na úpravy chodníků v Olomoucké ulici. Z
toho důvodu nebyly souběžně s rekonstrukcí Olomoucké ulice nainstalovány obrubníky. Při jejich nové instalaci bude muset být
zasahováno do betonáže dvojřádku komunikace. Opět vyhozené peníze.
Co mě nejvíce zarazilo v posledních dnech
je, že v rámci provádění rekonstrukce hlavní komunikace, město neumožnilo občanům města bezpečné vjíždění do svých
domovů, ba dokonce byli skandálně pokutování policií, když se o vjezd do města pokusili. Takovému řízení města, již vůbec nerozumím.

nejvzácnějšího a to je výroba jedinečného
produktu - tvarůžků.
Vlastní program je možno charakterizovat
jako vesnické, dětské odpoledne, kde ani
hlavní představitelé král a královna v papírových stříbrných korunách nepochopili,
že i tyto symboly mají oslavovat tvarůžky.
Myslím, že ani „Upír“ ,ani VIP stan s rautem pro vyvolené, vysoké úrovni dne nepřispěl.
Jak celkově hodnotíte roční působení nového vedení města v Lošticích?
Nechci to nějak komentovat, ale jak říkal jeden občan Loštic „připadá mi to, jako když
si přerostlí pionýři hrají na řízení města“.
Vše se snaží zachraňovat oddílová vedoucí,
vše řídící v předpokoji.
Pane redaktore ještě bych vás poprosil o
jednu poznámku. Dlouho jsem zvažoval,
zda se mám veřejně k některým věcem města Loštic vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že
jak já, tak i moji kolegové, se kterými jsme
v menšinovém zastoupení v zastupitelstvu
města, jsme neustále překvapování nekompetentností, samolibostí a snahou preferovat osobní zájmy současného vedení města a rovněž nás vyzývají jednotliví občané
města k sjednání nápravy nepořádků, které
ve městě v současné době existují, považovali jsme za nutné, abych prostřednictvím
mého příspěvku upozornil na zásadní odlišnosti našich názorů na řešení některých
problémů ve městě. Omlouvám se za obsáhlost mého vyjádření, ale ke konkrétním
věcem je třeba říci i konkrétní fakta. Za rok
od nástupu nového vedení města, si mohl
každý občan Loštic utvořit vlastní názor na
současnou situaci a stav věcí ve městě. Pane
redaktore, ještě mi prosím dovolte, abych
popřál Vám i všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních hodně zdraví a
štěstí v roce 2016.
Děkujeme za rozhovor.

Ví se, že jste býval autor a organizátor
loštických slavností. Co říkáte na letošní
průběh?
Nerad se vyjadřuji k tomu, co chce někdo
dělat podle svého. Podle toho jaké má představy nebo co umí. Obecně musím konstatovat, že organizátoři hlavního dne vůbec
nepochopili proč tato akce byla pořádána.
Tato akce nebyla nikdy večírkem nebo dětským dnem, ale zásadní prezentací jak města Loštic, jeho aktivních obyvatel a spolků,
tak především toho, co máme v Lošticích
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příspěvky
Informace o prodeji vánočních kaprů

poručujeme využít možnosti objednat si
rybu na náměstí v galanterii u paní Oliveriusové. 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.

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, do-

ADVENT ZATÍM BEZ KONCE

ho království”, slyšeli tito a mnozí další
od něho.
Nejsou daleko od Božího království ani
dnes např. manželé, usilující o udržení svého vzájemného vztahu. Rodiče, kteří nehází
flintu do žita kvůli nezdárným dětem.
Když student nechce udělat za každou cenu
díru do světa, ale touží jednou poctivě sloužit společnosti, tam je blízko Boží království.
Kdekoli kdo pracuje poctivě, nešplhá a neintrikuje, tam je Boží království blízko.
Kde lékař a zdravotní sestra nepočítá hodiny, ale chce pomoci, tam je Boží království
blízko.
Krátce: všichni, kteří slouží bližním a používají darů, které od Boha dostali k dobru
spoluobčanů, ať o Bohu vědí málo nebo vůbec nic, patří Ježíši Kristu.
Zaslouží si nazývat se ČLOVĚK.
Na konci života je čeká překvapení. Bůh má
totiž Advent bez konce, lépe řečeno – dokud bude poslední člověk živ, čeká Bůh na
jeho příchod.
Díky Vám všem za to, že jste letos byli poctivými lidmi na svých místech.
Nejste daleko od Božího království!
P. Pavel Kavec , Bratislava

Než se nadějeme, uteče nám letošní Advent, Vánoce i Silvestr. Kostely nabité o půlnoční lidmi se zase vyprázdní a zůstane
hrstka věrných.
Našel vůbec někdo v této době cestu ke Kristu? Nescvrkává se to Boží království každým
rokem úmrtím “pravých” katolíků?
Ve chvílích podobných obav je dobře připomenout, koho bral Ježíš za svého života
vážně. Jaké lidi on vyhledával a chválil?
Zacheus, Samařanka, Matouš, Magdalena, lotr na kříži. “Nejsi daleko od Boží-
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Ovoce Vánoc

kem jeho obrácení. Bůh je ten, který využívá každou situaci v lidském životě k tomu,
aby člověku pomohl. A Šavel (sv. Pavel) byl
svědkem toho, jak se Štěpán modlí za své
katy.
Vstupujeme do nového roku 2016 a věřím,
že když se i my ve všech našich každodenních situacích zachováme podobně jako sv.
Štěpán, bude tento rok o něco lepší a radostnější než rok 2015.

Vstupujeme do nového roku 2016, nevíme,
co nás v něm čeká. Jistě pro někoho to bude
rok ukončení školy, nalezení nové práce,
nového vztahu. I letos uděláme hodně rozhodnutí, lehkých i nelehkých, některé budou mít i zásadní vliv na náš další život.
Slavíme dobu vánoční, kdy si připomínáme narození Božího syna, Ježíše Krista.
Ano, Jeho narozením nastává zásadní obrat v směřování celého světa. A věřím, že
On mění i životy nás všech, kteří jsme „ z
andělova zvěstování poznali“. Myslím, že
nejlepším ovocem Vánoc je to, co slavíme
na svátek sv. Štěpána. On mladý, vzdělaný
a zbožný muž podává velmi přesné a přesvědčivé odpovědi svým odpůrcům a oni
na tyto jeho odpovědi neumějí najít argumenty, a proto se uchylují k falešným obviněním a pak i ke kamenování. A tady vidím
velikost sv. Štěpána. Ta způsobí, že i jeho
příbuzný Šavel, který kamenování schvaloval, se pak postupem času vracel k této
události, uvažoval nad ní a to bylo počát-

Všem nám přejeme
za Římskokatolickou farnost
Loštice hodně Božího požehnání,
věrnost v plnění našich povinností,
lásku k našim bližním i k Bohu
a ochotu odpouštět i v roce 2016.
„Půlnoční“ mše svatá bude v Moravičanech
v 19:30 hod. a v Lošticích v 21:00 hod.
P. Lubomír Konfederák CM

Církev Československá husitská - Husův sbor v Lošticích

Přeji vám všem lidem dobré
vůle, požehnané svátky vánoční
a Bůh vás ochraňuj
po další dny vaší časnosti.

Teď si v duchu zpívám píseň Karla
Kryla, v níž je vyjádřeno mnohé.
Já děkuju za to, že žijeme, máme
dostatek všeho, potravy pro tělo
i duši, mnozí střechu nad hlavou,
ne-válku- i když občas mezi sebou válčíme, ale i to někdy přináší ovoce.
Děkuji všem přátelům, sousedům, sestrám
a bratrům za vše, co jste kdy v minulých letech udělali, děláte a věřím, že vytrváte ještě mnohé obětovat pro váš kostel – Husův
sbor – chrám Boží, co s láskou a obětí vystavěli vaši pra-otcové a matky. Děkuji těm,
co pomáhají fyzicky, psychicky, finančně,
zpěvně – atd.

Bohoslužby: 				
24. 12. 2015 Štědrý den
půlnoční - 21. 00 hod.
25. 12. 2015
Boží hod vánoční – 9.00 hod.
3. 1. 2016
Novoroční – 9.00 hod.
Farář Petr Kašný
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Lampionové odpoledne

onů bylo klasicky se svíčkami , jinak většinou na baterie , některé kupované a jiné sestrojili šikovní tatínci.Ty nejkrásnější si ale
vyrobily a namalovaly samotné děti. Všem
se světýlkový večer moc líbil, děti o něm v
pondělí mluvili ve školkách a školách a my
máme zase o jeden hezký společný zážitek
víc. Ráda bych poděkovala pracovníkům
technické čety Města Loštice za připravu
ohniště a úpravu pěšiny kolem řeky .
Na závěr vám chci přiblížit činnost místního Klubu maminek při MKS Loštice.
Scházíme se každou středu mezi 9 a 11 hodinou (mimo prázdniny) . S dětmi se přivítáme říkankovým a pohybovým cvičením a
pak společně tvoříme a hrajeme si, děti se
tak postupně učí nejen fungování v kolektivu ale také samostatné činnosti .
Připojte se k nám, rády vás přijmeme mezi
nás. Fotky je možno shlédnout na netu http://belladona.rajce.idnes.cz/
Výrobky dětí s pomocí maminek budeme
nově vystavovat ve vestibulu kulturního
domu, přijďte se podívat .
Broňa Blažková

Druhou listopadovou neděli, za krásného
a teplého podzimního počasí, jsme pod záštitou Klubu maminek při MKS Loštice a
Města Loštice uspořádali Lampionové odpoledne. Počasí nám přálo, tak se nás postupně u ohniště na palouku u Borové chaty
sešlo okolo 100 rodičů a dětí .
Paní starostka Šárka Seifertová Havelková připravila a rozlévala horký čaj, Blanka
Zdráhalová zahrála na kytaru, společně s
dětmi jsme si zazpívali a došlo i na opékání špekáčků, párků a kabanosů, které v tom
prosluněném dni krásně zavoněly.
Po setmění se rozsvítili lampiony a děti se
už nemohly dočkat až vyrazíme a samy si je
ponesou potemnělou pěšinou okolo řeky
pod lesem. Cestu nám osvětlovaly lampičky ze svíček ve sklenicích , které vedly celý
průvod až do Pivovarské ulice , odkud jsme
se vydali okolo penzionu až ke kašně na náměstí. Tam proběhlo ještě závěrečné focení, ale vzhledem ke všeobecnému hemžení
dětí a světýlek se moc fotek nevyvedlo.
Abychom neporušili tradici, několik lampi-
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Veselo bylo s Veselým a kapelami veselkami v Lošticích
na Perničku s chotí, jehož písničky zazněly
právě tady v podání Moravské Veselky, textaře Miloně Čepelku s chotí, tradiční účastníky různých akcí v Lošticích a další, kde
mezi přítomnými byla také početná skupina Misionářů dechové hudby z celé naší
vlasti, pro které byla připravena dopolední návštěva hradu a zámku v Úsově, tamní
místní synagogy a židovského hřbitova, vše
za skvělého výkladu průvodců.
Autorské koncerty mají svůj původ vzniku v Moravských Budějovicích, kdy tuto
myšlenku zrealizoval Václav Kovář za přispění Města. Byly to akce jako poděkování
autorům za jejich tvorbu a přínos pro kulturní obohacení české dechové hudby. Po
změnách, které přišly a nepřály těmto akcím v Moravských Budějovicích, převzal
tuto štafetu právě Stanislav Veselý. A tak
jako Václav Kovář dokázal zorganizovat deset těchto Autorských koncertů, nyní tohoto počtu dosáhl také Stanislav Veselý právě zde v Lošticích. Proto je třeba smeknout

Jubilejní X. Autorský Galakoncert Loštické
Veselky se konal v KD v Lošticích v sobotu dne 3.10.2015. Veliký nadšenec pro dechovou hudbu a nejen pro ni v Lošticích
je vedoucí Městského kulturního střediska
a také kapelník Loštické Veselky Stanislav
Veselý. Tento velice milý, přátelský a obětavý člověk s pomocí kapely, rodinných příslušníků i ostatních přátel, Města Loštice,
MKS Loštice, Misionářů dechové hudby se
sídlem v Moravských Budějovicích a mediální podpory Radia Proglas a ČRo Olomouc a sponzorů, zorganizoval již 10. Ročník Autorských galakoncertů, na kterém se
v Lošticích představila domácí Loštická Veselka, slavící 20.výročí a hosté ze Sušic u
Přerova Moravská Veselka, která oslavila
26.výročí založení.
Tradiční moderátorská dvojice misionářů, Věra Gremlicová s Václavem Kovářem
nejprve přivítala publikum, muzikanty a
také vzácné hosty, hudební skladatelé Josefa Ištvánka s chotí, Pavla Svobodu, Antoní-
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V roce 2001 mu nahrála Stříbrňanka profilové CD s jeho písničkami. Je také autorem 246 skladeb, které má zaregistrované
na OSA. Krédem tohoto umělce je – Láska
a písnička mě v životě provází, s nimi tak
krásně je, nic mi neschází. Tato slova jsou
poplatná pro všechna vystoupení a to i nejen pro dnešní koncert. „Děkujeme Toníčku, za Tvou krásnou písničku“.
Celé vystoupení bylo zakončeno lidovou
veselicí s Moravskou Veselkou a jejími sólisty.
Děkuji také mistrovi zvuku kapely Moravské Veselky Janu Drábkovi, který celý koncert ozvučil k plné spokojenosti muzikantů
i publika, což se zde jeho předchůdcům až
tak nedařilo.
Závěrem chci poděkovat za všechny přítomné posluchače a diváky všem účinkujícím muzikantům, zpěvákům, hudebním
skladatelům i textařům, hlavně však všem
„loštickým“ v čele se Stanislavem Veselým,
za velmi krásný den, strávený s přáteli a budeme se opět nadále těšit do Loštic na shledanou.
Karel Novotný, člen Misie
dechové hudby Leština u Světlé n. Sázavou

před oběma, kteří se svými organizačními schopnostmi podíleli a udržují tuto nesmírně krásnou tradici.
V první části programu – Galakoncertu
Loštické Veselky s kapelníkem Stanislavem
Veselým, uměleckým vedoucím Jiřím Šimkem, zpěváky Soňou Riflerovou, Ivanou
Šimkovou, Markétou Tichou a Michalem
Veselým, zahráli skladby všech autorů, kteří zde v minulosti byli přítomni a na některé z nich můžeme dnes již vzpomínat.
V Autorském koncertu ve druhé části programu vystoupila dechová hudba Moravská Veselka s kapelníkem Jaromírem Školoudíkem, uměleckým vedoucím Petrem
Hradilem, zpěváky Hanou Navrátilovou,
Petrou Dudovou, Milošem Koblihou a Michalem Mikulíkem, kteří zahráli a zazpívali
písničky přítomného hudebního skladatele Antonína Perničky. A že to byly nádherné skladby, dokazoval i potlesk posluchačů.
Antonín Pernička začínal jako „bigbíťák“, s
postupujícím věkem přilnul k dechovce, libozvučné a smysluplnné moravské písničce
a tak začínal psát své skladby pro dechovku. Dálkově vystudoval kroměřížskou hudební konzervatoř, což jej posunulo dále.
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Něco z historie, místní názvy známé a méně známé
	Skřéčka nebo Na Skřéčkách, dnes ulice
Jevíčská, začínají křižovatkou Ke koupališti
a končí domkem pana Jiřího Eliáše a křižovatkou Vlčice-Žadlovice. Skřéčka je výraz
v „loštěcké hanáčtěně“, říkalo se dřevěným
deskám – šindelům, na kterých zrály tvarůžky, které vyráběli podomní výrobci. Na
stráních při větrném a slunečném počasí
tvarůžky dozrávaly a nikomu to nevadilo.
Dnes by to hygiena a evropská unie v žádném případě nedovolili. Na Skřéčkách až
do znárodnění měli svoje stolárny pan Stanislav Veselý, Antonín Drkoš a Alois Tichý. Jejich předci určitě zmíněné Skéřky
vyráběli. Na Skřéčkách byla také kovárna
mého dědečka, mistra kováře a podkováře
Bohumíra Konečného, vyhlášeného v širokém okolí. Kul koně, vyráběl podkovy a
orné nářadí. Kul také voly z žadlovického
velkostatku, tako tažná zvířata pocházela ze své domoviny maďarské pusty. Měla
obrovskou tažnou sílu. Vozila se s nimi
cukrová řepa do litovelského cukrovaru.
Utáhli tři plně naložené vozy za sebou. Po-

užívali se také při hluboké orbě a přepravě
těžkých nákladů.
Proč se Obectovu říká Debrecín
V 18-19 století, domkaři a malý sedláci pěstovali ovce a kozy a pásli s nimi meze
a lesy až k Palonínu. V Obectově bylo také
několik zručných řezníků, kteří z kozího a
skopového masa vyráběli párky a jiné uzeniny. Ty byly vysoké kvality a hlavně v zimních měsících se vyvážely po celé rakouskouherské monarchii, až do maďarského
Debrecenu, proto se Obectovu lidově říká
Debrecín.
Proč se loštickým občanům
říká Pajzouni
V Lošticích žila silná komunita židovského obyvatelstva v roce 1867 bylo v Lošticích 300 Židů. Je známo, že Židé hlavně ti
ortodoxní nosí kolem uší, účes kotlety nebo
pejzy. Obyvatelé hlavně z mohelnicka rádi
používají dodnes pro obyvatelé Loštic hanlivý název Pajzouni.
	Chceme li porozumět přítomnosti, musíme znát minulost.
Vladimír Bukovský

V kovárně mistra kováře a podkováře Bohumíra Konečného. 1939.
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Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2016
mení pro přihlášení) obsahující informace k této možnosti platby prostřednictvím
SIPO – oznámení (přihláška) musí být podáno u správce daně do 31. ledna 2016 (klient SIPO musí být shodný s poplatníkem
daně).
V souvislosti s touto daní také upozorňujeme, že v katastrálních územích, kde v roce
2015 proběhla digitalizace ( obnova operátu), budou muset vlastníci nově vzniklých KN parcel nebo ti, u nichž došlo v
této souvislosti ke změně výměr pozemků
( např. zahrad), podat daňové přiznání do
31.ledna 2016.
Konkrétně se jedná o tato katastrální území: Březná - část ( extravilán), Březenský
Dvůr, Horní Studénky, Hynčina, Janoslavice, Nedvězí, Vyšehoří, Zborov
Povinnost podání přiznání se ale vztahuje
na všechny, u nichž došlo v průběhu roku
2015 k nějakým změnám ( dědictví, darování, převody atd.). Také upozorňujeme, že
předmětem daně jsou i nemovité věci ( pozemky i stavby) pronajaté od Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a tyto je nutné
uvést v daňovém přiznání.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi prosíme o spolupráci se zajištěním informovanosti občanů způsobem v místě
obvyklém – rozhlasem, sdělením na vývěsce či v obchodě, místním zpravodajem
apod.

Právní úprava – s účinností od 1.1.2016
vstupuje v platnost zákon č.23/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č.338/1992 Sb. o
dani z nemovitých věcí. Hlavní změna se
týká způsobu danění bytových jednotek a
pozemků ve spoluvlastnických podílech k
těmto bytovým jednotkám. V mnoha případech se koeficient u bytů 1,20, platící
pro rok 2015, změní na 1,22, čímž dojde ke
změně daně. Tuto změnu provede správce
daně a k vyměření dojde formou Hromadného předpisného seznamu ( HPS).
Informace o výši daně je možné získat u
správce daně na příslušném Územním pracovišti a to nejdříve v měsíci březnu nebo je
možné počkat na složenky, které budou rozesílány postupně v průběhu měsíce května 2016.
Složenky budou v roce 2016 rozesílány
fyzickým osobám, budou mít oddělitelnou část (tzv. alonž), na níž budou uvedeny následující údaje: celková výše daně na
rok 2016 (pozor, nutno přepsat výši daně z
alonže na složenku !) / termíny splatnosti
(daň nad 5 000 Kč ve dvou stejných splátkách) / stav daňového účtu poplatníka, tj.
případný přeplatek nebo nedoplatek na
dani z nemovitých věcí / spravující územní pracoviště, kde má poplatník uložen daňový spis
Složenky budou rozesílány postupně tak,
aby poslední z nich byly doručeny nejpozději do 25. května 2016.

Číslo účtu pro placení daně
z nemovitých věcí:
7755-47623811/0710
VS rodné číslo nebo IČ
KS 1148 – bezhotovostní platba
1149 – platba složenkou

Důležité upozornění pro občany
Na Územním pracovišti v Zábřehu byla
v průběhu roku 2015 uzavřena pokladna
pro příjem plateb v hotovosti (na ÚzP v
Šumperku je otevřena)
Od roku 2016 je však možné platit daň
z nemovitých věcí také prostřednictvím
SIPO. Pro informaci zasílám leták ( i ozná-

Ing. Marcela Mikesková
vedoucí oddělení majetkových daní
Územní pracoviště v Zábřehu

41

zima 2015

hlas loštic

Návrat ke kořenům

Psal se rok 1883, když František Volek, rodák z Loštic, přistál u břehů města Natal v
Jihoafrické republice, aby tam žil v nově založeném klášteře řádu cisterciátů (trapistů).
Bylo mu tehdy 23 let. Narodil se v Lošticích
r. 1860 v domě č. 173, v tehdejší Mohelnické ul. ( nyní dům Gerlichových). Jeho rodiče později koupili dům č. 213 v ul. Moravičanská (dům pí Kleckerové). Rodiče zajistili
Františkovi možnost dobrého vzdělání na
tehdejším c.k. slovanském gymnáziu v Olomouci. Po smrti maminky zanechal studia
a po roku střídavého pobytu v Prostějově
a v klášteře Milosrdných Bratří ve Vídni,
vstoupil do kláštera Trapistů. Představený
kláštera zakládal v té době nový klášter v
Jihoafrické republice. František v jednom
ze svých dopisů panu JUDr. Richardu Fischerovi r. 1914 píše ze svého života toto: Po
návratu převora kláštera z Afriky a na jeho
vyznání, šel jsem s ním do Afriky, a tak se
jsem se dostal do Natalu, kde jsem v září r.
1883 přistál. Život klášterní nebyl mi však
souzený. O Třech Králích 1884 opustil jsem
klášter a vstoupil do práce u jednoho zdejšího farmáře. Ten poznav moje vzdělání,
svěřil mně farmář své dítky k vyučování v
němčině…Za pět let získal František Volek
místo „nadučitele“ (ředitele) v New Germany, kde působil přes 25 let i se svým synem. Oženil se, se ženou vychovali tři syny:
Otakara, Edmunda, Theodora.
Založiv si tak nový domov, kde přes 25 let
již bydlím, a jsem teď anglickým občanem,
tím jsem ovšem práva rakouského občanstva pozbyl, - nevelká ztráta – ale do Loštic přísluším vždy, ať po domovském právu
či neprávu, to je mi jedno. Rád bych ještě
jednou drahou vlast svoji navštívil, ale kdy
to bude, nevím. Podívat se na Vás, a obejít
všechna ta místečka, kde jsem jako klučina si hrával, potřásti ještě pravící tomu či

onomu známému, slzu lásky na hrobech
svých milých prolíti a přitom tu milou rodnou zem ještě zulíbati, to bych velmi rád.
Než pochován chci býti zde (v Africe), ve
svobodné zemi, mezi černochy, mezi lidmi,
svoboden mezi svobodnými, ne otrok mezi
otroky. Tož, možno-li, na shledanou…
(Frank J. Volek)
Několikrát byl František dopisem pozván
R. Fischerem na setkání rodáků Loštic.
Po dlouhá léta odebíral noviny „Pozor“ a
„Proudy“, zajímal se o vše, co se ve vlasti a v
Lošticích děje. Jeho děti uměly česky, a také
na „Havelkovo stipendium“ v Lošticích přispěl značným obnosem.
Přání políbit rodnou matičku zemi a projít
se po místech svého dětství se však Františku J. Volkovi již nesplnilo. Zemřel v r. 1940
v Jihoafrickém Durbanu. Jeho potomci zůstali nadále žít v Jihoafrické republice, která
byla jejich domovem. Jeden z potomků se
před lety snažil o navázání kontaktů s příbuznými z Loštic. Díky p. Petru Volkovi ze
Zábřeha, který je také Loštickým rodákem
a snažil se pomoci, poslali si párkrát dopis a
nějaké fotografie. Tato komunikace umlkla
z důvodu jazykové bariéry. Narodili se další
generace potomků F. Volka a o svém předkovi, který se do Afriky přistěhoval jako
první, znaly jen útržky. Ale jak to je již his-
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torií lidstva prověřeno, síla rodu je velká.
Zhruba před rokem a půl, mne emailem kontaktoval z Johanesburku jistý pan
J.F.Volek (Volks) s prosbou o pomoc při dohledání svých předků rodu Františka Volka
a informací o nich. Z časových důvodů zamýšlená krátká návštěva Loštic byla na čas
oddálena. Rok od novopočátku komunikace s potomkem rodiny Františka Volka utekl jako voda a mně se podařilo nalézt zajímavé informace o předcích Jay F. Volka i
samotném Františku Volkovi. Pan Jay Volks
je Františka Volka prapravnuk. Mimo jiné
jej zajímalo, zda nemohl být František židovského původu. Věděl, že otec Františka Volka, též František, se narodil jako nemanželské dítě. Tato domněnka však byla
vyvrácena, i když možná ještě může historie odkrýt jiné informace, neboť pátrání
není u konce a předci Františka Volka před
nás postavili zajímavý rébus.
Uplynulo dlouhých 132 let od roku, kdy se
mladý František Volek naposledy procházel milovanými Lošticemi. Ale jak z názvu
vyplývá, dříve či později se narodí v rodině
ten, koho kořeny svých předků chytnou za
srdce natolik, že je ochoten pátrat a alespoň
navštívit místa, odkud pochází ten z jejich
rodu, k němuž, aniž by jej osobně mohl poznat, ctí v srdci velkou úctu a přeje si, aby i
jeho potomci a jeho blízká rodina poznaly a
ctily téměř zapomenuté kořeny rodu.
Nevím, zda to byl tak trochu osud, ale bylo
to právě v den odhalení pamětní desky
Fanny Neuda, 3.9.2015, kdy Loštice navštívili hosté z dalekých krajin - izraelská poslankyně Aliza Lavie uctila památku Fanny Neuda v loštické synagoze a Jay Volks
s manželkou, prapravnuk Fr. Volka, který
je prvním potomkem po 132 letech poté,
kdy František V. opustil Loštice. Věřím, že
samotný František Volek by zamáčkl slzu
dojetí a díků, že jeho sen, alespoň na chví-

li navštívit rodné a milované Loštice, splnil
Jay - jeho krev, rodina, když mu nebylo dopřáno. A v dnešní postmoderní době, kdy
mnohé lidské hodnoty jdou v zapomnění,
byl by na svého prapravnuka jistě náležitě
hrdý, přinejmenším tak, jako Jay na svého
prapradědečka.
Poté, co jsem si opakovaně přečetla výše
popsané přání Františka Volka z jeho publikovaných dopisů, mohu říci, že Jay se svou
ženou Janick, splnili jeho přání téměř stoprocentně, aniž by je znali. Česky neznali
jediné slovíčko.
Naše společné setkání začalo jak jinak, než
na radnici v Lošticích. A nevítala jsem je
sama. Spolu se mnou byl té krásné chvíli přítomen pan Petr Volek, který také pomohl objasnit a spojit mnohé nitky otázek
o historii rodu Františka Volka. Tím spíše
mu patří velký dík, že jeho větev rodiny nijak nesouvisí s rodem F. Volka, alespoň do
18. st., ale třeba časem nalezneme společné
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otevřel brány kostela, kde Jay v myšlenkách
vzpomínal, že zde sedával při bohoslužbách i F.V. co by dítě. Poznal místa bývalé
školy, kde F.V. jako dítě studoval. V úctě a se
zájmem prošel spolu se svou ženou Janick
židovský hřbitov a v den jejich odjezdu se
díky p. L. Štiplovi mohli prohlédnout loštickou synagogu a popovídat si o její historii ( I sám Petr Volek je na jedné z fotografií
vystaven v synagoze jako dítě. ( Až v daleké
Jihoaf. rep. znají příběh loštické tóry)
Jedním z přání Jaye bylo, možnost zahrát si
alespoň chvilku tenis na červené antuce v
Lošticích. Ve své zemi totiž takové prostředí pro tennis nemají. Tento sen mu splnil
p. Ladislav Kindl s kamarády, a to dokonce
přátelskou čtyřhrou. A i zde jazyková bariéra padla díky lásce ke sportu, tenisu a možná také díky moravské slivovičce, kterou Jay
rád ochutnal. Já a Janick jsme vše patřičně
dokumentovaly.
František Volek by byl jistě rád, jak tento
návrát došel konce. Manželé Jay a Janick
Volks strávili v Lošticích tři dny. Ochutnali
nejen tvarůžkyy, spali téměř naproti rodnému domu F.V. Volka v penzioně U Coufalů a osobně navštívili milovaná místa dětství F. Volka.
Před odjezdem domů do Johannesburgu
napsal Jay pro občany Loštic pozdrav a já
vím, že jeho návštěva nebyla poslední. Další

spojení rodů. Tímto bych chtěla panu Peterovi Volkovi poděkovat za jeho velkou pomoc i ochotu, kterou věnuje rodu F. Volka
již dlouhá léta.
Tak velká událost byla samozřejmě zahájena symbolickým přípitkem a malým pohoštěním. Velké obavy z jazykové bariéry
se pomalu rozplynuly díky touze dát a poznat. Pan Petr Volek umí trochu německy,
což Jay V. nikoli. A já jen pramálo anglicky. Ale když člověk chce, rozumí. Já se za
tři dny návštěvy Jaye a Janick přesvědčila,
že nám vtloukaná gramatika anglického jazyka není k dorozumění to nejdůležitější, a
když člověk musí, jde mnohé.
Pan Petr Volek pověděl Jayovi o korespondenci s jeho strýcem a podaroval mu zarámované rodinné fotografie F. Volka i s věnováním. Já jsem přispěla malými dárečky,
které měly nějakou spojitost s Lošticemi.
Návštěva v Lošticích byla splněna dle přání Jaye, a aniž by tušil, téměř dle přání jeho
prapradědečka. Prohlédl si rodný dům i
vlastní dům F. V., prošel celý hřbitov a zastavil se u každého z hrobů rodiny Volků.
Pan P. Ľubomír Konfederák nám s ochotou
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návštěva je totiž plánována spolu s jeho sestrou a jeho malou dcerou, aby i ony mohly
poznat Loštice - milované místo F. J. Volka,
místo svých kořenů.
Poznala jsem manželé Jay a Janic Volks
osobně tři dny. Oni se rádi naučili slovíčko:
Ahoj, dobrý den, děkuji, Loštice. Všichni
jsme ale cítili společné - Lásku k Lošticím,

i když jsme se tu nenarodili a rodný jazyk
máme odlišný.
Loštické tvarůžky by se letecky do Jihoaf.
rep. převážely díky svému aroma asi nesnadno, ale moravská slivovička tam doputovala bez úhony všem Volkům „na zdraví“.
Těšíme se na další návštěvu Loštic a společné setkání.
(J.Grygarová, matrikářka)

Čínská medicína

Oční - např. šilhavost dětí, dětská krátkozrakost, chronický glaukom (zelený zákal), …
Neurologické problémy - např. neklidné
nohy, poruchy soustředění, paměti, brnění
končetin, …
Čínská medicína se snaží léčit příčiny poruch a nemocí a důsledně dbá na to, aby k
tomu použila přírodní prostředky (byliny
apod.). Po důkladném vyšetření pacienta
trvajícím někdy až 90 min. terapeut zváží,
jakou metodu léčby je vhodné použít, zda
léčbu akupunkturou, bylinnou směsí, akupresurou, masáží, baňkováním, moxováním nebo kombinací těchto metod.
K nápravě zdraví je též nutná spolupráce
nemocného – úprava životního stylu, stravování.
Zajímavostí je, že čínská medicína je schopna vypořádat se s celou řadou problémů,
které západní medicína odstraňuje jen velice ztěžka a za cenu zatížení pacienta chemickými preparáty, které mnohdy organizmu uškodí jinde, a navíc je třeba tyto léky
užívat mnohdy i doživotně.
Většina terapeutů úzce spolupracuje s odborníky z TCM Institutu a kliniky v Praze,
z nichž mnozí studovali tuto problematiku
přímo u zdroje, to znamená v Číně. Bohužel v našich podmínkách, kde čínská medicína naráží na mnohé legislativní problémy,
není péče proplácena pojišťovnami a pacienti si ji platí sami. MUDr. Jitka Ševčíková,
Loštice, tel. 605 228 117

je pojem v poslední době často probíraný
nejenom v mediích. Diskuze o ní má svoje
zastánce i odpůrce. Tato mnohdy neplodná polemika většinou vychází z neznalosti
podstaty léčení čínskou metodou a v mnoha případech (zvláště u odborné veřejnosti) naráží na neochotu zabývat se jakoukoli
alternativou oproti praxi zavedené v západním světě. Přitom metody tzv. východní medicíny pomáhají víc jako 4000 let na
rozdíl od západní medicíny, která se vyvíjí
nanejvýš několik posledních století.
Co vlastně čínská medicína léčí?
Bolestivé stavy - např. bolesti zad, bolesti
hlavy, migrény, bolesti kloubů, ….
Celkové poruchy - např. únava, opakované infekce, oslabená imunita u dětí, neklidné děti (ADHD), vysoký krevní tlak, nespavost, …
Dýchací potíže - např. chronický kašel,
opakované záněty průdušek, astma, …
Trávicí problémy - např. nadýmání, pálení žáhy, bolesti žaludku, záněty střev, průjmy, zácpy, …
Urologické potíže - např. opakované infekce močových cest, zvětšená prostata, poruchy močení
Kožní - např. akné, ekzémy (i u dětí), bércové vředy, kopřivka, atopické ekzémy, dyshidrotické ekzémy,
Gynekologie - např. nepravidelné menses,
bolestivé menses, neplodnost, klimakterické obtíže, …
45
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Lesní lokalita U Františka

Mezi nejznámější místa, která se nachází v
loštickém lese, patří lokalita U Františka.
Kolem obrázku sv. Františka procházíme
buď nahodile, když jdeme na houby, nebo
jen tak na procházku, naopak loštická farnost již několik let pořádá začátkem října cílený pochod k obrázku sv. Františka.
František má 4. října svátek.
Lesní místo U Františka má svou historii.
Opakování je matkou moudrosti. Zopakujme si i pro mladší generace některé zajímavosti a fakta, která jsou s místem U Františka spojena.
Jsem vnučkou p. Františka Havlíčka, který
byl správcem loštických lesů v letech 1925
– 1960. Byl jedním z těch, co stáli u začátku novodobé historie lesní lokality U Františka.
V roce 1935 vážený loštický občan na přání svého otce nechal na tomto místě postavit kamenný sloup a kamennou lavičku.
Původní obrázek sv. Františka namaloval
loštický rodák, akademický malíř Jan Smital, údajně na přání loštické občanky, která
ráda toto místo navštěvovala. Na obrázku je
namalován František a vlk. Nejznámější legenda o Františkovi z Assisi, který miloval
zvířata a ona jeho. Podle legendy František
přiměl zlého vlka, který zabíjel vše živé, co
mu přišlo do cesty, k pokoře. Sv. František
je mimo jiné patronem ochránců přírody a
také vlčat, nejmladší družiny skautů.
Za desítky let se na obrázku podepsal zub
času. Začátkem 80. let minulého století namalovala nový obrázek “ František a vlk“
také loštická rodačka, řádová sestra Malvína, občanským jménem Mirka Černá. V
roce 1994 se U Františka pohyboval nějaký
smyslu zbavený vandal, který obrázek poškodil.
Pan Holiš a pan Faltýnek z Loštic nechali
obrázek opravit, znovu u řádové sestry Mal-

víny. Na jeho dokončení a umístění zpět na
kamenný sloup se podíleli loštický řezbář p.
Beneš a pan Václav Vyhlídal z Vlčic.
Lokalita U Františka je od počátku své historie místem, odkud je rozsáhlý pohled na
Loštice.
Nedaleko obrázku stávala dřevěná rozhledna, která byla po druhé světové válce pro
zchátralost zbourána.
Několik desítek metrů od obrázku sv. Františka je Panáčkova skalka. Podle pověsti se
zde za třicetileté války v jeskyni ukrýval
pronásledovaný kněz, lidově panáček.
Na Panáčkově skalce před 12-ti lety myslivci a loštičtí turisté postavili vyhlídku, ze
které byl překrásný pohled na Loštice, okolí
až vzdálené Jeseníky.
Za 12 let stromy vyrostly natolik, že nádherný pohled se rozplynul. Přesto vyhlídka
dnes slouží kolem jdoucím turistům alespoň k odpočinku a občerstvení.
Všem výše jmenovaným občanům, turistům a myslivcům patří znovu poděkování
za to, že pro nás milovníky přírody a pro
budoucí generace místo U Františka zůstává zachováno.
Děda by měl z vás radost.
Ing. Helena Vaculová
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Významné ocenění renovace historických objektů v Lošticích
V sobotu 3. října 2015 se v Muzeu umění
Olomouc v rámci Dnů architektury konalo slavnostní předávání Cen Rudolfa Eitelbergera. Tuto cenu udílí jednou za dva roky
společnost Za krásnou Olomouc za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a Olomouckém kraji.
Z několika desítek kandidátů se do užšího
výběru dostalo 25 projektů. Odborná komise z tohoto počtu vybrala pouhých pět
realizací do finále. K velkému překvapení
se do tohoto finále dostaly dva projekty z
Loštic a to rekonstrukce loštické synagogy
a renovace Muzea Olomouckých tvarůžků. Synagoga se v této prestižní přehlídce
umístila na 2. místě.
V komisi letošního ročníku Ceny zasedli:
Rostislav Švácha – historik architektury
(Ústav dějin umění AV ČR); Jakub Potůček
(Národní galerie v Praze); Martina Mertová (historička architektury); Adam Gebrian (architekt, propagátor a kritik architektury); Jan Šépka (ateliér Šépka architekti);
František Chupík (Národní památkový
ústav); Marian Zervan (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě); Dagmar Vernerová (vydavatelka české architektonické
ročenky); Monika Mitášová (Centrum pro
teoretická studia UK a AV ČR)

to Loštice, projekt: Milan Heidenreich, památkový dohled: NPÚ Olomouc.
Diplom byl udělen někdejšímu starostovi Ctiradu Lolkovi (zdůvodnění: Postupná
a příkladná obnova tohoto pietního místa
by se neobešla bez podpory Města) a Luďku Štiplovi ze sdružení Respekt a tolerance
(zdůvodnění: Nezlomné úsilí k získání finančních prostředků i podařená realizace s
udržením konzervačních principů současné památkové péče). Porotu zaujalo propojení prostoru jako muzejní expozice, místa
vzdělávání a kultury a právě oživení tohoto prostoru pro veřejnost. Vyzdviženo bylo
rovněž využití artefaktů zachráněných ze
zničené olomoucké synagogy jakožto symbolického památníku obětem holocaustu.
Členové komise Monika Mitášová a Marian Zervan k tomu v následujícím rozhovoru dodali: „Některé diskuse komise byly vyhrocené, ale na projektu obnovy synagogy
se všichni členové vzácně shodli.“
Autoři projektu a expozice Muzea Olomouckých tvarůžků jsou architekti Lukáš
Blažek, Eva Blažková, Vítězslav Petr a Lucie
Andrlová z Ječmen studio. Grafický návrh
expozice připravila Beata Rakowská, investor: A.W. spol. s.r.o. Kurátorem muzea je
Pavel Pospěch.
Člen poroty Adam Gebrian udělení ceny
autorům projektu Muzea Olomouckých
tvarůžků zdůvodnil následovně: V Česku není příliš mnoho rodinných podniků
s dlouhou tradicí, které prosperují i v posledních 25 letech. V Lošticích jeden takový existuje a ke komerčnímu úspěchu přidal ohlédnutí se za svou historií. Instalace
v muzeu graficky přesvědčivě ukazuje vynález a následný vývoj loštických tvarůžků,
navíc tak činí v architektonické vestavbě,
která jí dává samozřejmý a logický rámec.
Za správné považuji i zakončení expozice,

Tato fundovaná porota ocenila na projektu rekonstrukce synagogy především spolupráci Města Loštice a sdružení Respekt a
tolerance. Na porotce také kladně zapůsobila různorodost finančních podporovatelů v
rámci jednotlivých etap rekonstrukce. V letech 2006 –2015 se na rekonstrukci finančně podíleli především Nadační fond obětem
holocaustu, Česko-německý fond budoucn
budoucnosti, Ministerstvo kultury a Státní
zemědělský intervenční fond. Investor: Měs47
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které vrcholí v prodejně s možností místní
produkt zakoupit a ochutnat.“
K závěru profesor Švácha osobně upozornil přítomné na elitní složení komise,
která nominace přirovnává k tomu nejlepšímu, co v uplynulých letech bylo usku-

tečněno nejen na poli architektury v Olomouckém kraji, ale současně převyšuje
rámec kraje i republiky obecně a nebál se
oceněné realizace povýšit do toho nejlepšího, co v posledních dvou letech vzniklo
v rámci střední Evropy.		
RT

Pouť knihy Hodiny zbožnosti z Loštic do Prahy přes Izrael
Jak jsme již informovali v minulém čísle
počátkem září tohoto roku se konalo v loštické synagoze slavnostní setkání při příležitosti odhalení pamětní desky spisovatelce
Fanny Neuda a druhého českého vydání její
knihy Hodiny zbožnosti. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnily četné významné
osobnosti včetně ministra kultury, velvyslance Státu Izrael v ČR a poslankyně izraelského parlamentu Dr. Alizy Lavie. Paní
poslankyně požádala o dva výtisky této
knihy. Po návratu do Tel Avivu jeden výtisk
předala izraelskému prezidentovi Státu Izrael Reuvenu Rivlinovi. V říjnu pan prezident přivezl knihu zpět do České republiky
při jeho oficiální návštěvě Prahy a věnoval
ji jako dar prezidentské kanceláři, a zároveň
tím upozornil na dění v Lošticích a činnost
sdružení Respekt a tolerance, které knihu
vydalo. Tak kniha Hodiny zbožnosti cestovala z Prahy, s malou oklikou přes Střední
východ, do Prahy.
V roce 1855 v předmluvě Fany Neuda napsala: Ráda bych totiž zveřejněním těchto řádek

zbudovala svýma slabýma rukama pomník
milující vzpomínky na mého vzácného, nezapomenutelného manžela Abrahama Neudu, rabína v Lošticích na Moravě…
Dnes už víme, že se toto skromné přání autorky naplnilo. Památka na jejího manžela
je živá a aktivní i při 160. výročí prvního
vydání této vzácné knihy.
Hodiny zbožnosti byly postupně přeloženy
do několika jazyků a dočkaly se již více než
40 vydání. 			
LŠ

Přešlap za dvacet mega
Město Loštice za posledních patnáct let
(s pomocí evropských dotačních fondů!!!)
zrealizovalo stavební projekty,které si zaslouží obdiv a uznání. Bohužel zrealizovalo i projekt, který ani po letech nenaplňuje představy jeho uživatelů. Hlavně u široké
motoristické veřejnosti vyvolává rozpaky
a pochybnosti o smyslu jeho finální podo-

by. Zpackané náměstí s přehršlí neúčelně
rozmístěných zatravněných ostrůvků, které nelogicky limitují parkoviště a ohrožují
bezpečnost provozu, zaskočilo nejednoho
projíždějícího nebo parkujícího řidiče. Za
největší přešlap je motoristickou veřejností
považováno parkoviště před lékarnou a na
protější straně u parčíku, (proč se neubraly
48
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tí přišli o body i rozkopáním dvouřadého nástupiště autobusových zastávek. Další body jim srážejí zatravněné „výhybky“
u COOP a Bystroušky nelogicky zasahujících do komunikací (proč na nejfrekventovanějších křižovatkách ve městě?), které
u rozměrnějších vozidel omezují jejich nájezdy do křižovatek a překáží výhledu řidičů na protisměr od Mohelnice. Ušlechtilá
snaha projektanta výhybkami zpomalit automobily a podélným parkovaním u parčíku vylepšit bezpečnost v praxi nefunguje.
(nebylo lepším řešením snížit průjezdovou rychlost náměstím?) Nárůst automobilů a bude hůř, klade i zvýšené nároky na
parkovací plochy. Pozdě bycha honit. Severní strana parčíku místo parkoviště nabízí opět „jen“ nevyužité, velké zatravněné prostranství? A  protože o peníze jde
vždy až v první řaděněměl se projekt náměstí zhuba za dvacet milionů s přihlédnutím k možnostem současného parkování posoudit odpovědněji? Bude mít vedení
města peníze na nápravu neštasného přešlapu svých předchůdců a na odstranění
alespoň těch ostrůvků, které více překáží,
než zdobí?
Za prostor Hlasu Loštic děkuje
Zdeněk Linhar

dva metry s parčíku a dva metry zatravnění
na straně náměstí před lékarnou a nerozšířila se komunikace?) díky zatravněným ostrůvkům a parkujícím atomobilům, dělá
z hlavní silnice úzkou nebezpečnou „nudli“, kde dochází k častým kolizím. Parkující
dodávky zadečky k sobě, (dalo se předpokládat, že tímto způsobem bude parkoviště využíváno!) mnohdy omezí projíždějící autobusy nebo náklaďáky a v křižovatce
se štosují automobily. Nedokonalé značení
mate řidiče a ti od Coufalova hotelu vyjíždí nebezpečně v protisměru na Mohelnici. Řidičům brnkají na nervy, i v křižovatce
naprosto suverérně se motající návštěvníci
tvarůžkové prodejny v doměnění, že se nachází na nějakém pomyslném přechodu. Je
s podivem, že mimo pár poškozených spoilerů a pomačkaných plechů se nic vážnějšího nestalo. „Boha jeho, ktery somar
to tak zle zrobil“, lze pochopit klejícího
Ostravaka a nebyl jediný, který si o vysoké obrubníky u „Coufalovy lípy“ při snaze standartně zaparkovat, poškodil spoiler
automobilu. (každý nemá SUVéčko, bezpečně zaparkovat chtějí i menší automobily!) Tam, kde se pracovalo s rozmyslem,
těší se na parkovištích s komfotní výšky
obrubníků 10-12 cm!!! Stavitelé náměs-

SŠTZ uspěla v soutěži Sinumerik Cup 2015
Cup 2015, do něhož se zapojili studenti již
zmiňovaných středních škol. Jedná se o soutěž v programování číslicově řízených strojů v programu Sinumerik. „Studenti museli
dle zadání naprogramovat NC stroj pro soustružení, zpracovat technologický postup,
nástrojový list a mnoho dalších záležitostí týkajících se programování. Zadání zhotovuje Ing. Aleš Polzer z VUT v Brně, a tak
jsme už dopředu věděli, že zadání bude profesionálně zpracované, ale náročné,“ popsal
průběh soutěže učitel SŠTZ Jaroslav Valenta.

V Mohelnici proběhlo setkání tří výjimečných škol České republiky. Ptáte se, čím jsou
tyto školy mimořádné? Jsou totiž zapsány
jako partnerské školy firmy Siemens. Mezi
tato školská zařízení se řadí i Střední škola
technická a zemědělská v Mohelnici. V nově
zrekonstruovaných prostorách SŠTZ se sešli studenti a učitelé Středního a odborného učiliště v Domažlicích, Střední průmyslové školy v Jičíně a samozřejmě studenti
SŠTZ z Mohelnice. Hlavním programem
bylo vyhlášení výsledků soutěže Sinumerik
49
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žáků, ale slouží i
pro další rozvoj
školy. Partnerství
s firmou Siemens
je
mimořádnou
nadstavbou oproti jiným školám
v naší republice.
Učitelé těchto škol
jsou pravidelně proškolováni v technologickém centru v Erlangenu, a například i
proto paní Klocová zájemcům o technické
vzdělání tuto školu doporučuje.
„Tím, že je SŠTZ v Mohelnici naší partnerskou školou, tak si dovolím říct, že jsou studenti po ukončení studia pro ostatní firmy
v regionu zárukou dobře odvedené práce například při programování NC a CNC
strojů,“ dodala Eva Klocová.
Poděkování ředitele školy patří Ing. Pavlu
Pěničkovi za velkou podporu při organizování workshopu v Erlangenu a vybavení
učebny pro grafický systém NX.
Další setkání partnerských škol Siemens
proběhne v roce 2016 v Praze.
Šimon Švub

Tým z mohelnické školy obsadil a tím také
zároveň obhájil 2. místo z loňského roku.
Díky dobrému umístění v soutěži získala
Střední škola technická a zemědělská důležitý celoevropsky uznávaný certifikát. S novým osvědčením tak bude moci mohelnická škola, jako jedna z mála středních škol v
ČR, pořádat školení v systému Sinumerik.
S umístěním v soutěži je spokojený i ředitel
SŠTZ v Mohelnici Mgr. Jiří Ženožička, který řekl: „Velice si vážím práce kluků, kteří
do soutěže šli s plným nasazením. Žáci nyní
zhodnotili to, co do nich vkládáme během
vyučování, ale i ve volném čase. Letos jsme
navíc obhajovali druhé místo z loňského
roku, proto bych chtěl poděkovat žákům i
pedagogům, kteří studenty na soutěž připravovali.“ Výhodou školy je úzké napojení na místní firmu Siemens. Díky tomuto benefitu tak budou studenti po ukončení
studia lépe uplatitelní na trhu práce. Obchodní zástupkyně firmy Siemens Ing. Eva
Klocová, která je zároveň garantem soutěže,
uvedla, že firma Siemens podává svým partnerským školám kvalitní informace, které školy využívají nejen pro studium svých
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Slovo šéfredaktora

Předvánoční čas je časem příprav a uklízení, ale také bilancování.
Pro současné vedení města je to první rok, kdy předstupují před
občany, aby se zodpověděli z toho, co udělali špatně a naopak přišli
s tím, co se podařilo.
Demokracie je fajn věc, umožňuje člověku svobodně říct svůj
názor a nést za to, co řekne, odpovědnost. Nejskvělejší na demokracii je ale to, že nutí člověka přemýšlet a dělat si vlastní názor.
Kritické myšlení je bohužel často, i dvacet šest let po revoluci podceňováno a snad, často i zaměnováno za útok. Pro mě je kritika přínosem, je to nápověda,
co dělat lépe, třebaže pracuji svědomitě.
Nechme ale politických teorií. Čekají nás svátky, které jsou svým duchem pro mnohé a
hlavně pro děti jistě těmi nejkrásnějšími svátky v roce, totiž jsou to Vánoce. Upřímně přeji
každému, aby všichni mohli strávit Vánoce s rodinou, aby se nikdo necítil sám. Přeji našemu městu, aby se odělo do svátečního šatu středoevropského ražení a abychom nezapomněli, že Vánoce nejsou svátky zimy, ale je to svátek zrození Ježíše z Nazareta a tudíž svátek zrození naší kultury, nejúspěšnější kultury v historii Země. Za celou redakci vám všem
přeji požehnané svátky!					
Pavel Procházka

pf 2016
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