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Z RADNICE
ce výstavbu cyklostezky Loštice – Palonín /
opravu sociálních zařízení v mateřské škole / první etapu revitalizace sídelní zeleně a
funkčních prvků v Lošticích.
Projektově se připravuje řešení ulice Pod
Luštěm, projekt revitalizace Olomoucké ulice - zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635, který je připravován pro podání žádosti o poskytnutí dotace
z programu IROP, ITI nebo SFDI ČR podle toho, který z programů bude vyhlášen a
v jaké fázi se bude projekt nacházet. Součástí projektu jsou i zpomalovací ostrůvky na vjezdech. Město také v tomto roce
podniká kroky pro vybudování 16 stavebních parcel v lokalitě Žádlovice, které bude
v budoucnu nabízet k další bytové zástavbě
ve městě. Lokalita byla vybrána z důvodu,
že pozemky určené k bytové zástavbě jsou
v tomto místě ve vlastnictví města.
V průběhu zimních měsíců jsme podali několik žádostí o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje a to:
Žádost o dotaci na kulturní akci Loštické
slavnosti hudby a tvarůžků / Žádost o dotaci na místa pro přecházení a chodníky ulice
Jevíčská / Žádost o dotaci na rekonstrukci brouzdaliště / Žádost o dotaci na opravu
kulturní památky Jana Nepomuckého na
ulici Olomoucká / Žádost o dotaci na zavedení kamerového systému ve městě / Žádost o dotaci na technické vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Předpoklad vyhodnocení žádostí duben –
květen.
V letošním roce také plánujeme na základě
vašich požadavků rozšíření městského rozhlasu, které by mělo přinést zlepšení kvality
přenosu, v některých lokalitách města. Tato
akce bude vyžadovat 200 tisíc Kč z rozpočtu města.

Vážení
spoluobčané, dovolte mi
vás jménem města v nadcházejících
jarních
měsících
pozdravit. Zima je
pro město čas, kdy
se vše připravuje na jaro, provádí
se údržba techniky,
sestavuje se rozpočet, pracuje se na přípravě projektů, kulturních akcí, podávají se žádosti o dotace, zahajují se výběrová řízení
na nové projekty. V průběhu zimy byl vedením města připraven nový rozpočet na
letošní rok, který byl dne 7. 3. projednán a
schválen zastupitelstvem města. Vzhledem
k tomu, že po rozsáhlých jednáních se vedení města podařilo uspořit značné finanční prostředky za opravy komunikací realizované v roce 2015, otevřela se nám cesta
pro další investice do majetku města v roce
letošním. Přes dosažené úspory je nutné
dále pokračovat cestou efektivního využívání zdrojů a minimalizace nákladů. Výstavba kanalizace v průběhu 10 let odčerpá
z rozpočtu města částku 27 mil. Kč, kterou
bude město v těchto letech splácet. Již v letošním roce bude z rozpočtu města vydáno
na splátky kanalizace 2,7 mil. Kč. Výstavba kanalizace je přes finanční nároky samozřejmě krok správným směrem, je třeba
chránit životní prostředí, ve kterém žijeme
a to nejen pro nás, ale i pro naše budoucí
generace.
Dovolte mi na tomto místě zmínit největší
akce, které nás v tomto roce čekají. Jedná se
zejména o: opravy komunikací v ulici Pod
Střelnicí a Trávník / rekonstrukci brouzdaliště na koupališti / opravu vzduchotechniky v základní škole / v případě získání dota2
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souhlasí Ministerstvo dopravy ČR. Vyjádření dopravního inspektorátu v Šumperku
k požadovanému zákazu je negativní. Čekáme na rozhodnutí silničního správního
úřadu v Mohelnici, dle jejich předběžného vyjádření nám bude s největší pravděpodobností vydáno rozhodnutí ve smyslu stanoviska ředitelství dálnic a silnic a
zákaz tranzitu kamionů nad 12 tun městem nám bude na zkušební dobu do konce
roku 2016 povolen.
Snahou města je vašim požadavkům naslouchat, ne vždy však můžeme vyhovět
všem přáním. Finanční situace města, které
musí řešit po kanalizaci technický stav komunikací a chodníků na mnoha místech
města, ani předchozí etapa kanalizace, kdy
občané příspěvek na domovní přípojky od
města nezískali, nedovoluje, abychom vyhověli vašim požadavkům na schválení příspěvku na realizaci domovních přípojek.
Pevně věřím, že u většiny z vás najdeme pro
naše rozhodnutí pochopení.

Město, spolupracuje se Správou silnic
Olomouckého kraje na projektové přípravě oprav komunikací ve vlastnictví kraje a to silnice v ulici Havelkova od Růžku po zdravotní středisko a silnice ulice
U Valchy až do Žádlovic po konec bytové zástavby. V obou případech půjde o
opravy včetně konstrukčních vrstev vozovky. Město souběžně projektově připravuje opravy chodníků kolem těchto silnic.
Z jednání na krajském úřadu vyplývá, že
by k realizaci oprav těchto komunikací
mělo dojít v průběhu následujících dvou
let. V letošním roce by mělo dojít k dokončení opravy silnice II/635 z Loštic do
Mohelnice. V souvislosti s tím vás chci informovat, že jsme na základě připomínek
upozorňovali Správu silnic Olomouckého
kraje na stav středové spáry silnice II/635,
u které nebyla provedena na podzim středová zálivka z důvodu počasí, bylo nás
sděleno, že k nápravě dojde, jakmile to klimatické podmínky dovolí.
Dále intenzivně pracujeme na získání zákazu tranzitu kamionů nad 12 tun městem. V současné době je již zpracován
projekt nového dopravního značení, který
nám na zkušební dobu 1 roku schválilo ředitelství dálnic a silnic a se zákazem také

Přeji nám všem brzké jaro, hodně zdraví,
příjemné prožití svátků velikonočních a
mnoho pracovních úspěchů.
starostka města

Zpráva SUOT - za období prosinec 2015 – únor 2016
Narodili se: Matěj HÉL, Iveta POKORNÁ, Robert BARTL, Štěpán ŠŤASTNÝ, Matyáš
MAKSANT, Filip ŠTĚPÁNEK, Emilly Zoe HALFAR, Jan HOMOLA, Ema KVASNIČÁKOVÁ
Zemřeli naši spoluobčané: BÍLEK Lumír – nedož. 70 let, FIGURA František – nedož. 84 let, KONEČNÝ Alois – 78 let, ŽÁČEK
Arnošt – 76, NAVRÁTILOVÁ Marketa – 38 let, MATĚJŮ Jana –
72 let, PAVELKOVÁ Marie – 66 let, GROSS František – 81 let,
AMBROŽ Jaromír – 60 let, FRANK Jan – 73 let, TINCLOVÁ Drahomíra – 81 let, MOŤKOVÁ Marta – 81 let, DOLANSKÁ Anna
– 76 let
V uvedeném období nebyl uzavřen v Lošticích žádný sňatek.
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Zápis dětí

do mateřské školy v Lošticích
bude probíhat 20. a 21. dubna 2016
v budově mateřské školy Loštice,
Trávník 595.

1. den – středa:

v době od 7.30 do 12.00 hod.

2. den – čtvrtek:

v době od 12.00 do 16.00 hod.
Zapisují se všechny děti, které ve školním roce 2016 - 2017 dovrší věk 3 roky,
tzn. i děti, které nastoupí případně až
ve 2. pololetí.
Při zápisu je nutno předložit
rodný list dítěte a doklad o povinném
očkování dítěte

Zjednodušený popis postupu napojení kanalizačních přípojek
na novou kanalizaci

(v rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojekt
JIH, Loštice)
Investor, tj. vlastník napojované nemovi- Dle standardů společnosti VHZ Šumperk,
tosti (budoucí odběratel) si ověří, zda dis- a.s. si investor tj. vlastník nemovitosti příponuje projektovou dokumentací a územ- pojku vybuduje buď svépomocí, nebo proním souhlasem pro své napojení. Tyto střednictvím odborné firmy.
dokumenty zajistilo pro odběratele Město Před samotným zásypem vybudované kaLoštice. Pokud jste dokumenty dosud ne- nalizační přípojky vyzve investor pracovníobdrželi, budou Vám v nejbližších dnech ka ŠPVS, a.s. pana Rauše (tel. 583 317 544,
doručeny zaměstnanci MěÚ Loštice, nebo mobil: 602 296 193) ke kontrole přípojsi je můžete vyzvednout u pana Milana Pe- ky. Ta musí být v době kontroly obnažená
lzla na Městském úřadu Loštice (kontakt: v celé délce, podsypána a obsypána maximálně do ½ profilu potrubí.
737 962 245, pelzl@mu-lostice.cz).
S těmito doklady se investor tj. vlastník ne- Při kladném výsledku kontroly vystaví pramovitosti dostaví na zákaznické centrum covník ŠPVS „Souhlas s provedením stavŠPVS, a.s. provoz Mohelnice, sídlo provozu by“ a opíše aktuální stav vodoměru, jež
na ČOV (čistírna odpadních vod) Mohel- bude sloužit jako výchozí stav pro platbu
nice, pí Morávková (tel. 583 317 541), kde stočného. Teprve po obdržení tohoto souhlasu je možné přípojku zasypat.
vyplní žádost ke zřízení přípojky.
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Následně se investor (tj. vlastník nemovitosti) s tímto dokladem dostaví na zákaznické centrum ŠPVS a.s. (ČOV Mohelnice),
kde uzavře smlouvu o odvádění odpadních
vod a stává se od tohoto okamžiku novým
uživatelem kanalizace a plátcem stočného.
Datum možného zahájení budování přípojek je 1. února 2016.

Podrobný popis celého procesu – „Manuál
pro občany pro budoucí napojení na kanalizaci“ najdete jako přílohu vloženou do vánočního Hlasu Loštic - zima 2015, nebo na
webových stránkách města:
http://www.mu-lostice.cz/dokumenty /38Manual-pro-obcany-pro-budouci-napojeni-na-kanalizaci.pdf, zpracovaný společností ŠPVS, a.s.
Jan Konečný, místostarosta města Loštice

INFORMACE PRO OBČANY – ODPADY V ROCE 2016
POPLATEK za komunální odpad ve výši SVOZ A TŘÍDĚNÍ ODPADU:
525 Kč je splatný 30. 4. 2016.
Platbu lze provést:
 V hotovosti – v pokladně MěÚ Loštice
(v úředních hodinách MěÚ)
 Bezhotovostním převodem na č.účtu
1905685379/0800, variabilní symbol Vám
bude sdělen na tel. č. 583 401 807, příp. dotazem na e-mail melhubova@mi-lostice.cz
(VS je stejný jako v roce 2015)
 Poštovní poukázkou, která bude rozesílána počátkem dubna 2016. Nečekejte až
Vám přijde složenka, rozeslání složenek
stojí 15 tisíc Kč z rozpočtu města, které by
mohlo použít na podporu kultury, sociálních programů, školství atd. využijte možnost úhrady prvními dvěma způsoby do
31.3.2016. Děkujeme!
Osvobození a úlevy stanoví Obecně závazná vyhláška č. 3/2015: Pro osvobození
osob nepřítomných v Lošticích z důvodu
umístění v domově důchodců, dětském domově, v domově pro osoby se zdravotním
postižením apod. je třeba předložit písemné potvrzení. U osob pobývajících v zahraničí déle než 6 měsíců podepsat čestné prohlášení o době pobytu mimo Loštice (může
podepsat rodinný příslušník). Pro snížení
poplatku o 50% u držitelů průkazu ZTP a
ZTP/P je nutno předložit platný průkaz.
(vyřizuje A. Melhubová, kancelář ŽP)

Komunální odpad - POZOR, ZMĚNA
TERMÍNU SVOZU!
Po dobu svozu bioodpadu (duben až říjen)
bude svoz čtrnáctidenní, a to v sudé týdny
v úterý. Po zbytek roku bude svoz týdenní (vždy v úterý). Kontejnery 1100 litrů na
sídlištích budou sváženy každý týden.
Do popelnic patří pouze zbytkový komunální odpad po vytřídění všech složek tříděného odpadu.

Biologicky rozložitelný odpad. Svoz je
čtrnáctidenní – liché týdny v pondělí, první svoz proběhne 29.3.2016 (mimořádně
v úterý po Velikonocích).
Do bionádob patří odpad rostlinného původu, např. posečená tráva, listí, zbytky
rostlin, plevel, nakrátko nastříhané větvičky, piliny, sláma, seno, spadané ovoce.
Plasty, papír, sklo. Odkládají se do kontejnerů, rozmístěných po městě (jejich seznam
je uveden v příloze č. 1 k OZV č. 1/2015).
Do kontejnerů na plasty patří rovněž kompozitní obaly od mléka, džusů apod. (Tetrapaky). Pro třídění plastů lze využít doplňkový pytlový svoz plastů, který probíhá
každou první středu v měsíci. Plastové láhve řádně sešlápněte nebo pomačkejte, aby
se zmenšil jejich objem. Nepatří sem PET
láhve od oleje.
5

jaro 2016

hlas loštic

Baterie a úsporné žárovky. Pro sběr těchto odpadů jsou v přízemí Městského úřadu
v Lošticích umístěny sběrné boxy.

Do kontejnerů na papír patří pouze suchý a
čistý papír, kartony a objemné krabice poskládejte nebo rozřežte, aby zabraly co nejméně místa. Nepatří sem krabičky od vajec
a roličky od toaletního papíru (nedají se už
zpracovat).
Kontejnery na sklo jsou rozděleny na bílé
a barevné sklo, pro likvidaci tabulového
skla je určen kontejner před garážemi Města Loštice na Moravičanské ulici (vedle Kovošrotu).
Kovy. Pro sběr kovového odpadu a drobných kovů jsou rozmístěny kontejnery na
těchto stanovištích: nám. Míru - za prodejnou COOP, garáže Města Loštice - Moravičanská ul., Sokolská, Sídliště, U Vody, Žádlovice, Vlčice
Objemný a nebezpečný odpad. Sběr a svoz
těchto odpadů je zajišťován dvakrát ročně
formou mobilního svozu.
Termíny svozu: nebezpečné odpady – 2. 4.
a 1. 10. 2016. Objemné odpady – 2. 4., 9. 4.,
1. 10. a 15. 10. 2016
Textil, oděvy. Kontejnery na textil jsou
umístěny za obchodním domem COOP,
za bytovým domem č. 750 na Hradské ulici (směr Sídliště) a u garáží Města Loštice
na Moravičanské ulici. Do kontejnerů je
možno odkládat suchý a čistý textil, oděvy,
obuv a hračky.
Elektrozařízení. Vyřazená elektrická a
elektronická zařízení (ledničky, mrazničky,
myčky, sporáky, mikrovlnky, televizory, PC,
monitory, drobné elektronické zařízení a
elektrické nářadí lze odevzdat v termínech
svozu objemných a nebezpečných odpadů nebo po předchozí domluvě v pracovní
době na sběrném místě (garáže na Moravičanské ulici).
Potravinářské oleje. Sběr probíhá současně s pytlovým sběrem plastů, to znamená
každou první středu v měsíci, sbírají se výhradně použité potravinářské oleje a tuky
rostlinného původu.

Od 30. 3. 2016 každou středu od 13.00 hod.
do 17.00 hod. mohou občané odevzdat
všechny vyjmenované druhy odpadu (s výjimkou nebezpečných) na sběrném místě
na Moravičanské ulici. Podzimní termín
ukončení této služby bude stanoven podle
vývoje počasí.
Svoz ořezaných větví ze zahrad proběhne
v sobotu 19. 3. a 2. 4. 2016. Požadavek je třeba nahlásit do 17. 3. na tel. č. 583 401 807.
Tato služba je bezplatná.

Jarní úklid

Z besedy nad kávou a čajem se
starostkou a místostarostou vzešel požadavek vyhlásit dny jarního
úklidu, kdy město
zajistí odvoz komunálního odpadu ze zametených
chodníků či cest před domy občanů, kteří
mají chuť se zapojit do péče o město společně s námi. Pro ty co najdou chuť si před
domem uklidit a zamést chodník či komunikaci, vyhrabat trávu atd. nabízíme odvoz
tohoto přebytečného štěrku, kamení, staré
trávy, odpadků a to ve dnech 19.3.2016 a
2.4.2016. Uklizený odpad můžete ponechat
na hromadě před Vašim domem příp. dát
do pytle a opět ponechat na místě. Ve výše
uvedené dny technická četa město objede a
připravený odpad uklidí.
Samozřejmě se tímto nezříkáme odpovědnosti za úklid veřejných prostranství a
ploch města, ve kterém budeme nadále usilovně pokračovat.
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Poplatek ze psa, povinnosti vlastníků psů, kontrola
Vážení spoluobčané,
stále se množí stížnosti na úklid psích exkrementů a volné pobíhání psů po městě.
V souvislosti s tímto
Vás upozorňujeme, že
všichni vlastníci psů
mají dle OZV č. 2/2010
o místním poplatku ze
psů povinnost přihlásit
svého psa na městském úřadu a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne kdy pes dovršil
stáří 3 měsíců nebo dne, kdy poplatník nabyl psa staršího tří měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
Za prvního a každého dalšího psa v rodinném domě 		
– 200,00 Kč
Za psa v domě se čtyřmi a více byty		
				
– 300,00 Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele v domě s více byty
– 450,00 Kč
Všechny vlastníky psů, tímto upozorňujeme, že bude provedena kontrola dodržování přihlašovací povinnosti majitelů psů.
Dále Vás upozorňujeme, že kdo nesplní
svoji oznamovací povinnost a psa řádně
a včas nepřihlásí, vystavuje se pořádkové
pokutě až do výše 50.000,00 Kč, proto Vás
tímto vyzýváme, abyste svého psa neprodleně přihlásili sami a město nemuselo přijímat žádná nápravná opatření.
Dále všechny vlastníky psů upozorňujeme, že bude prováděna důsledná kontrola dodržování obecně závazné vyhlášky č.
19/2002 o zajištění čistoty veřejných prostranství a zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem psů
na území města Loštice, článek 3 této OZV
ukládá fyzické osobě, která vede nebo doprovází psa tyto povinnosti: mít u sebe evidenční známku psa, není-li označen pes

sám / mít psa na veřejném prostranství na
vodítku a zajistit, aby pes nemohl ohrozit okolí v zastavěné oblasti nebo místech
osídlení na celém území města / zabránit
vstupu psa na některá veřejná prostranství,
jímž se rozumí všechna veřejně přístupná
dětská hřiště či pískoviště, veřejná sportoviště, školské areály, parky a hřbitov popř.
další místa označená tabulkou se zákazem
vstupu se psem / zajistit, aby pes neznečišťoval zařízení sloužící potřebám veřejnosti
a nepoškozoval veřejnou zeleň / neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy apod.)
způsobené psem na veřejném prostranství
a zajistit, aby bylo s nečistotami naloženo
hygienicky nezávadným způsobem.
Porušení povinností stanovených touto
obecně závaznou vyhláškou lze postihnout
jako přestupek, za který lze uložit pokutu
až do výše 30.000,00 Kč. Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem a stále sílícím hlasům na neplnění povinnosti majitelů psů
na úklid po svých mazlíčcích, jsme nuceni zpřísnit postoj města, k této problematice. Občané, kteří jsou se situací znečišťování veřejných prostranství ve svém okolí
nespokojeni, mohou případy nahlásit na
městském úřadu, v první fázi město zkontroluje, zda osoba, která nedodržuje OZV č.
19/2002 má psa řádně přihlášené ve smyslu OZV č. 2/2010, pokud ne bude proti této
osobě zahájeno správní řízení a poplatníkovi v tomto řízení bude uložena pořádková pokuta, pokud ano bude poplatník
písemně požádán, aby OZV č. 19/2002 dodržoval, v případě, že se bude situace znovu
opakovat bude vůči vlastníku psa zahájeno
přestupkové řízení.
Město je obrazem lidí, kteří v něm žijí, zaměstnanci technických služeb města mohou
neustále zametat, čistit, uklízet, zaměstnanců
technické čety města je 8 a občanů města 3 ti8
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síce, pokud každý z nás upustí na zem denně
jeden papír nebo obal, jedná se o 3 tisíce papírů nebo obalů denně, 90 tisíc měsíčně, 1 mil.
ročně. To stejné platí o psích exkrementech,
máme-li ve městě přihlášených 300 psů, jedná se o min. 300 psích exkrementů denně, 9
tisíc měsíčně, 100 tisíc ročně.
Na závěr mi dovolte Vás všechny požádat
o ohleduplnost vůči svým spoluobčanům,
zejména pak vůči dětem, které si na veřejných prostranstvích města hrají a běhají
mezi psími výkaly. V případě, že se situace ve městě nezlepší, budeme nuceni zvýšit poplatek ze psa až na maximální možnou hranici a z vybraných poplatků zaplatit
jednoho člověka u technických služeb měs-

ta, který bude denně provádět výhradně
úklid těchto nečistot po Vašich mazlíčcích.
Tvrdost takového opatření, pak dopadne
na všechny vlastníky psů stejně, přestože
věřím, že řada vlastníků psů nečistoty po
svých psech řádně a pravidelně uklízí.
V letošním roce dojde k rozšíření sítě odpadkových košů ve městě. Ještě stále, ale
nebude pokryto celé město. Tímto Vás vyzýváme, abyste nám zasílali své podněty, ve
kterých lokalitách odpadkové koše chybí a
je třeba je doplnit. Po vyhodnocení Vašich
návrhů budeme síť odpadkových košů na
základě rozhodnutí rady města dále rozšiřovat, abychom Vám úklid po Vašich mazlíčcích usnadnili.

Podvečer u kávy či čaje se starostkou a místostarostou města
Dne 24. 2. 2016 v 17.00 hod. se v klubovně Městského kulturního střediska Loštice
uskutečnilo neformální setkání starostky a
místostarosty města s občany města. Hlavní
téma pro toto setkání jsme zvolili „Sběr, třídění a svoz komunálního odpadu ve městě“. Klubovna byla v rámci besedy příjemně
zaplněna. Po krátkém úvodu byl dán prostor k diskuzi nad daným tématem. Obča-

né se do diskuze velmi aktivně zapojovali a
z besedy pak vzniklo několik důležitých témat k zamyšlení:
- největší rezervy ve třídění odpadů jsou dle
vyjádření občanů na sídlištích, kde je třídění anonymní a občané třídí méně
- stále pokračovat v informačních článcích
ke třídění odpadů
- naučit lidi lépe třídit, tak, aby se odpad
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třídil efektivně s co nejmenšími finančními náklady a co nejmenší zátěží pro životní prostředí - lisování PET lahví, kartonových nápojů, správné ukládání papíru do
kontejnerů
- pokusit se nalézt cestu jak vykupovat od
občanů stavební materiál a suť v omezeném množství z drobných stavebních úprav
domů a bytů
- byla rozebrána možnost třídění odpadů
na hřbitově, ze které vyplynulo, že odpad na
hřbitově je v mnoha případech znečištěný a
jeho třídění je značně problematické – v úvahu v první fázi připadá kontejner na sklo.

Beseda byla přínosná především pro zástupce města, vyslechli jsme Vaše názory,
podněty a připomínky a nyní máme možnost s nimi dále pracovat. Ne vše se nám
podaří vyřešit, ale nyní máme možnost se o
to, alespoň pokusit.
Další besedu připravujeme na 6. 4. 2016
opět v 17.00 hod. v klubovně kulturního
domu, zvolené téma pro tuto besedu je:
„Připojení na nový kanalizační řad ve městě - výstavba domovních kanalizačních přípojek“
Těšíme se na další setkání s Vámi
starostka a místostarosta města.

VHZ – vše, co činíme, činíme pro čistší budoucnost
ce 775 m kanalizačních stok. V rámci této
výstavby investovala VHZ na území města Loštic bezmála 250 000 000,- Kč, z nichž
podstatná většina přitekla z dotačních fondů Evropské unie a České republiky. Předpokládaná doba trvání takového projektu
je odhadována na min. 24 měsíců, VHZ to
celé kvůli zajištění financování formou dotace musela stihnout za měsíců 17. To samo
o sobě vyžaduje plnou mobilizaci a nasazení. Zde hledejme, prosím, příčinu mnohých
uzavírek, objížděk a komplikací ve vašem
městě. Výstavba kanalizace je vždy spojena
s enormním zásahem do dopravní infrastruktury města, tj. naše práce musela být
plně koordinována se záměry města, které operativně a duchapřítomně finalizovalo povrchy cest v Lošticích. Zde bych chtěl
poděkovat zvláště panu Janu Konečnému, a
paní starostce Šárce Havelkové Seifertové,
kteří z pozice člena představenstva společnosti VHZ a člena dozorčí rady VHZ koordinovali práce města s prací VHZ.
Jak jste si již mohli povšimnout, tak práce na hlavních kanalizačních stokách a jejich odbočeních byly na konci loňského
roku ukončeny. Do roku 2016 si společnost

Vážení občané města Loštice a přilehlých
obcí,
jedním z roků, který se dozajista zapíše
tučným písmem do historie vašeho města,
byl rok 2015. Dnes již vůbec nepochybuji o tom, že by se v Lošticích našel někdo,
kdo by nebyl přímo, či nepřímo konfrontován s projektem „ZLEPŠENÍ KVALITY
VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“. Tento projekt zasáhl v Lošticích každého a již ze své podstaty, rozsahu a nutné délky trvání zasáhnout každého
musel. Mohu - li být trochu přesnější, tak
si dovolím připomenout, že se jednalo o
akci, v rámci které Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ), jejímž významným akcionářem je i město Loštice, realizovala rozsáhlý, vodohospodářský, dotační
projekt. Cílem projektu bylo zajistit na území vašeho města odkanalizování odpadních vod a tím splnit podmínky regulace
nakládání s odpadními vodami v souladu s vodním zákonem. Co do rozsahu, tak
jde o projekt ojedinělý. Během roku 2014
a 2015 jste byli v Lošticích a Žádlovicích
svědky výstavby a položení bezmála 12 620
m nových kanalizačních stok a rekonstruk10
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odpovědi na dotazy, které vás, jako občany
města, zajímají nejvíce (k tomuto viz níže).
Pro rok 2016 má VHZ v rámci Schváleného
věcného plánu investic a oprav v plánu dokončit prodloužení kanalizace v místní části obce Vlčice – předpoklad dokončení prací je v září 2016.
Závěrem bych se chtěl jménem společnosti VHZ Šumperk, a.s. omluvit za nepříjemnosti, které jste museli v souvislosti s epochální výstavbou na území města Loštice a
Žádlovic v roce 2014 a 2015 snášet a současně vám poděkovat za vaší vstřícnost a trpělivost. Prosím mějte na paměti, že vše co
činíme, činíme pro čistší budoucnost. To je
naše poslání.
Za společnost VHZ Šumperk, a.s.
JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti

VHZ přenáší povinnost provést přepojení občanů ze stávající kanalizační sítě na
nově zbudovanou páteřní kanalizační stoku. VHZ tak bude muset přepojit všechny
objekty, u nichž občané řádně platili stočné, a které nestihla přepojit již v roce 2015.
Dané práce průběžně pokračují. V rámci
nově vybudované kanalizační stoky vznikla současně možnost nového připojení pro
cca 1196 ekvivalent obyvatelstva, která dosud nebyla připojena na jednotnou kanalizační infrastrukturu. Těmto obyvatelům
připravila VHZ předpoklad pro nejefektivnější, nejkomfortnější, ekonomicky výhodný a legální způsob likvidace odpadních
vod. Stačí se jen napojit na novou kanalizaci. V současné době je VHZ dotazována
na mnohé aspekty vlastního nového připojování, proto bych rád touto cestou předal

Kotlíková dotace v Olomouckém kraji – Jak jsme se zapojili?
o zákaz průjezdu kamionů městem, který
vnímáme jako velmi negativní stav zhoršující podmínky k životu ve městě - znečištění ovzduší, nadměrný hluk, zvýšené
emise. Na straně druhé nám stát nabídne
možnost vyřešit znečištění ovzduší z našich
vlastních stacionárních zdrojů za vydatné finanční pomoci státu a my se této příležitosti nechopíme, přitom největší emisní znečištění, které každodenně dýcháme a
které oslabuje imunitu našich organismů,
pochází právě z lokálních topenišť našich
vlastních domů.
Samozřejmě, ne všichni občané města mají
finanční prostředky na nákup tepelného čerpadla, ale kvalitní kondenzační kotel na plyn nebo nový kotel na tuhá paliva se zásobníkem splňující požadovanou
emisní třídu se může za finanční podpory
státu pohybovat v rozmezí částek 15 až 25
tisíc Kč podle výběru kotle, což jsou částky, které by mohlo mnoho domácností ve

Na dotaz u krajského úřadu, který je příjemcem žádostí o kotlíkové dotace v Olomouckém kraji nám bylo sděleno, že k 3. 3.
2016 mají evidovaných 9 žádostí od vlastníků nemovitostí v našem městě. Vzhledem k tomu, že v katastru města je evidováno více, než 800 čísel popisných jedná se
o velmi malé procento domácností. Bohužel více občanů města nevyužilo možnost
získat 85% objemu finančních prostředků
na nákup nového kotle splňující současné
podmínky pro čistotu ovzduší, proto s největší pravděpodobností nedojde ke zlepšení smogové situace ve městě v zimních měsících, kdy se nad městem drží po řadu dní
inverze bránící slunečním paprskům vstoupit na naše území.
Loštice jsou zařazeny do kategorie obcí se
zvýšeným znečištěním ovzduší což má negativní dopad na zdraví nás všech a především na zdraví našich dětí a seniorů. Na
jedné straně se velmi intenzivně snažíme
11
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svých rozpočtech nalézt. Někdy je jednání
člověka velmi zvláštní. Každý den lidé stojí fronty na různé vitamínové doplňky stravy, posilovače imunity, platí za různé očkovací vakcíny pro sebe a své děti z obavy o
své zdraví, přitom si sami znehodnocujeme
kvalitu svého životného prostředí – svým
jednáním vytváříme prostředí pro vznik
alergií, oslabujeme si vlastním počínáním
imunitu, zhoršujeme si prostředí, ve kterém trávíme většinu svého života.
Na tomto místě je třeba říci, že mnoho domácností v našem městě má již nyní otopnou soustavu vybudovanou ve svých domech, tak, že ovzduší ve městě neznečišťují.
V domech mají kotle na pelety, tepelná čerpadla, nízkoemisní kotle na tuhá paliva,
kotle na zemní plyn atd. Velká většina do-

mácností splňuje požadavky na ekologické vytápění i bez přispění kotlíkové dotace nebo využila jiné dotační programy již
v minulosti. Tito občané se již nyní chovají
k ovzduší našeho města velmi odpovědně,
za což jim patří velké poděkování.
Je možné, že se v příštím roce bude kotlíková dotace ještě jednou opakovat, proto
mi dovolte na závěr touto cestou, jménem
všech občanů města požádat, Vás, kteří stále topíte tuhými palivy ve starých kotlích
s nízkou emisní třídou nebo bez ní, abyste možnost získání dotace na výměnu kotle
znovu zvážili, případně se i na podání žádosti v roce 2017 finančně připravili, tak,
abychom docílili co nejlepšího možného
stavu ovzduší v našem městě.
starostka města

Hledejme společně důvody proč třídit odpad a jak to dělat
co nejlépe!
Pokud Vám není lhostejné místo, kde žijete,
zkuste se spolu s námi zamyslet proč třídit a
jak nejlépe třídit odpad.
Na začátku si řekněme, že třídění odpadu
nás nic nestojí mimo našeho času, který věnujeme tomu, kam který odpad umístit.
Tím, že ve městě třídíme odpad, ušetříme
ročně cca 300 tisíc Kč za odpad, který by
jinak skončil ve směsném odpadu, kdybychom odpad netřídili, poplatek za komunální odpad by v současné době činil přes
600,00 Kč na poplatníka.
Díky tomu, že odpady třídíme, již 4 roky po
sobě nebylo nutné ve městě zvyšovat poplatek za komunálního odpadu.
Důsledným tříděním šetříme naši planetu
sobě, svým dětem, budoucím generacím.
Správné třídění nám umožní v době od 1.4.
do 31.10. provádět svoz směsného komunálního odpadu pouze jednou za 14 dní, čímž
nejen, že pomůžeme životnímu prostředí snížením emisí z dopravy, ale také dojde

k další úspoře nákladů na odpadové hospodářství města ve výši cca 100 tisíc Kč ročně.
Přestože odpady třídíme, stále město doplácí cca 200 tisíc Kč z rozpočtu města na
odpadové hospodářství ve městě, tyto finanční prostředky by mohlo každým rokem využít na doplnění odpadkových košů
ve městě, nákup laviček, opravy chodníků,
podporu škol, sportovních areálů, stále je
co zlepšovat, přesvědčme lidi ve svém okolí, že třídění odpadů má smysl.
Slisováním PET láhve snížíte její objem na
20 %, ušetříte 80 % z původních nákladů
na skladování, transport a likvidaci odpadů.
Pokud budete lisování PET lahví důsledně
dodržovat, vyvezeme kontejnery na plasty
4x méně často než v současné době, tedy
uspoříme 4x více finančních prostředků za
dopravu, které umožní dále náklady na odpadové hospodářství zlevnit.
Svázáním papíru, rozřezáním kartonových
krabic opět zajistíte, aby firma EKO-UMI12
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NED nevyvážela vzduch v kontejnerech,
ale skutečně popelnice plné tříděného odpadu, tím, že do kontejneru vložíte velké archy kartónů, vytvoříte v kontejnerech
vzduchové kapsy, které neumožní kontejner efektivně vyplnit a tím dochází k velkým provozním ztrátám.
Věřím, že všichni odpady třídíme, třídíme
je dobře? Třídíme je tak, abychom skutečně
šetřili životní prostředí? Třídíme tak, abychom zajistili maximální výtěžnost s minimálními náklady pro město, které nám
umožní zlevnit náklady na odpadové hospodářství města a tím dát městu možnost

zlevnit poplatek za odpad příp. ho, alespoň ponechat ve stejné výši i v budoucích
letech?
Signály z Ministerstva životního prostředí
ČR jsou jasné, zákaz skládkování do roku
2024, do této doby postupně navýšit částku za uložení odpadu na skládku až o čtyřnásobek dnešních cen za 1 tunu uloženého
odpadu. Nezačneme-li se chovat zodpovědně, může se stát, že poplatek za komunální
odpad se bude každoročně velmi dramaticky navyšovat. Pomozte svému městu v jeho
snaze snížit náklady na odpadové hospodářství na minimum.
Alena Melhubová

STOLNÍ KALENDÁŘ 2017

Město Loštice připravuje ke konci roku
vydání stolního týdenního kalendáře Loštice 2017. V tomto kalendáři bude obrazová část zachycující zajímavá místa ve městě,
zájmovou činnost našich obyvatel, kulturní
náplň a aktivity našich obyvatel. Bude zde
i časový přehled akcí jak kulturních, tak i
společenských a sportovních, odvozy odpadů a konání různých aktivit.
Přivítáme zájemce o fotografování a jejich

pohledy na naše město. Můžete průběžně
dodávat svoje fotky v digitální podobě, ať
máme z čeho vybírat. Prostor v tomto kalendáři bude i pro reklamu loštických firem.
Kalendář bude neprodejný a obdrží ho ti,
kteří uhradí včas poplatek za komunální
odpad v roce 2016. Výdej tohoto kalendáře
bude začátkem prosince tohoto roku.
Potřebné informace k vydání tohoto kalendáře obdržíte v kanceláři MKS (p. Veselý).
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ze života města
Velikonoční bohoslužba
Sestry a bratři v Kristu,
milí přátelé!
Pojďme společně vstoupit
do velikonočního času.
K připomínce Kristova vzkříšení
se sejdeme v Husově sboru v Lošticích

Někdy nás bouřlivé události života mohou
uvrhnout do zármutku, který nám nedovoluje
poznat Ježíše, který nás doprovází na naší životní cestě. Ale Ježíš přišel, aby rozlámal své tělo
pro druhé. Na jeho památku lámeme chléb, který nám připomíná nejen jeho oběť, ale také jeho
slavné vzkříšení. Z lásky k nám, z Boží milosti,
pro nás, pro naši spásu.

v neděli 27. března 2016 v 9 hodin.

K účasti na bohoslužbě Vás zve
a na setkání s Vámi ve společenství
Stolu Páně se těší

Vlastimír Haltof, farář CČSH.

„Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe;
kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.
A chléb, který já dám, je mé tělo,
dané za život světa.“ (Jan 6:51)

Emauzští učedníci. Han van Meergen

Velké poděkování

Patří panu řediteli a pedagogickým zaměstnancům ze ZŠ Loštice, kteří umožnili studijní
pobyt pro žáky školy před vánočními svátky v Berlíně a Londýně.
Rodina Sloukova

Tříkrálová sbírka 2016
dveře iniciálami K + M + B 2016. Opět se
ukázalo, že lidé v našem městě mají srdce
na pravém místě a dokáží pomoci dobré
věci. V Lošticích se vykoledovalo 70 522 Kč.
Také nejbohatší pokladničky ze zábřežské
oblasti pocházejí z Loštic. Výtěžek nejbohatší pokladničky paní Ludmily Schwarzové činil 17 738 Kč, také druhá nejplnější pokladnička pocházela z Loštic, jen o
něco méně - přesně 12 362 Kč vykoledovala skupinka paní Elišky Škarkové. Oproti loňsku si jen naše rekordmanky prohodily pořadí.

V prvním lednovém týdnu se opět uskutečnila Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí. V oblasti spravované Charitou Zábřeh
se uskutečnila již po sedmnácté.
A tak i v Lošticích se vydalo do určených
obvodů několik tříčlenných skupin složených z věřících a z mladých skautů, aby
slušným způsobem požádaly občany o
dobrovolný finanční příspěvek. Současně zazpívaly „tříkrálový chorál“ a označily
14
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2016
v loštické farnosti: 			
Loštice		
70 522 Kč
Žádlovice
7 287 Kč
Vlčice		
4 504 Kč
Pavlov		
4 051 Kč
Palonín
5 540 Kč
Obectov
2 871 Kč
Celkem
94 775 Kč
V roce 2015 bylo vybráno 85 483 Kč, což je
o 9 292 Kč méně než letos.

Všem štědrým dárcům, kteří často i
z toho mála, co mají,
přispěli na pomoc
strádajícím,
patří vřelý dík. Obětavým koledníkům a
organizátorům sbírky pěkně děkujeme s přáním všeho dobrého v roce 2016.
			
Stanislav Geppert

Podzim a zima na Základní škole v Lošticích
Měsíc březen opět po roce otevřel kapitolu
nazvanou Jaro, žáci si odpočinuli od svých
povinností během týdenních prázdnin a
druhé pololetí školního roku 2015/2016 se
naplno rozjelo.
Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámila s nejdůležitějšími událostmi listopadu a zimních měsíců, které proběhly na
naší škole. V tomto školním roce jsme se
nově zapojili do dvou projektů: EU Lošti-

ce, Výzva č. 56 - CZ.1.07/1.1.00/56.0420 a
EU – Loštice, Výzva č. 57 - CZ.1.07/1.1.00
/57.0319.
Na základě projektu EU Loštice, Výzva
č. 56 se naši žáci zúčastnili dvou jazykově
vzdělávacích pobytů - v Německu (Berlín)
a v Anglii (Londýn).
Do Německa se skupina 10 deváťáků spolu s pedagogickým doprovodem Mgr. Helenou Václavovou a Mgr. Irenou Podsklano-
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oblast Greenwich v Národním námořnickém muzeu, známé Londýnské oko, věžní
hodiny Big Ben, přírodovědné muzeum,
aj. Ubytováni byli ve skautském středisku
Gilwell. Ubytování, strava, cesta a některé vstupy do památek byly žákům hrazeny
v rámci projektu.
Projekt EU – Loštice, Výzva č. 57 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy byl zaměřen na
zkvalitnění výuky technických předmětů a vybavení školy potřebným zařízením
a pomůckami. Zapojili se do něj žáci 7. a
8. ročníku, kteří v tříčlenných skupinkách
zhotovili různé výrobky. Každý žák vytvořil svoje portfolio, v němž byl rozpracován
výrobek z hlediska dokumentace a byla zde
zhodnocena práce ze strany žáka i učitele.
Díky tomuto projektu jsme mohli vybavit
školní dílny zařízením a nářadím v hodnotě 200 000 korun, které umožní zkvalitnění
výuky a rozšíření obzoru žáků ohledně práce s materiálem.
Kromě těchto dvou projektů se ke konci
školního roku uskutečnily na naší škole

vou rozjela v termínu 22. 11. 2015 – 28. 11.
2015. Žáci absolvovali během tří dnů devět
hodin němčiny v jazykové škole Sprachenatelier Berlin, zakončených předáváním
certifikátů. Také si prohlédli mj. historické
centrum Drážďan a Berlína – Říšský sněm,
Braniborskou bránu, Červenou radnici,
Alexanderplatz s televizní věží, Postupimské náměstí, vánoční trhy. Dále je čekala
prohlídka Ostrova muzeí, Berlínské ZOO.
Celý pobyt zakončili v aquaparku Tropical
Island.
Jazykově vzdělávacího pobytu v Anglii se
v termínu 29. 11. 2015 – 5. 12. 2016 zúčastnilo 20 vybraných žáků. Pedagogický dohled zajišťovali Mgr. Petra Kubová,
Mgr. Ilona Faltusová, Mgr. Lubomír Faltus
a RNDr. Dagmar Skálová, PhD. Žáci také
absolvovali několikahodinovou výuku anglického jazyka v New London College, z níž
si opět odnesli certifikát. Prohlédli si mnoho památek a známých turistických cílů –
např. most Tower Bridge, královské klenoty
v Tower of London, hrad Windsor, muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s,
16
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akce spjaté s adventem a Vánocemi. Tak
jako loni, navštívil 4. prosince 2015 naši
školu Mikuláš s čerty a anděly. Dne 14.
prosince se žáci vypravili do MKS Loštice, kde hudební seskupení Hudba školám
pod vedením Jiřího A. Válka zahrálo vánoční písně ze světa i z domácí hudební
scény.
V pondělí 21. 12. 2015 pak proběhlo Vánoční putování, v němž se žáci 1. stupně vydali
na cestu po vánočních tradicích pěti světadílů. Žáci 9. ročníku připravili různé úkoly,
které dětem přiblížily život lidí během svátků. Odpoledne se budova staré školy otevřela všem návštěvníkům, kteří měli chuť si
poslechnout vánoční koledy našeho pěveckého sboru Větrník, projít Ježíškovu cestu,
podívat se na pohádku Červená karkulka
v podání žáků III.A nebo zamířit do zmíněných pěti světadílů a poznat jejich vánoční tradice.
Během zimních měsíců proběhla školní a
některá okresní kola tradičních soutěží - biologická, zeměpisná a dějepisná olympiáda,

olympiáda v českém jazyce, konverzační
soutěž v anglickém jazyce. Z informatiky
to byly internetové soutěže Technoplaneta
(luštění šifer), BrLoH (Brněnská Logická
Hra), SAPERE – vědět jak žít (o zdravém
životním stylu a stravovacích návycích) a
Finanční gramotnost. Z matematických
soutěží naši žáci řešili Pythagoriádu a Matematickou olympiádu. V únoru proběhla na 1. a 2. stupni recitační soutěž Dětská
scéna 2016, jejíž vítězové nás velmi úspěšně reprezentovali v okrskovém kole v Mohelnici. Z tělovýchovných soutěží se uskutečnilo školní kolo v basketbalu. Vítězové a
nejlepší řešitelé všech soutěží jsou zveřejněni na školních webových stránkách www.
zslostice.eu.
Zajímavé byly i akce zeměpisné a dějepisné. V prosinci se žáci 9. ročníku zúčastnili
výchovně vzdělávacího programu agentury Planeta Země 3000 v MKS Mohelnice na
téma Etiopie, Keňa, Tanzánie. V únoru se
žáci IV. A a VI. A podívali do Vlastivědného muzea v Olomouci na výstavu mapují-
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cí období Lucemburků, zejména Karla IV.,
s názvem „Korunovační klenoty na dosah“.
Zimní výcvikový kurz žáků VII. A a VII. B
proběhl na chatě Stará škola v lokalitě Hynčice pod Sušinou v termínu 1. 2. 2016 – 6. 2.
2016. Sněhové podmínky nebyly optimální,
ale umožnily lyžování na všech sjezdovkách
různé obtížnosti. Žáci se aktivně zapojili do
všech akcí a soutěží, absolvovali odborné
přednášky, lyžařsko- branný závod i závod
ve slalomu na lyžích a na snowboardu.

V pátek 12. února 2016 proběhl na 1. stupni
projektový den Rej masek aneb Masopust
ve škole. Měl za cíl přiblížit dětem masopustní období a zvyky, jež se k němu váží.
Poslední informace bude patřit tradičně zápisu do 1. tříd, který se letos konal ve dnech
27. 1. 2016 a 28. 1. 2016. Dostavilo se
k němu 39 dětí. V příštím školním roce by
na naši ZŠ mělo nastoupit asi 36 prvňáčků.
Krásné jarní měsíce všem čtenářům
Hlasu Loštic přeje Mgr. Martina Špičková

Pěvecký sbor chrámu Páně sv. Prokopa
Líbezné vánoční melodie opět po roce zazněly v chrámu Páně sv. Prokopa. Věřící,
kteří přišli na „Půlnoční“ mši svatou konanou v půl desáté večer a dopolední mši svatou konanou na Boží hod vánoční, se zaposlouchali do líbezných vánočních melodií
zazpívaných šestnáctičlenným smíšeným
chrámovým sborem řízeným zkušenou
zpěvačkou Maruškou Kašparovou a paní

MUDr. Koukalovou, která citlivě doprovázela sbor hrou na varhany. Nastudování
uvedeného vánočního programu vyžaduje
řadu zkoušek a přípravy, za což si celý sbor
zasluhuje srdečný dík a uznání přítomných
věřících na bohoslužbách. Za vkusnou a
překrásnou vánoční výzdobu chrámu a postavení betlému také moc pěkně děkujeme.
Za všechny věřící Stanislav Geppert

Čínská medicína
je Čínskou zdí v ochraně zdraví . . .
MUDr. Jitka Ševčíková
otevírá v Lošticích ordinaci čínské medicíny:

akupunktura, fytoterapie, léčebný tělocvik, dietologie,
baňkování, uvolňování krční páteře, moxování, masáž
celého těla, masáž baňkami, spoušťové body . . .
Ke Koupališti 13, Loštice. Objednávky tel.: 605 228 117

pr
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Dne 27. února 2016 jsme si připomněli
již 5. výročí úmrtí
paní Heleny

Zatloukalové

z Loštic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Janďourkovi

Vzpomínka

V sobotu 19. března 2016 a v pondělí 21. března 2016 to je právě 50 let
od úmrtí našich drahých rodičů –
pana Karla

Karafiáta – zakladatele textilního průmyslu v Lošticích
a jeho manželky Marie, rozené Exnerové.

Život v rodině po roce 1948 nebyl jednoduchý, ale vzpomínka na
společně prožité chvíle a Loštice té doby stále přetrvává v našich
srdcích. Výroční zádušní mše svatá byla sloužena v Praze.
Děti Karel a Marie

Rok 2015 u hasičů z Loštic
Nejzásadnější věcí bylo pro nás zakoupení
nové cisterny CAS 20 Tatra 815-2 TerrNo1,
cisterna byla pořízena ze státní dotace, dotace Olomouckého kraje, z rozpočtu města
Loštice a sponzorských darů. Z tohoto důvodu byla v květnu roku 2015 prodána naše
CAS K25 Liaz 101.860.
Začátkem roku 2015 jsme svépomocí zhotovili týlový kontejner, který nám slouží
jako zázemí při asistenci u sportovních akcí
a dále může být využit při déle trvajících
zásazích. Kontejner je převážen pomocí našeho kontejnerového vozidla MAN L2000.
V roce 2015 jsme zasahovali u 60 zásahů,
z toho se jednalo v 10 případech o DOPRAVNÍ NEHODU, ve 24 případech

se jednalo o POŽÁR, ve 22 případech
o TECHNICKOU POMOC a 4x byla událost vyhodnocena jako PLANÝ POPLACH.
Při zásazích bylo odpracováno 556 hodin.
Vysilující byl pro nás přelom července
a srpna, který byl velice suchý a naše jednotka v tomto období zasahovala u několika lesních a polních požárů. Vzhledem
k probíhající stavbě kanalizace v našem
městě jsme zasahovali u několika úniků
plynu z překopnutého nebo jinak poškozeného potrubí. Co se týče dopravních nehod, tak jsme zasahovali mimo jiné u velice
vážné dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu, která se stala na palonínské křižovatce. A náročná byla i záchrana
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dělníka, který se zřítil do hloubky na stavbě
čistírny odpadních vod v Řimicích.
Dále jsme prováděli kropení nejfrekventovanějších silnic postižených stavbou kanalizace či rekonstrukcí povrchu a mytí vozovky na Masnicích. Prováděli jsme údržbu
techniky, kdy nás nejvíce trápila velká cisterna CAS 32 Tatra 148 a údržbu hasičské
zbrojnice. Pří údržbě jsme odpracovali 478
hodin.
396 hodin jsme strávili školením, jak s teorií v prostorách hasičské zbrojnice, či praktickou části v terénu v katastru našeho města a v prostorách HZS Šumperk.
Zúčastnili jsme se několika pohárových
soutěží v požárním sportu, kde jsme v letošním roce nepodávali vyrovnaný výkon,
ale i tak jsme se občas umístili na bedně.
Uspořádali jsme tradiční pohárovou soutěž na domácí půdě v Lošticích, kde jsme
se umístili na 2. místě. Dostali jsme příle-

žitost reprezentovat Olomoucký kraj na celorepublikové soutěži ve vyprošťování z havarovaných vozidel, kde jsme se umístili na
7. místě.
Sbor dobrovolných hasičů má 42 členů z
nichž je rekrutováno 19 členů do zásahové jednotky. Jednotka je v kategorii JPO II,
což je nejvyšší možné zařazení po jednotce HZS. Členové zásahové jednotky mají
za povinnost na výzvu krajského operačního střediska Olomouckého kraje vyjet minimálně ve zmenšeném počtu 1+3 (velitel,
strojník a 2 hasiči) k dané události a to vše
do 5 minut. Všichni členové jednotky mají
své zaměstnání a službu v jednotce provádí
ve svém volném čase.
Na závěr děkujeme všem členům, kteří se
podíleli v roce 2015 na akceschopnosti jednotky a chodu sboru, městu Loštice, Olomouckému kraji a všem sponzorům za
podporu.
Hasiči Loštice
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Penzion pro důchodce Loštice | VČERA DNES |
Domov u Třebůvky Loštice příspěvková organizace
vizační místnosti).
V
rámci
účelného vynaložení poskytnutých finančních
prostředků byly nákupy realizovány výběrem nejnižší nabídky. Sporák byl zakoupen od místního prodejce a to za účelem
podpory drobných živnostníků.
Druhá rovina loňské spolupráce začala u
Správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, která odsouhlasila 100 počítačových kurzů projektu „Senioři komunikují“. Mezi vybrané obce pro
realizaci projektu byly vybrány i Loštice.
Vedení Města Loštice projekt podalo a my
se podíleli na technickém a organizačním
zajištění, které proběhlo ve dnech 22. až 25.
června 2015 v prostorách organizace. Cíl
projektu podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů,
se dle zpětné vazby od absolventů kurzu,
podařilo naplnit.
Nad tím vším svítilo slunce Hané nebo
možná, olomoucký tvarůžek... A právě významná podpora ze strany společnosti A.
W. Loštice v podobě hmotného plnění přispívá k „provonění“ kulturních a volnočasových aktivit, které připravujeme nejenom
pro uživatele.
Nový název neznamená změnu našeho poslání. S  podporou zřizovatele, kterým je
Olomoucký kraj, i nadále poskytujeme pobytovou sociální službou pro ty, kteří potřebují podporu a pomoc někoho dalšího,
aby žili svůj život podobně, jako ho žijí lidé
mimo sociální službu a to s plnou důstojností a bez omezení svých práv.

Do nového roku vstupujeme s novým názvem. Organizace se při svém vzniku 6.
května 1983 jmenovala Domov-penzion
pro důchodce, od roku 2006 Penzion pro
důchodce Loštice. Přitom naše poslání nespočívá v ubytovací službě a partneři, pro
které pracujeme, nemusí být pouze senioři, chcete-li „důchodci“. V rámci mnou
vyhlášené ankety se shromáždilo 39 návrhů, a do užšího výběru postoupily: Domov NAD ŘEKOU; Domov u Třebůvky;
KLÍDEK sociální služby; Nad řekou; Sociální služby; U Třebůvky; U vody – sociální služby. Komise vybrala nový název
Domov u Třebůvky Loštice. V barevnosti loga vycházíme ze znaku Města Loštice. Zrcadlí se v něm úrodná země Hané –
černá; řeka Třebůvka protékající městem
– modrá a okolní zeleň – zelená. Nad tím
vším svítí slunce Hané nebo možná, olomoucký tvarůžek…
Vyjadřuji poděkování, že partnerství
s městem není pouze na základě místa a
znaku. Podpora Města Loštice pro naši
činnost v loňském roce dostala dvě konkrétní podoby. Na základě žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Města Loštice na podporu volnočasových
aktivit uživatelů v roce 2015, byla organizaci poskytnuta dotace v objemu 15.000
Kč. Na základě účelného, hospodárného
a smysluplného využití finančních prostředků sociální pracovnice provedla zjišťování potřeb uživatelů – tedy, co a v jakém množství koupit, aby to směřovalo a
přispělo k aktivizaci uživatelů. Na základě
vyhodnocení potřeb, organizace zakoupila
laminátor, laminovací folie, papír (rozvoj
drobné motoriky); provzdušňovací hrábě a
hrábě na listí (ergoterapie) a sporák Electrolux s troubou (rozšíření vybavení akti-

Ondřej Jurečka
www.utrebuvky.cz
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z kultury
Ohlédnutí

Letošní plesová sezóna byla opravdu kuriózní a velmi bohatá a to hlavně počtem
společenských plesů. Naše město je v širokém okolí známo bohatým kulturním životem, bohatou zájmovou činností, počtem
zájmových kroužků a v přepočtu na počet
obyvatel jsme v Olomouckém kraji jedničkou v zájmové činnosti.
Všechny plesy se kupodivu vydařily a pořadatelé byli spokojeni. Návštěvníci těchto
akcí odcházeli spokojeni a prostory našeho
kulturáčku šlapaly nadoraz.
Nejenom plesovou sezónou ale žije náš kulturní stáneček. V letošním roce jsme odstartovali divadelním vystoupením Divadla
Václav z Václavova, pro děti se představilo
pražské Loudadlo, vydařil se Masopust, velký ohlas sklidilo vystoupení travestiskupiny
Kočky, Dětský maškarák naplnil všechny
prostory dětmi s rodiči, zkrátka od Nového
roku se nenašel ještě žádný volný víkend.
Jsme sice malé městečko s omezenými finančními možnostmi, přesto máme co nabídnout. Čeká nás muzikál Šakalí léta, divadelní premiéra našich loštických ochotníků,

velikonoční výstava, odpoledne s dechovkou, hudební vystoupení známého dua Eva
a Vašek, Svátek maminek, turistická výstava, divadelní komedie pražských umělců
Sborovna, a další aktivity.
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Ples SDH Žádlovice - 6. 2. 2016

Již v minulosti členové našeho sboru pořádali plesy a tak jsme se letos rozhodli o
totéž. S pořádáním plesů jsme neměli zkušenosti, přesto jsme se pokusili vytvořit
hostům příjemný kulturní zážitek.
Pan Hekele připravil květinovou výzdobu,
v níž zakomponoval symboliku hasičů, která navodila ve velkém sále KD Loštice příjemnou atmosféru.
Starosta sboru Zdeněk Fischer přivítal hosty a v krátkosti seznámil s programem. Popřál všem příjemnou zábavu a předal slovo
kapele S – Band, jež hrála k tanci po celý
večer.
Jako předtančení vystoupila taneční skupina Flamengo Zábřeh. Děvčata poté vystupovali i v pozdější hodině s kulturní vložkou – Kankán.
Po oficiální části byl zahájen prodej lístků do tomboly a to formou obálek, v níž

byla možnost získat „přímou výhru“, ostatní lístky šli do hlavního losování, kterému
předcházelo losování vstupenek o dort tvaru Soptíka a dvě rolády.
Hlavní cenu – vepřovou hlavu, získal člen
našeho sboru Milan Kovačík.
Jelikož to byl náš první ples, jistě se našlo
pár drobných nedostatků. Avšak nabyté
zkušenosti zúročíme příští rok a budeme se
těšit vaší přízni.
Helena Fischerová

Lidový ples

dne 23. 1. 2016 proběhl v Městském kulturním středisku obnovený Lidový ples, který
se konal poprvé po osmnáctileté odmlce.
Na plese hrály dvě hudební skupiny. První
byl Junior Big Band ze Zábřehu, čili uskupení asi dvaceti mladých umělců, hrajících
převážně na dechové nástroje. Druhou hudební skupinou bylo NEOPETS z Konice
- čítající pět skvěle sladěných mladých hudebníků při tamější ZUŠ, ti hráli soudobé
skladby. Na plese dále vystoupila Kristýna
Coufalová, vítězka první řady StarDance.
V zastoupení předvedla latinskoamerické
tance a proběhlo malé překvapení - výuka Salsy a tance Lucie, do které se zapojila
většina hostů. Napětí před plesovým slosováním rozptýlil čiperně zatancovaný tanec
Kankán. V plesovém slosování bylo nashromážděno osmdesát sedm hodnotných cen.
Z pozice hlavního pořadatele chci poděko-

vat všem, kdo se na pořádání plesu podíleli, a to jak účinkujícím, tak hlavně všem,
kdo se starali o zázemí a o celkový bezproblémový průběh. Chci také neméně poděkovat štědrým dárcům cen do plesového
slosování. Děkuji všem, kdo na ples přišli i
přes nepříznivé počasí.
Pavel Procházka
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kulturníček

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO LOŠTICE

Tel., fax. 583445596, mob. 731501016, mail:vesely@kulturalostice.cz; www.kulturalostice.cz
* Předprodej vstupenek: kancelář MKS - knihovna (v provozní době), možnost objednávky mailem *

ZMĚNA PROGRAMŮ VYHRAZENA

Sobota 19. března, 19. hod.
PEPÍKOVSKÝ VEČER

* taneční večer věnovaný Josefům * posezení v pražské „knajpě“ *
* hraje ŠLAPETEČKO a FRANTA * hostem BÁJEČNÝ ŽENSKÝ *

Neděle 20. března, 19. hod.
ŠAKALÍ LÉTA * muzikál o svobodě, nezávislosti a rokenrolu * Divadlo Vápenná *
20.–27. března

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Neděle 27. března, 20. hod.

ROCKOVÉ VELIKONOCE

* hraje rocková skupina HERRGOTT a EAZSY *

Neděle 3. dubna, 15. hod. PĚKNĚ OD PODLAHY s Veselkou
* hraje LOŠTICKÁ VESELKA * módní přehlídka Mohelnického spolku řemesel *
Sobota 16. dubna, 19. hod.

PRÁZDNINY SNŮ * premiéra divadelní komedie loštických ochotníků *

Pátek 15. dubna, 15. – 18. hod. / Sobota 16. dubna, 8.- 11. hod.
Klubovna MKS * možnost darování – letní a zimní oblečení, obuv, lůžkoviny, prostěradla, péřové a vatové přikrývky, deky, domácí potřeby, atd. * věci balte do krabic nebo igelitových pytlů * předem děkujeme *
Neděle 17. dubna, 15. hod.
EVA a VAŠEK * hudební taneční odpoledne s duem SURF Blansko *
* hostem Šlapetečko z Loštic * předprodej-rezervace *
Pátek 29. dubna, 16. hod. BOROVÁ CHATA - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
* hudební program, vatra, ohňová show, soutěže, strašidelná stezka *
Neděle 1. května, 14. hod. SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ - STAVĚNÍ MÁJE
* Šlapetečko, Loštická Veselka, hudební posezení, taneční vystoupení *
Neděle 8. května, 15. hod. MKS

SVÁTEK MAMINEK

* hudební program pro maminky * MŠ, ZUŠ, ZŠ, Pohodáři a Písklata *

Úterý 7. června, 19. hod. MKS * vstupné 300, předprodej 250 Kč. *
SBOROVNA - komedie
* hrají: P. Trávníček, L. Veselý, U. Kluková, K. Kornová, P. Jindrová, H. Tunová,
M. Fialková *
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Informace pro zájemce o koncerty KPH

Kruh přátel hudby sdružuje ve svých řadách příznivce vážné hudby a je pořadatelem ročně řady koncertů. Počet a nabídka
koncertů se odvíjí od finančních možností
a také od členské základny, která se vlivem
věkového průměru zájemců snižuje. Ročně
se uskuteční kolem 10 koncertů a koncerty
se převážně konají v sálku Základní umělecké školy v Lošticích. Výhledově se nabízejí i další prostory v našem městě, Loštic-

ká Synagoga a prostory Husova sboru. Na
činnosti KPH se finančně podílí Nadační
fond, Město Loštice a prodej permanentek pro zájemce o tuto hudbu. Koncerty se
konají nepravidelně a pozvánky si zájemci mohou přečíst buď ve vitríně MKS nebo
na internetových stránkách MKS. Je možno
navštívit jednotlivé koncerty i individuálně
bez předplacené permanentky, vstupné na
koncert je 80 Kč.

Keramický kroužek

V našem kulturním domě se připravuje nový zájmový kroužek, a tím je KERAMIKA.
MKS právě nyní řeší prostory a dodávku vypalovací pece. Založení tohoto kroužku vzniklo na popud zájmu našich obyvatel a stává se pomalu realitou. Zájemci o práci v tomto
kroužku se mohou informovat a hlásit v kanceláři MKS.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

společenskou úroveň obyvatel města.
Dovoluji si z toho
nemalého
počtu
usuzovat, že v Lošticích jsme na tom se
společenskou úrovní dobře. Ostatně,
ples přináší nemalou
příležitost každému účastníkovi k protažení
celého těla. Takže na tom budeme pravděpodobně dobře i po stránce pohybové.
Přeji usměvavé vykročení do klimaticky
příjemnější poloviny roku a přeji vám hluboké prožití Velikonočních svátků - nejvýznamnějších křesťanských svátků.
Pavel Procházka

Milí čtenáři,
vítám vás v prvním vydání Hlasu Loštic
v roce 2016. Hned na úvod bych chtěl poděkovat celé redakční radě za výbornou spolupráci a odvedené výkony v minulém roce.
Mnohá rozhodnutí nebyla lehká a místy,
u některých pikantnějších článků panovala
atmosféra, která by se dala krájet. Myslím,
že jsme jako redakční rada obstáli. Zvláštní
poděkování patří Petru Fialkovi, který odvádí profesionální sazečskou práci.
Měsíce leden a únor jsou označovány za
plesovou sezónu, my jsme plesů měli v Lošticích pozoruhodně velký počet. Ples je společenskou událostí, která podle mě odráží
25
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DNES JSME SE ZEPTALI
V tomto čísle jsme se zeptali jednoho z pěti nejvlivnějších lidí
v Lošticích – radního Jiřího Kleina
řejného zasedání Zastupitelstva města ze
dne 7.3.2016. Posuzovat oprávněnost plánovaných investic nechci. I kdybych měl v
něčem jiný názor, respektuji výsledek demokratického hlasování. Mimochodem,
toto usnesení bylo přijato jednomyslně.
Samozřejmě, realizace jednotlivých akcí
bude také záviset na momentální finanční situaci.

1. Jste členem rady města, na jaká témata se jako radní zaměřujete, co máte na
starosti?
Kromě místostarosty, který se zaměřuje hlavně na dokončení kanalizačních přípojek a jako neuvolněný člen samosprávy a člen představenstva VHZ Šumperk je
při svém občanském zaměstnání/podnikání maximálně časově vytížený, nemáme
v Radě města speciálně rozdělené úkoly a
problémy řešíme společně. Zasedání Rady
města má charakter porad, na nichž hledáme společná stanoviska a rozhodnutí. Teprve pak následuje hlasování.
Osobně se zajímám například o kulturu.
Kromě členství v Radě města jsem jednatelem společnosti Loštická lesní, s.r.o, člen
školské komise a člen redakční rady Hlasu
Loštic.

3. V minulém čísle jsme byli svědky poměrně ostré kritiky od bývalého starosty
doktora Lolka, co říkáte na styl a obsah
jeho článku?
Přiznám se, že článek mne poněkud nadzvedl. Ale nejsem členem zastupitelstva od
včerejška a něco již pamatuji. Rozhodně se
nedám vtáhnout do polemiky vedené podobným stylem - cituji „… jsme neustále
překvapováni nekompetentností, samolibostí … připadá mi to, jako když si přerostlí pionýři hrají na řízení města“ - a ve stejném
rozsahu, který byl v rozporu s pravidly pro
vydávání HL.
Mám dojem, že kdybych reagoval stejným
tónem, čtenáře by to mohlo nudit nebo by
si někdo mohl splést Hlas Loštic s humoristickým časopisem.
V minulém období, kdy jsem patřil k opozici, jsme také kritizovali. Nečekám, že
opozice bude vždy souhlasit s koalicí a
podporovat ji. Úplně by stačilo, kdybychom se všichni dokázali vyvarovat zbytečně jízlivému tónu, psaní nepravd a zbytečným opakováním již zodpovězených
otázek a zdržovat se tím navzájem od normální práce.

2. Město v roce 2015 hospodařilo s vysokým přebytkem, upřesněte prosím čtenářům částku a prozraďte nám, jak s tímto přebytkem město plánuje naložit, a zda
jsou tyto plánované investice oprávněné.
Hospodařit s přebytkem byla snaha již
předchozího vedení města, těší nás, že i rok
2015, tedy „povolební rozpočet“ dopadl
příznivě. Stále jsme velmi zatěžováni splácením akce Horní Pomoraví II, což představuje 2,7 milionu korun ročně.
Uvedené informace patří mezi informace
povinně zveřejňované, lze je tedy nalézt
na stránkách města, na úřední desce, popř.
v kanceláři obecního úřadu v úředních
dnech a úředních hodinách. Pokud jde o
plánované investice, těch je téměř třicet.
Vyjmenovávat je by zabralo dosti místa.
Lze je nalézt v zápisu a v usnesení z ve26

hlas loštic 		

jaro 2016

příspěvky
krajské ředitelství policie olomouckého Kraje
Kancelář ředitele - Oddělení tisku a prevence Šumperk
ho materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné
pro ostatní účastníky
provozu na pozemních
komunikacích“. Při porušení této povinnosti
lze nyní chodcům uložit blokovou pokutu až
2000 korun. Dle zákona o silničním provozu „je chodec i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy
nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo
motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní
kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3,
psa a podobně“. Pojem snížená viditelnost
tento zákon pak definuje jako „situaci, kdy
účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku
do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště…“. Prvky z retroreflexního materiálu by
tak raději měli mít vždy po ruce všichni, kteří například holdují pěší turistice.
V podobně zaměřených kontrolách budou
nejen zábřežští policisté i nadále pokračovat.
por. Mgr. Marie Šafářová - tisková mluvčí

Buďte vidět! – 1. 3. 2016

V úterý 1. března 2016 v brzkých ranních
hodinách se zábřežští policisté ve spolupráci s koordinátorem BESIP pro Olomoucký kraj zaměřili na chodce a cyklisty v silničním provozu. Kontroly probíhaly na
silnici mezi obcemi Sudkov a Postřelmov.
Brzy ráno je v těchto místech bez veřejného osvětlení poměrně rušno a pohybují se
zde, jak motorizovaní, tak i nemotorizovaní účastníci silničního provozu. Cyklisté i
chodci byli upozorňováni na to, jak je důležité vidět a především být viděn. Všichni
oslovení chodci i cyklisté navíc při kontrole
obdrželi pásky z retroreflexního materiálu,
které významně přispívají právě ke zvýšení
jejich viditelnosti v silničním provozu.
Většina cyklistů měla povinnou výbavu
jízdního kola za snížené viditelnosti v pořádku, ale našli se mezi nimi i hříšníci, kteří
neměli řádné osvětlení. Za tento přestupek
jim byla uložena bloková pokuta.
Chodci byli upozorňováni na novou povinnost vyplývající z novely zákona o silničním
provozu, která nabyla účinnosti 20. února 2016. Podle této novely „pohybuje-li se
chodec mimo obec za snížené viditelnosti
po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky z retroreflexní-

ultramaraton a maraton
Loštice, 14. 5. 2016

Přihlášky a informace: http://borak.ultradao.cz
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Všechny krásy našeho regionu
tvarůžků, nabízel mohelnický
stánek ještě další
regionální produkty a to jablíčka z Klopiny a müsli tyčinky z Úsovska. Potenciální
návštěvníky našeho regionu jsme lákali na
lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov,
na židovské památky, vyhlídku z věže mohelnického kostela, procházku po naučné
stezce lišky Bystroušky kolem Pavlova, ale i
všechny ostatní zajímavosti, které v regionu
máme. Mohelnicko má spoustu krás, i když
si to místní ani neuvědomují. O tom, že náš
region má co nabídnout a máme být na co
hrdí, připravujeme krátký dokumentárněpropagačním film. Těšit se na něj můžete
ke konci letošního roku.
Jitka Macháčková
- manažerka Mikroregionu Mohelnicko

Největší prezentaci cestovního ruchu s důrazem na regiony střední Evropy představuje tradiční akce - veletrh Regiontour, která se koná začátkem roku na brněnském
výstavišti již řadu let. Veletrhu turistických
možností v regionech ČR se letos zúčastnil i
Mikroregion Mohelnicko společně s mohelnickým turistickým informačním centrem.
Mikroregion využil nabídky Olomouckého
kraje na umístění stánku v rámci jeho expozice. A tak jsme mohli společně s dalšími
regiony tvořit celkový obrázek turistických
zajímavostí kraje. Návštěvníků a zájemců
o krásy našeho regionu byla řada. Skoro
každý, kdo se zastavil, byl alespoň jednou
v Lošticích a je pravda že díky ochutnávce
místní speciality - tvarůžků, kterou jsme na
stánku měli, náš stánek nešlo mezi ostatními nezaujatě minout. Kromě tradičních

Orlovec říční - Pandion haliaetus
jsem usoudil, že to je orlovec říční. Zbarvení na svrchní částí těla má hnědé, přes oči
černý proužek. Rozpětí křídel mají orlovci
180 cm. Mezi samicí a samcem není jak ve
zbarvení, tak ve velikosti, velikého rozdílu.
Dravci mají většinou žluté pařáty, orlovci
černé, zobák šedočerný.
Je to tažný pták, evropští orlovci létají do
Afriky a jižní Asie, Američtí a Kanadští
na Floridu nebo ještě níže. Orlovec dokáže přes den uletět i 400 km. Hnízdí poblíž vodních toků, na vysokých stromech,
někdy skalách, el. stožárech. Za potravu mají orlovci většinou ryby, při jejich
nedostatku jsem byl svědkem napadnutí
drůbeže.
Snáší převážně 2-4 vajíčka na přelomu dubna května, rodiče je až do září krmí, doprovází a učí je lovit.
Text ilustrace Pavel . A. Taťoun

Pravděpodobně letošní mírná zima byla
důvodem, že jsem několikrát pozoroval
středně velkého dravce. Sedával na stromech nad vodami Třebůvky. Podle bílého
břicha začínajícího již od pařátů až k hlavě
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Svěcení křížů řezbáře Beneše

Loštický řezbář Beneš je autorem nejen betléma, ale každý rok na Velikonoce připraví
několik křížů, které nechává posvětit, pozval mě k sobě do svého domu, který je muzeem i ateliérem současně. Zde jsem mu položil několik otázek:
Vím o Vás, že každoročně necháváte v katolickém kostele světit kříže, které toho
roku vyřežete. Čím jsou tyto kříže výjimečné?
Kříže budou posvěceny na Květnou neděli
20.3. při mši svaté v 9:30, na kterou všechny zvu. Pět křížů, které jsem vyřezal jsou jedinečné v mnoha ohledech. Jednak to, že
jsou posvěceny, dodává těm křížům velký
duchovní význam. Kříže jsou výjimečné
taky tím, že obsahují ve svém těle skříňku
s pergamenem, na kterém je zanesen rukou psaný citát z Bible, podpis pana faráře
a příslušná razítka. Výjimečné jsou kříže i
časovou náročností výroby, každý exemplář
mi zabere zhruba sto hodin řemeslné práce. Kříže jsou vyrobeny z lipového dřeva - z
národního slovanského stromu.
Jaké motivy se letos objeví na Vašich křížích?
Kříže nesou motivy obličeje Ježíše, motiv
ukřižovaného Ježíšova těla, ale také více
abstraktní symboly, jako je růže symbolizující konec života v největším rozkvětu. Další symbol je srdce, kříž s tímto symbolem
můžete aktuálně vidět na zastávce na ulici
Moravičanská, často také pracuji se sym- přísahal u soudu na kříž, mělo to nějakou
boly alfa a omega jako symboly začátku a váhu.
konce.
Letos je do kalendáře zařazen nový den
Mají kříže už své majitele?
volna - Velký pátek, tedy den ukřižování
Letošní kříže zatím své majitele nemají, Krista, jak tento den strávíte?
musím ale říct, že zatím všechny kříže, a to Jako každý rok půjdu na obřad do kostela,
je dělám už dvanáct let, našly své majitele, kde uctím Kristovo utrpení.
často i dost kuriózním způsobem. Některé Děkuji vám za rozhovor a těším se na daldokonce opustily i hranice republiky.
ší spolupráci!
Proč je kříž pro lidi tak důležitý symbol?
Já děkuji za rozhovor a chci popřát všem
Dřív kříže visely všude - ve školách nebo občanům Loštic příjemné Velikonoční
třeba u soudů, dnes kříže z těchto míst svátky, aby si uvědomili i jejich duchovní
úplně vymizely, a je to škoda. Když člověk stránku.
29
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Čínská medicína a západní medicína:
šetření, a u nichž se nedaří zdravotní stav
zlepšit cestou moderní evropské medicíny.
Dnes jistě nebudou terapeuta TCM navštěvovat zdraví lidé, ale pokud by přišli se svými obtížemi včas, ještě ve stadiu
funkčních potíží („stále mě bolí žaludek, laboratorní vyšetření mám v pořádku, byl jsem u gastroenterologa, díval se
mi hadicí do žaludku, to je taky v pořádku- tak proč mne ten žaludek pořád bolí?
Už jsem zhubl 6 kilo..“. Nebo „bolí mě rameno, ortoped říkal, že rentgen je v pořádku, u neurologa taky dobrý, teď mne
kvůli tomu obvodní lékař posílá na psychiatrii..!“), nedošlo by u nich později
ke vzniku nemocí již dobře diagnostikovatelných západní medicínou- záněty žaludku, vředové onem. žaludku, či
„zmrzlé rameno“.
Při vyšetření lékařem TČM je hlavní význam přikládán stavu pacienta v okamžiku jeho vyšetření. V potaz je brán tělesný
stav pacienta, jeho fyzické zdravotní potíže,
funkční problémy, psychika, ale též klimatické podmínky, roční období, dále se lékař
zajímá o životosprávu nemocného a jeho
další současnou léčbu, ať už dietetikou, masážemi, léky evropské medicíny apod.
Léčba čínskou medicínou zahrnuje dle individuálních potřeb pacienta bylinné přípravky , akupunkturu, zdravotní cvičení,
úpravu dietetiky i léčebné masáže.
Bohužel u nás má TČM jednu velkou nevýhodu proti západní medicíně, a to, že
není doposud léčba placena zdravotními pojišťovnami, takže si ji pacient musí
hradit sám. Je tedy na zvážení každého
z nás, zda chce být vyléčen, anebo jenom
léčen.
S použitím knihy „Léčba nemocí v tradiční
čínské medicíně“ od V.G.Načatoje
- MUDr. J. Ševčíková, Loštice

dvě lékařské tradice nahlížejí na lidské
zdraví z různého úhlu pohledu a s různou
mírou abstrakce, ale mají stejnou vědeckou
hodnotu. Mohou se v mnohém vzájemně
doplňovat, i když nemohou jedna druhou
nahradit.
Západní medicína je analytickým vědním oborem, který stojí na základech
anatomie, fyziologie, patofyziologie a biochemie, soustřeďuje se na jednotlivé části lidského těla a jejich chorobné změny.
Zdálo by se, že s rozvojem moderní vědy
se zdraví člověka musí neustále zlepšovatale stůněme dnes opravdu méně? Většina
preparátů, které lékaři předepíší, často pomáhá odstranit jen příznaky onemocnění, jako je zvýšený krevní tlak, dušnost,
bolest, zřídkakdy však působí na prvotní
příčinu nemoci.
Odpovědnost za pacienta si mezi sebou dělí
lékaři mnoha úzce zaměřených oborů, přičemž každý ze specialistů ordinuje pacientovi farmakologické preparáty většinou po
celý jeho život, bez ohledu na řadu vedlejších účinků. V posledních letech se rychle
rozvíjí zejména endochirurgie, transplantologie- např. ještě před několika desetiletími
byl pro nás takový „zlepšovák“ jako umělý
kloub úplným scifi.
Tradiční čínská medicína je celostní medicínská teorie, která se řídí systémovým
přístupem k člověku jako celku. Zvláštní pozornost věnuje harmonii přírody a
člověka, rovnováze a vyváženosti, stavu
funkčních systémů v organismu a jejich
normálnímu fungování. Vychází z vlastních základů a její poznatky jsou úspěšně využívány již několik tisíc let. Má silně
preventivní charakter. K lékaři TČM tak
často přicházejí nemocní, kteří již obešli
více specialistů, podstoupili mnohá laboratorní, endoskopická, rentgenová a jiná vy30
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Mikuláš v Žádlovicích

Osadní výbor Žádlovice spolu
s SDH se letos rozhodly uspořádat
první rozsvěcení vánočního stromečku a mikulášskou nadílku.
V pátek 4. 12. 2015 jsme se sešli před obecním domem v Žádlovicích, kde místní děti vyzdobili stromeček ozdobami, které sami
vyrobili. Poté si všichni přítomní
zavolali na Mikuláše, který přišel
v doprovodu čerta a krásného anděla. Jejich příchodem se stromeček rozzářil a navodil příjemnou předvánoční atmosféru. Děti ujistili Mikuláše, že
byly hodné a za básničku případně písničku obdržely balíčky sladkostí. Na závěr čert

jako překvapení předvedl pekelnou ohnivou show. Na zahřátí byl připraven horký
čaj s ovocem a pro dospělé výborný punč.
Helena Fischerová

Fakta z Moravy
polóbnót svou lásko. To není jak dnes, kde
puberťáci jednou rokou holijo´ trávo, drohou objímajou ,,oběť“, a přetem se tvářijou
jako mistři světa. To já tenkrát s otajenou
pusou, sem dostal e to ož popisovany čokoládovy véce. Belo darovany z láske a tak
z obave, abe se mo nedé bože něco nestalo, jsem ho strčel za bíló košolo. Jenže obal
na vajičko nějak povolel a čoláda s tělesnou
teplotó a salajicim sloničkem začala měnit
skopenstvi s pevnyho na kapalny. Musim se
přeznat, že cestou dom sme nějakou vepile
a na netrénovanym puberťákovi to zanechá
stope ve formě bolehlavo a zapomění. Meze
tim čoklada měla čas mou bílou košolo a
světly gatě vobarvit v pase a bohužel e pod
pasem- na hňedo. Máma po mym návrato
dom začala lomit rokama a lamentovala,že
jeji nedospěly děcko se vopilo a tata aniž be
si ke mě čochl venesl pro mě strašně ponižojici ortel. ,,Náš senáček né, že se jen ožral,
on se aji posral.“ Vot té dobe si štamprdliče
sakra dobře počítam, abe se podobné trapas ož nemohl opakovat.
LZ

Velikonoční vzpomínka - Stači zamilované
puberťák a pak se dějou věce.
Ož je to hezkéch pár let zpátky,belo mě nějakéch patnáct a puberta o mě dosahovala
samyho vrcholo. Dala se klidně porovnat s
véškou aifelovke.Doba to bela zvláštní. Deset ledi čekalo ve frontě na vosum mandarinek, ale přesto sme si ožele vic srande než
dneska. Bel sem zamilované až po oše a tak
o psí kose nebela z mé strane nóze. Tenkrát vo velikonocich sloničko se zbláznilo,
pálelo jak na sahaře a já se svém kamošem
Frantó sme se veprvile do sousedni vesnice vešlehat mó vevolenó. Cestou sme na
vrbě ořezale prótke, z vrbe sou nelepší a zadem se blížele ke stavení moji milé. Tvářela se překvapeně, ale sténě mě čekala, protože měla pro mě přepraveny čokoládovy
véce velikosti pštrosiho. Heč!!! A tak hezke podle tradice ,,déte véce malovany, nebo
aspoň bílý, slipka vám zas snese jiny.......“
Chvilko sme poseděle, zakousle něco sladkyho, poděkovale a chestale se k odchodo.
Stačel sem ještě tajně, abe to nikdo neviděl,
31
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Jak rodiče spolupracují s Duhovou školkou
V tomto školním roce se nám podařilo ještě
více upevnit spolupráci s rodiči. Na začátku listopadu byla vyhlášena soutěž o nejoriginálnější vyřezanou dýni. Celkem se sešlo kolem 60 skvostně vyřezaných kousků,
které byly vystaveny před vstupem do mateřské školy a každý den po dobu 1 týdne
byly v dýních pravidelně zapalovány svíčky.
A to, že máme u nás šikovné rodiče, mohou
potvrdit všichni, kteří k nám v tuto dobu
chodili se svými dětmi. Převážně se na vyřezávání podíleli hlavně rodiče, ale děti jim
určitě radily, jak je nazdobit a zkrášlit. Při
pátečním vyhodnocení si paní učitelky u
vystavených dýní pro děti připravily maňáskové divadlo, na které byly pozvány také
děti ze Sluníčkova. Všichni malí tvůrci byli
pak odměněni drobnou sladkostí.
Na konci listopadu se uskutečnila podzimní brigáda na vyhrabávání listí ve spolupráci s rodiči. I když se akce konala v so-

botu, sešlo se docela hodně rodičů a dětí,
kteří přiložili ruce k dílu. Odměnou za jejich práci byly dobrůtky, které napekly maminky z Občanského sdružení, ovocný čaj
a pro rodiče vynikající svařák. Ale hlavně
všichni měli dobrý pocit z toho, že se akce
za příznivého počasí vydařila a splnila tak
očekávání.
V předvánočním období se již tradičně konaly vánoční besídky ve třídách pro rodiče. Všechny děti poctivě nacvičovaly svůj
program a s radostí očekávaly, až se budou
moci předvést svým rodičům. Úspěch byl
veliký, protože se všechno povedlo dětem
na jedničku.
Den po besídkách se ve třídě Koťat konala
akce „Vánoční dílnička s maminkou“, které
se účastnily všechny maminky. Náplní byla
výroba vánočních svícnů z připravených
přírodnin a vánočních ozdob. I zde se projevila veliká tvořivost a bohatá fantazie ma-
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minek. Jejich svícny potom zdobily u každého doma vánoční tabuli.
Velké poděkování si zaslouží všichni rodiče
dětí z pěveckého souboru Sedmikrásky za
jejich ochotu přivést své děti na vánoční vy-

stoupení, která se konala ve víkendové dny.
Jsme rádi, že se spolupráce mateřské školy
s rodiči nestále rozvíjí a věříme, že společných akcí bude stále přibývat.
Květoslava Kobzová

Projekt EVVO Střední školy technické a zemědělské Mohelnice

„Z POLÍ A PASTVIN AŽ NA NÁŠ STŮL“

mědělec – farmář muzeum „Hanácké skanzen“, kde se seznámili s historií zemědělství
v regionu.
V rámci projektu byly následně vytvořeny pro žáky základních škol (1. stupeň – 2.
třída a 2. stupeň – 6. třída) poutavé a srozumitelné učební celky zabývající se zemědělským tématem, konkrétně „Od obilky až po chleba“ (1. stupeň) a „Ekologické
zemědělství“ (2. stupeň). Tyto učební celky
byly žáky oboru vzdělání s výučním listem
Zemědělec – farmář Střední školy technické a zemědělské Mohelnice odučeny na ZŠ
Vodní Mohelnice a na ZŠ v Lošticích.

Projekt byl podpořen příspěvkem z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji
pro rok 2015 a městem Mohelnice.
Cílem projektu bylo seznámit žáky na základní škole v Lošticích s problematikou
konvenčního a ekologického zemědělství
formou výukových aktivit pro 1. a 2. stupeň základních škol. Důvodem, proč jsme
vybrali toto téma, je podle našeho názoru
nedostatečná propagace zemědělství a českých potravin.
Před zahájením prací na projektu navštívili žáci oboru vzdělání s výučním listem Ze33
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ochrany životního prostředí, ochrany přírody a welfare hospodářských zvířat se stále se měnícími předpisy.
K oběma výukovým celkům byly vytvořeny
pracovní listy.
Projekt „Z POLÍ A PASTVIN AŽ NA NÁŠ
STŮL“ navázal na dlouhodobý plán EVVO
na Střední škole technické a zemědělské
v Mohelnici, který byl vytvořen v souladu
s krajskou koncepcí EVVO Olomouckého kraje. Společným cílem projektu i plánu
EVVO na Střední škole technické a zemědělské Mohelnice je propagace regionálního zemědělství a snaha vést žáky k zamyšlení a k pochopení, že jednání člověka má
vliv na prostředí, ve kterém žije.
Projekt přispěl k vytváření a prohlubování klíčových, ale i odborných kompetencí
žáků souvisejících s problematikou zemědělství a EVVO.
Ing. Miroslav Huk
Učitel odborných předmětů a koordinátor
EVVO na SŠTZ Mohelnice

Děti dnes neznají druhy obilí, které nás živí.
Neví, co se z obilí vyrábí a nemají představu, jak dlouhá je cesta, než se dostane pečivo na stůl. Smyslem aktivity „Od obilky
až po chleba“ bylo praktické poznávání jednotlivých druhů obilí podle obrázků a výrobků z nich. Dětem byl vysvětlen původ
obilovin s ukázkou obilek. Děti poznali
jednotlivé kroky, jakou cestou projde zrnko
obilí, než se z něj upeče chléb – seznámili
se s pěstováním, sklizní a využití obilovin v
potravinářství. Prakticky si vyzkoušeli historické mletí mouky, zadělávání těsta a pečení vlastního chleba.
Učební celek „Ekologické zemědělství“ vedl
žáky 6. tříd základních škol k zamyšlení nad
principy a hodnotami rozdílných přístupů
k produkci potravin a nad jejich dopady na
životní prostředí. Zemědělci jsou v současné době vystaveni na jedné straně silnému
tlaku na zvyšování efektivity práce (konkurenceschopnost), na druhé straně jsou zde
vysoké požadavky na dodržování pravidel

Pionýři na loštické radnici - mají na to, aby to zvládli?

le starostky mají konečně sympatickou
ženskou a ne stále stejnou tvář, v současnosti pro tuto činnost, již tak trochu unaveného seniora. (Omlouvám se, ale při vší
úctě věk nejde zastavit!) Bývalý starosta nesporně za svého působení pro město udělat
mnoho pozitivního a patří mu velké poděkování!!! (jako nejdéle sloužící starosta, na
to měl ale nejvíce času!) Měl bohužel ale i
svá období, kdy voliče dokázal pořádně naštvat. Volby 2006 /voleb se zůčasnilo 1410
voličů /starosta dostal jen 31 % hlasů. Nebylo to pro muže, který obhajoval křeslo
starosty málo? Těmto volbám předcházela
doba, kdy město začalo s prodejem kanalizačních přípojek a některé kupce to rozpálilo do běla. Ekonomicky pro město i občany nevýhodný výsledek výběrového řízení

To jen z úhlu pohledu muže, který v křesle
starosty strávil dlouhých čtrnáct roků, vyslovuje pochybnosti, zda nové vedení města
bude mít pro tuto činnost dostatek zkušeností. Přestože on sám s některými projekty příliš neoslnil, v předchozím HL nešetřil
kritikou a do starostky po jejím (jednoročním!!!)působení na radnici se pustil s takovou vervou, jako by po jeho nezvolení
město přestalo fungovat. Historie ale jednoznačně dokládá, že město fungovalo za
starostování jeho předchůdců, proč by nemohlo fungovat, když skončil? Neměli by
dostat za uši i voliči? Byli to oni, které zaujal vhodný protikandidát a v podstatě rozhodli, že v historii města vůbec poprvé,
byla do funkce starostky zvolena žena. A
znáte chlapy, ti jsou velmi rádi, že v křes-
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nemile překvapil a když v návaznosti projektant ukázal jakou má představu o cenách
loštických přípojek, zvedlo to vlnu nevole.
Patnácti domácnostem rozhazovačný projektant vypočítal, že ceny jejich přípojek
mohou být od 50000 až do neuvěřitelných
131000 Kč, následně radnice slib jejich darování zrušila a přípojky 50-ti% zpoplatnila. Za realizované dílo u některých přípojek
ceny sice klesly i na třetinu, ale radnice pro
změnu požadovala finanční plnění, které se
značně rozcházelo s tím, co dotčení měli
skutečně zaplatit! Neměl tuto trapnou záležitost, když už k ní došlo, tak nějak automaticky a především spravedlivěji řešit
prodejce? Později rozjetý prodej a kupní
smlouvy pod kterými je bývalý starosta
podepsán, mu profesní ješitnost nedovolila, již na chybně daných cenách něco měnit. Na příběhu zaujme skutečnost, že ZM
na svém jednání v březnu 2006 neschválilo
Kontrolnímu výboru města provést kontrolu sporných cen. Tehdejší opoziční zastupitel a předseda KV Petr Šilberský podklady
ke kontrole si musel vyžádat dle zákona o
obcích. V šesti stránkové podrobné zprávě
KV předčil očekávání a co do objemu kritických připomínek stěžovatele zastínil a
prodejci přidělal vrásky. Starosta ve svém,
z části nepravdivém a k podstatě věci nic
neříkajícím stanovisku pro ZM, zůstal nad
věcí. Některé připomínky ignoroval, jiné
(ne)logicky zdůvodnil. Chtěl bych ale vidět
každého z Vás, jak zdůvodníte? Ekozis Zábřeh (v Lošticích již prověřená, důvěruhodná firma postavila ČOV a realizovala i jiné
projekty!)-vyloučen ze soutěže pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Vítězi soutěže Modosu Olomouc, město zaplatí bez
mrknutí oka téměř o 5 milionů více(!!!) a
následně dotčeným občanům, kterým před
volbami 2002 slibovalo modré z nebe, zpoplatní přípojky-(požadovalo 0,9 miliónů!)

A nyní to logicky zdůvodněte!!! ,,Proč by
dodavatelská firma si nenechala pořádně
zaplatit, když je někdo ochoten ty peníze
dát. Nepochopitelný je však přístup radnice a osobně starosty Ctirada Lolka. Nasázet
vlastním lidem neadekvátní částky za stavbu přípojek a potom jim vyhrožovat pokutou, kdyby je napadlo stavět levněji. To není
jen trapná škodolibost, to je klasická arogance moci“, přiblížila mj. v Lošticích vyhrocenou situaci Mf. (Jsem si vědom, že k
tématu bylo v minulosti hodně napsáno.
Dvanáct let je dlouhé doba. Přibylo mnoho
potencionálních voličů, měli by být v obraze!) Starostův dobrý skutek ocenili hned v
dalších volbách voliči. Ty nejvíce vzpurné,
kteří se nechtěli podrobit diktátu radnice a
přípojky by stavěli sami, chtěl ,,se svojí RM“
usnesením potrestat a vyměřil jim pokutu
5000 Kč!!! Naštěstí zasáhlo Ministerstvo
Vnitra - co by nadřízený orgán obecních
samospráv a za překročení pravomocí, RM
musela po 15-ti měsících takovýto výmysl
(,,jak motivovat své občany“) zrušit. Že dokázal ohlupovat veřejnost, která do hloubky problému nepronikne, pokud se nezajímá, lze pochopit, že ale dokázal usměrnit
podle svých představ většinu ZM, to hlava
nebere. Volby 2010-voličů přibližně stejný
počet /zde již voliči dávají zřetelně najevo,
že v křesle starosty chtějí změnu, starosta
dostal jen 24%hlasů!!! To již teklo do bot,
zasáhl Pán bůh nebo ,,rákoska“? Zastupitelé zvoleni za KDU neuposlechli doporučení své voličské základny a jejich dva hlasy
rozhodly, o staronovém starostovi. (takovou kliku záviděli i gambleři) Vraťme se
ještě na chvíli k pionýrům na radnici. Převzali náměstí, kde jak uvádí bývalý starosta je v prostoru parkoviště životu nebezpečno. Kdo jej do stávající podoby nechal
přestavět? K tomu zdědili rozkopané, prašné a dle počasí i blátivé město se spoustou

35

jaro 2016

hlas loštic

nečekaných problémů s dodavatelskými
firmami, které provázela rozsáhlá dostavba kanalizace a náročných oprav komunikací!!! Za rozsah byť s problémy zvládnutých investičních akcí ( nedostatky budou
jistě reklamovány!) patří starostce a ,,její
RM“ jako nováčkům, respekt a uznání. Bývalému starostovi ,,přerostlí pionýři“ zrušili pevnou telefonní linku do obýváku-roční
úspora 50 tisíc Kč, odstavili jej od služebního auta a fondu-roční úspora 150 tisíc Kč.
Zní to až neuvěřitelně, ale za tři volební období město mohlo ušetřit 2,4 miliónu Kč!!!
Kdo, že to mrhal prostředky daňových poplatníků? Nechce to trochu trpělivosti? Do-

přejme starostce a její koalici více času, nějaké dvě-tři volební období, jako měli jejich
předchůdci a teprve potom můžeme začít
objektivně bilancovat! Stále žije naděje, že
ta méně ukřivděná část opozice se zachová
(před veřejností by měla!), jako konstruktivní partner. Začne-li to, s nedůvodnou
kritikou přehánět a voličům nabízet sebe
sama, jako lepší alternativu (měla by si dávat pozor na paměť, zkušenosti a inteligenci
loštických voličů!), mohla by se také i úplně
znemožnit. Omlouvám se za délku příspěvku, ale někdy to prostě na stránku nedáte.
Hlasu Loštic za prostor děkuje
Zdeněk Linhart

Vánoce 2015 trochu jinak

I já jsem to
celé prožíval,
jak z pozice
pořadatele,
tak i z pozice účinkujícího. Přesto
loňské vánoce byly pro
mne bohaté i pěknou
štědrodenní vycházkou na Pa-

Začíná nám nový rok, jaro už nám klepe na
dveře a snad se konečně budeme moci prohřívat na sluníčku, které určitě většině z nás
chybí. Zimy jsme si skoro vůbec neužili a
loňské vánoce jsou už jen ve vzpomínkách.
Pro loštické občany snad zůstane vzpomínkou akce 20. prosince na náměstí, kde jsme
se sešli, prošli stánky, nakoukly do kádí na
kapříky, poslechly líbivé melodie s vánoční
a zimní tématikou, zahřáli se punčem nebo
svařáčkem. Bylo to velice pěkné, vstřícné a
mnoha lidem to navodilo krásnou vánoční náladu.
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lonínskou skalku u Obectova, kde jsme si
začali ty pravé vánoce trošku jinak. Udělal
se ohýnek, zahrálo několik koled na kytaru se zpěvem a nazdobil se stromeček pro

zvířátka. Tak jsme začali ty loňské vánoce
s několika členy hudební skupiny Pohodáři
a Písklata a s našimi příznivci. Už se těším
na letošní vánoce.
			
Stanislav Veselý

Toulky místní historií

roku 1656. V místech tvrze byl v letech
1679 -1705 postaven zámek Albrechtem
Leopoldem Bůkuvkou z Bukůvky. Poslední majitelé byli páni Dubští z Třebomyslic.

Loštická tvrz
Loštice jsou stará slovanská zemědělská
osada. První písemná zpráva je až z roku
1267,kdy je v listině uváděn Petr z Loštic,
který prodal statek u Mohelnice biskupovi Brunovi z Chanemberku. V polovině
14. století vlastnil ves rod pánů z Vintenberka. První zmínka o tvrzi je z roku 1371
za Půty z Vintenberka. Roku 1382 získává
panství markrabě Jošt. Samotná tvrz zaniká za bojů mezi markraběty Joštem a Prokopem.Dnes z ní nejsou žádné pozůstatky. Je domněnka, že stála na soutoku řeky
Třebůvky a Líšničky, na místě dnešního
penzionu pro důchodce. Ve 14. století jsou
Loštice uváděny jako městečko, kde se konají pravidelné trhy. Od 15. století jsou
spojeny s židovskou komunitou. Toto století je také rozkvětem a rozmachem hrnčířství s proslulými loštickými pohárky.
Roku 1712 je první zmínka o výrobě tvarůžků. Od 17. století se Loštice hospodářsky rozvíjí. Znakem města je stříbrný štít,
rozpůlený,v jehož horní polovině jsou tři
černá břevna, takzvané kunštátské trojčáří. Je to největší důkaz od koho dostali
Loštice svůj znak.
Ves Žádlovice byla odjakživa zbožím olomouckého kostela – biskupské kapituly.
První zmínka je z roku 1131. Tato vesnice
byla osídlená hrnčíři. Těžili hlínu z nedalekých Masnic.
V letech 1565 – 1568 byla postavena žádlovická tvrz a v roce 1643 se uvádí jako
zpustlá. Nedaleko stála víska Farářova
Lhotka. Měla jen 4 domy a zanikla kolem

Tvrz Líšnice
Dříve název Lestnice. Vlastnil ji rod pánů
z Lestnice a Kunštátu. Z tohoto rodu pocházel Smil z Kunštátu a Boček z Kunštátu. Tvrz se nacházela 3 km severozápadně
od vesnice Líšnice ( Lestnice ). V Líšnici u
strýce Herolda byl vychováván Jiří z Poděbrad a Kunštátu,
Který byl 2. března roku 1458 korunován
českým králem a už tehdy usiloval o vytvoření evropské unie. Herold z Líšnice prováděl četné loupežné výpravy. Roku 1443
uskutečnil rakouský markrabě Albrecht
proti Heroldovi válečnou výpravu a tvrz
byla poničena. Herold byl povolán do Brna
k smírčímu soudu. Dostal na cestu ochranný glejt na tři dny a na ochranu si mohl
vzít sto jízdních. Po neshodách s brněnskými měšťany, kteří ho zajali a 19. srpna roku
1444, na svátek svatého Bartoloměje, byl
v časných ranních hodinách při svitu pochodní sťat.
Zemský hejtman, moudrý šlechtic Jan
z Cimburka, spory urovnal a zamezil blížící se válce.
Tvrz krátce vlastnil Jiří z Poděbrad a později zanikla. Poslední zmínka o ní je z roku
1494, kdy byla Líšnice včleněna k Bouzovskému panství.
Rodokmen pánů z Líšnice k nahlédnutí
u Bukovského Vladimíra.
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Vznešené krásno

Sněženky

Jaro probouzí naděje, sny, touhy,
krásný den ať je nekonečně dlouhý.
Ptáčkové radostné písně pějí,
lidé se tváří, že to neumějí.

Když jsem chodil po venku,
uviděl jsem sněženku,
povídám jí - moje milá,
ty ses brzy probudila.

Do přírody se uteč, před špatnou závislostí,
královna života a krásy už techniky má dosti.
Vznešené krásno objímá, spolu jde síla s laskavostí,
přichází jaro, čaruje se sny i skutečností.

Na zemi sníh ještě leží,
fouká vítr, někdy sněží,
ty jsi jen tak vyběhla,
jsi už celá prokřehlá!

Po krátkých dnech a dlouhých nocích,
zažíváš závratě – jako při tanečních krocích.
Se sluníčkem ožívají něžné květy,
do svěží zeleně nejen ptáčkové letí.

Sluníčko mě vzbudilo,
když na nebi svítilo,
nemohu už déle spát,
musím jaro přivítat!

Řeky i studánky tajemně šeptají,
o zrozené kráse, o síle i o máji.
S jarem se procházej, jako s přítelkyní,
zažij ten zázrak – ať spěchají jiní.

Když sněženky rozkvetou,
zimu od nás vymetou,
jaro se k nám vrací zpátky,
uslyšíme zpívat ptáky.

Máš touhu s jarem tančit polehoučku,
tak jako víla se vznášet na paloučku.
Zachytit zázračné kapky rosy,
příroda rozdává, aniž ji někdo žádá - prosí.

Prvním poslem jara
je sněženka malá,
její květy bílé
jsou každému milé.

Zbožňuji toulky přírodou do krásna,
dostaneš darem zážitky i když je kapsa prázdná.

Básničky ze šuplíku pana Moťky
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