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Vážení spoluobčané, lošováci,

 držíte v rukou již páté, jubilejní, vydání Lošovské ročenky, která se bude zabývat 
událostmi v Lošově za uplynulý rok 2016. Stejně jako v předchozích letech, zejmé-
na však v roce velkých oslav, kterým byl rok 2015, se toho i v minulém roce událo 
v Lošově mnoho.

 Téměř přelomovým byl uplynulý rok v provádění oprav komunikací v Lošově, 
neboť takový věcný i finanční rozsah jsme již dlouho nezaznamenali. Snad se na 
to podaří navázat i v dalším roce tak, abychom se dočkali významných zlepšení 
stávající nepříznivé situace. Předpoklady pro to snad jsou, alespoň tak jsme byli 
informováni na poslední veřejné schůzi občanů se zástupci vedení města.

 Mezi významné události je třeba zařadit také jubileum paní Františky Nas- 
swetterové, která s námi oslavila v dubnu 100 let od svého narození. Oslava to byla 
veliká, gratulovat přišel i primátor města Olomouce pan doc. Mgr. Antonín Staněk, 
Ph.D. V této souvisloti je třeba uvést, že lošovská občanka paní Nasswetterová je 
jen čtvrtou občankou Olomouce, starší sto let. Přejeme jí proto i nadále mnoho 
zdraví, štěstí, spokojenosti a klidu v rodinném kruhu. Významnému jubileu paní 
Nasswetterové se věnujeme v další části ročenky.

 V životě Lošova došlo v uplynulém roce k mnoha změnám, nyní krátce uve-
deme např. změnu v pronájmu hospůdky U Mikeše, vykácení vzrostlých smrků 
u zastávky MHD a pomníku a také velké části smrkového porostu nad sportovním 
hřištěm. Je třeba také připomenout, že byly obnoveny některé tradice, mezi něž 
patří především květnové stavění a kácení máje u kulturního domu a také slav-
nostní vyzdobení a rozsvícení vánočního stromu rovněž u kulturního domu, které 
bylo provázeno hudebním vystoupením skupiny Akvarel. Za to jistě patří velký dík 
všem aktérům z řad SK Lošov a SDH v Lošově.

 O dalších aktivitách těchto spolků, stejně jako dalších událostech v Lošově za 
rok 2016 se podrobněji zmíníme v dalším textu.

 Městská část v Lošově má na konci roku 2016 podle ověření na Odboru evi-
dence obyvatel na Magistrátu města Olomouce celkem 721 obyvatel. To je bohužel 
o 5 osob méně než na konci roku 2015. Nejstarší obyvatelkou je již zmíněná paní 
Františka Nasswetterová, nejstarším mužem je pan Gustav Snášel.
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I v roce 2016 mnozí naši spoluobčané oslavili významná životní jubilea, na tomto-
místě je třeba jim všem poděkovat za jejich předchozí činnost ve prospěch Lošova 
a do budoucna jim popřát i nadále mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti, dobrých přátel 
arodinnou pohodu. Mnozí z těchto oslavenců strávili v Lošově mnoho let a podíleli 
se, nebo se ještě podílejí na činnosti v různých spolcích. I za to jim patří nynější  
poděkování.

Výročí 100 let oslavila:
Františka Nasswetterová

Výročí 90 let oslavila:
Marie Zendulková

Výročí 85 let oslavili:  Výročí 80 let oslavili:
Matejková Bohumila  Padevět Jindřich
Snášel Gustav  Číhalíková Libuše
Syrová Jarmila

Výročí 75 let oslavili:  Výročí 70 let oslavili:
Kovaříková Věra  Výkrutíková Růžena
Renotiere Maria  Pěnčík Ivo
Hrčková Marie  Kolenyaková Věra
Pacák Jiří  Preč Jan
Bergerová Marie  Havel Luboš
Snášelová Anežka  Maderová Svatava
Hurbišová Marie  Havlová Marta
  Sklenářová Alžběta
Výročí 60 let oslavili:  Kubová Petruška
Dostálková Marie  Čajka Petr
Stuchlová Helena  Chovancová Anna
Skopalík Josef  Gáliková Marie
Calábek Josef  Vykopalová Hedvika
Lexová Hana Děkaník Amos
Zendulka Jan  Hlásný Vladimír
Sirotek Karel
Botková Jindřiška

 
Zpracovatel Ročenky se ještě dodatečně omlouvá panu Jaroslavu Trefilovi, panu  
Jiřímu Pařízkovi a paní Jitce Zendulkové za chyby v dožitých jubilejích v roce 2015.
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Co se udělalo v Lošově v roce 2016.

 Komise městské části č. 8 v Lošově se scházela pravidelně každou první středu 
v měsíci ve složení, které bylo ustaveno po volbách do místních zastupitelství  
v roce2014, tedy pod vedením předsedy pana ing. Jana Preče. Vysoká účast členů 
komise na zasedáních potvrzuje, že problémy Lošova jsou členy komise vnímány, 
o čemž svědčí rovněž vcelku velmi častá účast hostů z řad občanů Lošova. Tak 
má komise přímou vazbu na konkretní problematiku ve všech oblastech konání 
v Lošově.
 
 V rámci možnosti seznámit i další obyvatele celé Olomouce s děním v Lošo-
vě byl uveřejněn v 11. čísle Olomouckých listů článek předsedy naší komise pana  
ing. Preče. I když název článku by bylo možno považovat za poněkud zavádějící, 
je skutečností, že v uplynulém roce se podařilo připravit a realizovat několik akcí,  
o kterých se dá říci, že skutečně přispěly ke zlepšení situace v Lošově. Jejich vý-
čet je uveden níže, celkový objem stavebních prací však dosáhl téměř 5.mil Kč  
vč. DPH, což se nepodařilo vyčerpat nejméně za posledních 10 let. Jistě jste si se 
zájmem tento článek přečetli.

 Velmi široká byla také účast občanů na veřejné schůzi dne 30. listopadu, které se 
zúčastnilo 34 občanů Lošova, za vedení města pak byl přítomen náměstek primá- 
tora pan PhDr. Pavel Urbášek a vedoucí útvaru vnějších vztahů pan PhDr. Šíp, dal-
ším hostem byl zástupce TSMO pan ing. Jiří Fryc, provozní náměstek. Na veřejné 
schůzi byly vzneseny zajímavé dotazy občanů, týkající se dopravní infrastruktu-
ry v obci, jejího poškozování různými vlivy, potřeba řešení odvodnění některých  
komunikací, úprava stávajících dopravních řešení, rozšíření odvozu odpadu v re-
kreačních oblastech Lošova, nutnost řešení údržby a čistění zastávek MHD, obnova 
druhé podzimní sběrové soboty a mnoho dalších. Zápis ze schůze, obsahující i ty-
to dotazy byl následně postoupen pro informaci a k možnému řešení připomínek  
cestou odboru vnějších vztahů na Magistrát města Olomouce.

 Komise v uplynulém roce také rozšířila informovanost občanů využitím in-
ternetové mejlové pošty. Nejen zápisy z jednání komise, ale i všechny aktuální 
informace jsou nyní rozesílány touto cestou již 57 abonentům v obci, jejich počet 
neustále roste, komise proto i tímto vyzývá občany, aby se přihlásili na adresu: 
komiselosov@email.cz, kam je možno rovněž adresovat dotazy občanů k veškeré 
problematice, týkající se Lošova.



5

Jak již bylo uvedeno výše, podařilo se v uplynulém roce realizovat následující 
opravy, rekonstrukce a zlepšení zejména dopravní infrastruktury v městské části  
Lošov:
 •  rekonstrukce Ulice Pod lesem z prostředků Odboru dopravy v hodnotě  
  2,1 mil.Kč vč.DPH
 • rekonstruce části Ulice Pod hvězdárnou vč. vodovodu, kanalizace a veřej- 
  ného osvětlení v hodnotě 1,548 mil.Kč vč. DPH z investičních prostředků  
  města
 •  zahájení opravy povrchu komunikace Lenhartova podél chatoviště v hod- 
  notě cca 0,3 mil.Kč s tím, že dokončení bude v roce 2017
 •  oprava povrchu Ulice Na lukách z prostředků KMČ v hodnotě cca 0,3 mil. 
  Kč vč. DPH
 •  menší opravy na křižovatkách ulic Svolinského, Hliník a K Mlýnku
 •  výměna zrcadla na křižovatce ulic Koperníkovy a Pod hvězdárnou
 •  stanovení omezení rychlosti „ Zona 30 km „ pro zklidnění provozu na  
  ulicích Koperníkova, Lenhartova, Hliník, Pod hvězdárnou, Liškovská  
  a Zlaté doly
 •  dokončení opravy fasády a zateplení hasičské zbrojnice a oprava hasičské 
  nádrže z prostředků Odboru obrany magistrátu ve výši 0,6 mil.Kč vč. DPH
 •  oprava výtluků na ulici Hliník, zasypání dlažby drtí na ulicích Kovářská  
  a Lenhartova
 •  oprava vpusti u obecní studny
 •  dopracování dokumentace k rekonstrukci ulice Zlaté doly a Svolinského
 •  i v Lošově se podařilo zajistit pro občany předání kontejnerů pro sběr  
  papíru a plastů až do domů

 Porovnáme-li tyto skutečnosti se záměrem komise na provedení prací pro rok 
2016, uveřejněný mimo jiné i v minulé ročence za rok 2015, pak je třeba konstatovat, 
že se podařilo realizovat podstatnou část těchto záměrů, v případě rekonstrukce Ulice 
Pod lesem jde již o akci jaksi navíc, i když byla slibována již několik let předtím. 

 Podle stávajících informací by v následujícím roce 2017 měla být v měsíci břez-
nu zahájena oprava – rekonstrukce ulice Liškovská vč. vodovodu, povrchu vozovky 
i veřejného osvětlení v předpokládané finanční hodnotě 4,8 mil. Kč. 

 Komise městské části č. 8 v Lošově bude mít svá zasedání i nadále v budově 
Kulturního domu na Svolinského ulici vždy každou první středu v měsíci. Zasedání 
jsou veřejná, komise uvítá všechny hosty, kteří předloží věcné a konstruktivní ná-
vrhy na zlepšení ve všech oblastech života v Lošově. Připomínky lze uplatnit mimo 
řádné zasedání komise také písemně přímo u předsedy pana ing. Jana Preče a jak 
již bylo uvedeno, také na mejlovou adresu komiselosov@email.cz.
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Termíny pravidelných zasedání KMČ pro rok 2017 :

4. ledna  od 19 hod  4. února  od 19 hod
1. března  od 19 hod  1. dubna  od 19 hod
3. května  od 20 hod  7. června  od 20 hod
12. července  od 20 hod  2. srpna  od 20 hod
6. září  od 20 hod  4. října  od 19 hod
1. listopadu  od 19 hod  29. listopadu  od 17 hod veřejná schůze

 Odvoz komunálního odpadu bude v roce 2017 probíhat i nadále vždy každou 
sudou středu, naopak odvoz bioodpadu bude realizován vždy v lichý pátek.

 Úřední hodiny Detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce v Lo-
šově v místnosti budovy bývalé školy na Svolinského ulici č. 15 jsou stanoveny na 
úterý v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Na pracovišti je přítomna  
pí. RNDr Iva Lakomá, telefon na pracoviště je 585 355 117.

 Ve stejné budově sídlí také pobočka Městské knihovny Olomouc, výpůjční 
dny zůstávají v pondělí a čtvrtek v době od 15 do 17 hodin.

Víte, že ?

 •  Ve školním roce 1933/34 byly v obecné škole v Lošově 2 třídy a celkem 
  67 žáků, naproti tomu ZŠ na Svatém Kopečku navštěvuje v tomto školním 
  roce celkem 49 žáků z Lošova. Jistě ale některé školáky vozí rodiče z Lošova  
  do škol v Olomouci.
 •  V témže roce existovaly v Lošově spolky: Sbor dobrovolných hasičů,  
  Čtenářsko-pěvecký spolek, Družina katolických zemědělců a Spolek Volná 
  myšlenka.
 •  V roce 1834 měl Lošov 379 obyvatel, žijících v 57 domech, v roce 1930  
  bylo napočítáno již 494 obyvatel a v roce 2016 Lošov měl 721 obyvatel, tedy 
  téměř dvojnásobek proti roku 1834.
 •  V letech 1737 až 1740 se stal 48. rektorem tehdejší olomoucké university  
  lošovský rodák pan Peter Georgius, S.J.,Phil.Dr.,Theol.Dr., narozený dne  
  29. 1. 1679.
 •  Ve tříkrálové sbírce bylo v Lošově počátkem roku 2016 vybráno celkem 
   6.814 Kč ze dvou kasiček.
 •  ZD Unčovice hospodařily v roce 2016 na lošovských polích o rozloze  
  celkem 124 ha s průměrným výnosem 5,86 t/ha, celkem bylo sklizeno 729 t  
  plodin, kterými byl především ječmen na ploše 68 ha s výnosem 286 t a žito 
  ozimé na ploše 56 ha s výnosem 443 t.
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 •  Ve stájích v bývalém zemědělském družstvu v Lošově je nyní na Farmě 
  celodenně ustájeno a chováno v boxech celkem 20 koní, o které se stará  
  skupina ošetřovatelů pod vedením pana Mikeše.
 •  V nové lošovské pražírně kávy SACER GAPO na Svolinského ulici bylo 
  v uplynulém roce vypraženo téměř 6 tun zrnkové kávy, v malé kavárničce  
  můžete také čerstvě upraženou kávu ochutnat. Starší z pražících bubnů byl 
  vyroben již v roce 1938. Nejvzdálenější zrnka kávy pochází z Austrálie,  
  Kolumbie a Nové Guineje. Pražená káva SACER GAPO je Regionálním 
  výrobkem olomouckého kraje a od r. 2013 také Produktem Haná.
 •  Ve společnosti MARO - Mader s.r.o. se sídlem v Lošově, založené v roce  
  1990 a zaměstnávající zejména lošovské občany, bylo v roce 2016 vyrobeno 
  mnoho nemocniční a lékárenské techniky, mezi jinými také kolem 26.000 ks  
  položky, zvané „hrazdička„. Výrobky jsou především určeny pro českou  
  firmu Linet, která je 3. největším světovým výrobcem laboratorní a nemoc- 
  niční techniky.
 •  Při sledování hustoty dopravy na ulici Koperníkova za účelem vyhodno- 
  cení možností řešení jejího zklidnění byla na křižovatce s ulicí Pod hvěz- 
  dárnou naměřena ve směru k ulici Lenhartova maximální rychlost jednoho  
  uživatele 71 km/ hod.
 •  V městské části – obci Lošov je nyní 19 ulic, 351 adres, celkem 14 právnic- 
  kých osob a ulice Samota má poštovní úřad v Hlubočkách PSČ 783 65.
 •  Radíkovská pevnůstka, stejně jako Radíkovská věž, leží na katastrálním 
  území Lošov, od 1. 1. 2017 však dochází ke změně v plošném rozdělení  
  olomouckých městských částí, a nejen tyto dvě dominanty Radíkova budou 
  tak položeny v městské části Radíkov, nikoliv Lošov. Na rozsahu katastrál- 
  ních území se však nic nemění.
 •  Pokud by někdo měl zájem, tak velmi přesnou mapu Lošova v měřítku  
  1:10 000 lze získat na Katastrálním úřadu v Olomouci pod číselným ozna- 
  čením 25– 11 – 11. 
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Hasiči 2016

 V uplynulém roce je u našich hasičů opět co hodnotit, bylo toho uděláno více, 
než dost. Samotní hasiči jsou spolu se členy SK Lošov hybnou silou veškerého 
společenského, kulturního i sportovního dění v Lošově. Není to překvapení, vždyť 
jednotliví členové obou organizací jsou mnohdy aktivně zapojení v činnosti tak, 
že někdy nelze objektivně posoudit, zda jde o hasiče, nebo členy SK Lošov. Oni to 
však velmi dobře vědí a jsou na svou práci ve prospěch života v Lošově dostatečně 
hrdí. 

 Konečně se naši hasiči dočkali také slibované opravy, zateplení a nové fasády 
hasičské zbrojnice, která byla provedena na přelomu roku 2015 a 2016. V závěru 
roku 2016 pak byla ještě započata oprava hasičské nádrže a dokončena bude v tom-
to roce. Postupně se tak podařilo zlepšit prostředí pro činnost hasičů. Veškeré vnější 
i vnitřní opravy a úpravy bylo možno zhlédnout všemi občany Lošova při Dnu 
otevřených dveří dne 9. srpna 2016.

 Pokud se týká života hasičského, pak mezi největší úspěchy zcela jistě patří 
prvenství družstva mužů a cenné druhé místo družstva žen v netradiční hasičské 
soutěži v Radíkově, která byla opět mezinárodní při účasti hasičů ze Slovenska 
a Walesu. Výborně lze také hodnotit jednotlivé účasti nově utvořeného družstva 
žen, které se již plně zapojilo do soutěží v rámci Olomouce a získalo několik velmi 
slibných umístění.

 Již na začátku roku se jako vždy uskutečnila Výroční schůze Sboru dobrovol-
ných hasičů v Lošově za účasti 33 členů a významných hostů z Magistrátu města 
Olomouce i sousedních a vyšších hasičských složek. Vedení našeho sboru zůstalo 
beze změny, takže je příležitost i nadále plnit naplánované činnosti. V uplynulém 
roce se hasiči také rozloučili se dvěma zesnulými členy sboru, panem Polcrem a pa-
nem Františkem Sklenářem, který byl také velkým sběratelem dřevěných turistic-
kých známek, jeho sbírka jich obsahovala téměř 800 ks.

 Z hasičské kroniky za rok 2016 jsme vybrali tyto uskutečněné akce:

 2. ledna se konala výroční valná hromada, na které byli přijati další dva noví 
členové. Byly předneseny zprávy o činnosti, pokladní zrpáva, byli také oceněni 
zasloužilí členové, vyslechli jsme zdravice hostů a přijali občerstvení, připravené 
tentokrát z restaurace U Havlů v Dolanech.
 6. února se konal tradiční hasičský ples, opět v Kulturním domě v Lošově, k tanci 
opět hrála skupina Andy Music a vystoupily také naše mažoretky Hvězdičky. Bohatá 
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tombola a také bohaté občertsvení přilákaly více než 150 hostů, kteří se po celou dobu 
výtečně bavili, až do brzkých ranních hodin. Dík patří všem organizátorům.
 13. března se uskutečnila brigáda pro přípravu prostoru na treninky požárních 
útoků, přítomni byli především mladí členové sboru.
 2. dubna začala výroba nové treninkové bariéry, která byla zdárně ukončena 
během týdne.
 V dubnu také proběhla velká úklidová brigáda celé zbrojnice, která byla nut-
ná po provedení rekonstrukce, byla vyklizena půda, umyta okna a také vymeteny 
všechny kouty...
 23. dubna účast na noční soutěži v Bolelouci, umístění na 5. místě
 30. dubna naše účast na Hanáckém okrsku ve Chválkovicích, dosáhli jsme ze 
2.místa na postup do okresní soutěže.
 1. května byla postavena májka u Kulturního domu, chlapci připravili strom, 
děvčata ozdobila májku pentlemi a věncem.
 7. května jsme se účastnili soutěže v Břevenci, bohužel chlapci měli neplatný 
pokus.
 28. května pomoc při dětském dnu, pořádaném v Lošově SK Lošov, tradiční 
pěna se opět velmi vydařila a to nejen kvůli počasí...
 29. května pak proběhlo okresní kolo za naší účasti, nejlepší bylo 4. místo  
v běhu na 100 m,v požárním útoku pak jsme obsadili až 10 místo ze 13. družstev
 4. června účast na soutěži v Medlově, naše umístění 12. z 15 účastníků.
 18. června účast na netradiční soutěži v Radíkově byla tentokrát pro obě naše 
družstva velmi úspěšná. Muži totiž v konkurenci 11 družstev v traťovém rekor-
du 59,75 s přehledem zvítězili, nově ustavené družstvo žen dosáhlo ze 4 druž-
stev na druhé místo. Celkový pohled na výsledkovou listinu pak byl pro lošovské 
hasiče velmi potěšující. A tak bylo co slavit...
 25. června byl opraven přístřešek za zbrojnicí tak, aby vzhledem navázal na 
opravenou zbrojnici a plně vyhovoval záměrům na letní školku.
 V srpnu proběhl po dlouhé době připravovaný letní dětský denní hasičský tá-
bor. Program byl po všechny dny bohatý, účast byla podle plánu, všechny děti ba-
vily zejména ukázky hasičské techniky, se zájmem sledovaly přípravy i ukázky 
použití jednotlivých zařízení. Poděkování je třeba vyslovit všem organizátorům  
a organizátorkám.
 9. srpna se konal Den otevřených dveří v opravené zbrojnici. Veřejnost měla mož-
nost podívat se do zakoutí zbrojnice i s výkladem. Slavnostně také byla zbrojnice 
předána ze strany města. Účast však nebyla taková, jakou jsme si představovali, jistě 
však splnila očekávání těch, kteří se přisli do rekonstruované zbrojnice podívat.
 23.srpna se naši hasiči zúčastnili akce Orion – Den pro Zoru, kam bylo přista-
veno naše auto k prohlídce. Akce byla organizována spolu s BESIPem.
 27. srpna jsme se účastnili tradičního vaření guláše nad ohněm v Bystročicích, 
kde jsme také dělali pěnu pro děti.
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 30. srpna proběhlo na Horním náměstí v Olomouci setkání olomouckých hasi-
čů s netradiční soutěží, nepodařilo se ale zopakovat vítězství z roku 2014.
 24. září se zúčastnila naše družstva mužů i žen soutěže v Droždíně. Docela 
úspěšně, neboť muži brali 3. místo a ženy 2. místo.
 1. října se pak uskutečnila soutěž Holické kombajn, rovněž netradiční hasičská 
soutěž, opět za účasti obou našich družstev. Tentokrát jsme byli výrazně úspěšnější, 
neboťmuži i ženy slavně zvítězili, byť se soutěž konala jen v obsazení čtyřmi členy. 
Náš úspěch byl podtržen také vítězstvím bratra Bačuvčíka v jednotlivcích mužů  
a sestrou Mozoličovou v jednotlivcích žen.
 15. října proběhl v Lošově v režii hasičů sběr železného šrotu, opět bude výnos 
ze sběru použit pro činnost všech členů sboru v Lošově.
 15. října odpoledne pak byla vypuštěna naše hasičská nádrž, protože měla být 
opravována a tak musí být bez vody. Malé rybky, které si v nádrži odbývaly mlá-
dí byly vychytány a poté vypuštěny do velké lošovské přehrady. Postarali se o to  
p. Abeska a p. Šperka.
 5. listopadu pak proběhlo na domácím hřišti námětové požární cvičení.

 V listopadu a prosinci pak byly zahájeny práce na velké opravě hasičské nádrže, 
její dokončení bude provedeno zatravněním a dokončením izolace spár samotné 
nádrže na jaře dalšího roku.

 Za poskytnutí údajů děkujeme kronikářce lošovského sboru Lence Formánkové.
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Společenský a kulturní život v Lošově.

 V roce 2016 se konaly především tradiční společenské události, plesy, akce pro 
děti a seniory, ale také dvě obnovené tradice. Jde o stavění májky u hospůdky u Mi-
keše u Kulturního domu a v prosinci pak o nasvícení vánočního stromu rovněž 
u Kulturního domu. V prvním případě se o to postarali mladí hasiči, v druhém pří-
padě členové SK Lošov. Obě akce se setkaly s velkou odezvou občanů, neboť např. 
u nasvícení vánočního stromu dne 3. prosince 2016 , které se konalo při hudebním 
vystoupení známé kapely Akvarel se k občerstvení sešlo docela dosti příznivců.  
A květnová májka vydržela nepoškozená celý květen, aby mohla být slavnostně 
pokácena.
 
 Z ostatních akcí je třeba připomenout:

 6. února se konal tradiční hasičský ples, hrála kapela Andy music, bavilo se 
více než 150 hostů, vystoupily domácí mažoretky Hvězdičky, bylo bohaté občer-
stvení, nic nezbylo, organizátoří nemuseli řešit žádné komplikace a tak byla dobrá 
nálada až do konce.
 5. března se opět konaly Lošovské šibřinky, tentokrát již v 52. vydání. Ti, co 
chodí v Lošově na Šibřinky jistě vědí proč, jde vždy o dobrou kapelu, výborné 
občerstvení, soutěž masek, různá vystoupení, bohatou tombolu a tak není divu, že 
mezi přítomnými jsou také občané okolních obcí a nejsou výjimkou ani olomouča-
né. I tentokrát se všichni dobře bavili a věříme, že příště přijdou zase.
 6. března odpoledne měly lošovské děti svůj karneval. Účast byla standartní, 
soutěžilo se v několika hrách, téma tohoto karnevalu byly staré řecké olympijské 
hry. Masky tomu byly přizpůsobeny, jistě si zaslouží ocenění a pochvalu. Určitě 
se bavili i přítomní dospělí, občerstvení bylo jako vždy chutné, děti si také mohly 
vyzkoušet svůj um v dílničkách.
 28. května se uskutečnila oslava Dne dětí, která tentokrát vyšla na SK Lošov. 
Zahájení bylo ve 14,30 vystoupením mažoretek Hvězdiček, které se jistě všem líbi-
lo. Ty dospělejší se představily s novou sestavou v nových kostýmech. Od 15 hodin  
se pak konala pohádková cesta lesem. To jste měli vidět ty fronty u každé zastávky... 
těm, kteří splnily všechny úkoly náležela odměna, všichni se snažili.... Na dětském 
dnu také byli k dispozici koně, děti se mohly projet na koních. Na programu bylo 
také vystoupení psovodů s výcvikem, které se všem hodně líbilo, byla to novinka. 
Kolem 17 hodiny pak byla našimi hasiči udělána oblíbená pěna, počasí bylo celkem 
příznivé a tak si děti pěnu užily. V odpoledním programu byly také k dispozici 
trampolína, malování na obličej, různé soutěže a samozřejmě občerstvení. V pod-
večer vystoupila kapela Akvarel, která pak bavila přítomné až do nočních hodin.  
Po setmění se konal ohňostroj, který si všichni rovněž užili.
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 21. června se na lošovském hřišti uskutečnilo loučení se cvičením. Loučily se 
všechny skupiny celoročních cvičení, děti opět hledaly ukrytý poklad a klíče k ně-
mu. Na samotný závěr se opékaly vuřtíky, děti měly umouněné tváře a mastné rtí-
ky, ale nikomu to nevadilo, všichni se již opět těšily na podzimní zahájení cvičení. 
 3. září nastalo loučení s prázdninami pod tradičním názvem Ahoj léto, ahoj 
prázdniny... Velká účast je již obvyklá, soutěžní odpoledne v Lošově přitahuje i dě-
ti z okolí. Do mnoha soutěží se děti přihlašovaly do 14 hodin, od 15 pak soutěže 
začaly. Ve třech věkových kategoriích se soutěžilo v běhu na krátkou trať, hodu 
tenisákem pro menší děti a granátem pro větší děti, skoku do dálky z místa a pro 
ty větší také v běhu na delší trať. Všechny děti svoje úkoly zvládly, ty, které byly 
nejlepší dostaly za odměnu ceny a diplomy.
 22. října v Kulturním domě nastalo Lošovské vinobraní. I když se zde víno 
nepěstuje, je vždy velký výběr dobrých moků, a také čerstvý burčák. To všichni 
vědí, a proto je toto vinobraní tak oblíbené v Lošově i blízkém okolí. Připraveno 
k občerstvení bylo několik specialit, zejména sýrové talíře, korbáčiky, a v bufetu 
i něco teplého k snědku. A pro ty, co se bojí vína, tak bylo i dobré pivo. Bavili se 
jistě všichni dobře.
 23. října, tedy hned na druhý den po vinobraní, byla pro děti uspořádána oslava 
Helloween. K dispozici byly opět dýně k vyřezávání, také mnoho dalších možností 
zábavy, děti se třeba mohly pomalovat svůj svícen, připravit nějakou masku do 
průvodu. Téma byli chirurgové a ostatní nemocniční příšery... Jakmile se trochu 
setmělo, vyrazil lampionový průvod.
 3. prosince, jak již bylo zmíněno se uskutečnilo nasvícení vánočního stromu 
v Lošově. Došlo k tomu po dlouhé době a myslíme, že se to podařilo. Od 16 do 18 
hodin hrála kapela Akvarel živě před Kulturním domem u vysokého nasvíceného 
živého stromu. K občerstvení byly připraveny speciality na grilu, k pití vánoční 
punč, postupně se přihlížející přidávali ke zpěvu a vznikla velmi příjemná předvá-
noční nálada.
 10. prosince bylo připraveno pro všechny zájemce o dechovou hudbu v Lošově 
vystoupení skupiny Magnet. Občerstvení tentokrát bylo zajištěno i s obsluhou, tak-
že si ho mohli všichni přítomní dostatečně užít. Tanečníků bylo rovněž dosti, takže 
večer proběhl ke spokojenosti všech, mohli si zazpívat své oblíbené písničky.

 A tak nám uběhl rok 2016, organizátoři v SK Lošov již ale dávno přemýšlí 
o dalším programu pro následující rok. Doufáme, že se podaří zachovat všechny 
stávající akce, zopakovat i ty, které se v roce 2016 podařilo obnovit a případně ještě 
něco nového vymyslet.

 Pro ty zájemce, kteří by si rádi prohlédli více fotografií z lošovských akcí za rok 
2016 můžeme doporučit navštívit stránky na internetu www. jurova.rajce.idnes/cz. 
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pořadatelé hasičského plesu jedna z cen v tombole

hvězdičky na Šantovce hvězdičky na hasičském plese

ještě jednou na plese opravená zbrojnice při dnu otevřených dveří

hasičská nádrž po opravě
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práce i zábava na dětském dnu v Lošově

celkový pohled na oslavu dětského dne v Lošově
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z hasičské soutěže v Radíkově, vítězné družstvo mužů a slavná výsledková tabule

lošovští senioři na veselici ve Floře a před soutěží na Jívové

ze zájedzu seniorů na Velehrad a ve Frýdku Místku
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před další soutěží na Sv. Kopečku

lošovská hasičská májka

zábava na seniorském posezení v Kulturním domě

letní červánky nad Lošovem

veselice v Lošově
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pohled na ulici Pod Lesem před opravou

pohled na část ulice Pod Hvězdárnou před opravou

a po opravě

„Kendyho„ sbírka turistických známek

a po opravě

stará a nová pražící pec v Sacer Gape
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všehochuť z roku 2016

vyzdobený vánoční strom v Lošově

slavnostní nástup soutěže v Radíkově
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ještě jednou Den dětí v Lošově
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zimní Lošov očima Mileny Valuškové
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Fotbalisté SK Dorespo Lošov.

 
Po polovině minulé sezony na počátku roku 2016 se naši hráči pohybovali na špici 
druhé poloviny tabulky 3. ligy malé kopané v Olomouci. Původně se zdálo, že by 
na jaře mohli zabojovat a zlepšit si postavení v tabulce, a taky to tak dlouho vypa-
dalo. Nicméně asi přišlo nějaké uspokojení a nakonec bylo nutno pořádně zabrat, 
abychom hráli 3. ligu i v další sezoně. Podařilo se, a tak i na podzim se naši borci 
snažili o dobré výsledky ve 3. lize.

 A jak to tam vypadá v tabulce na konci roku 2016 ? Ve skupině D 3. ligy se naši 
borci SK Dorespo Lošov nacházejí po 13 zápasech na 8. místě s 11 body a celko-
vým skore 50 : 45. Není to zlé, ale mohlo by to jistě být lepší. Pozitivní je zatím 
celkové skore, na kterém se na podzim nejvíce podíleli ostrostřelci Radek Výkrutík 
s 18 brankami a Zdeněk Abeska se 16 brankami. Radek vstřelil dokonce dvakrát  
4 branky a Zdeněk jednou. Zahrneme-li k podzimu ještě střelce z jarní části minulé 
sezony, pak nejlepším celoročním střelcem byl Radek Výkrutík s 35 dosaženým 
brankami, jednou vstřelil dokonce 5 branek v zápase se Zorou Olomouc. Hned dru-
hým nejlepším střelcem byl Zdeněk Abeska s 29 brankami. Celkem se na vstřele-
ných brankách SK Dorespo Lošov podílelo 11 střelců. Radek Výkrutík přes svoje 
mládí také pravidelně nastupuje v základní sestavě za SK Chválkovice v krajském 
přeboru Olomouckého kraje a nedaří se mu špatně.

 Takže přejeme hodně pěkných branek zejména na domácím hřišti před tradičně 
vysokou návštěvou aktivních diváků. A taky klidný pobyt ve středu tabulky a bez-
problemové udržení ve 3. lize.

jeden z biopasů na polích v okolí Lošova vykácený les nad hříštěm
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Přehled zápasů jaro 2016:
Mates   Dorespo Lošov   4 : 3
branky: R. Vykrutík 2, Abeska 1

Dorespo Lošov  Zora Olomouc   8 : 0
Branky: R. Vykrutík 5, Karasek 2 , Abeska 1

Pohořany   Dorespo Lošov   4 : 6
Branky: R. Vykrutík 3, Abeska 2, Nádvorník 1

Dorespo Lošov  RODO Legendy   3 : 1
Branky: R. Vykrutík 2, Abeska 1

Véska   Dorespo Lošov   1 : 4
Branky: Abeska 2, R. Vykrutík 1, Nádvorník 1
Dorespo Lošov  Dědečci   3 : 0
kontumačně, hosté nepřijeli

Atletiko Haná  Dorespo Lošov   3 : 3
Branky: Nádvorník 2, Abeska 1

Dorespo Lošov  Geoboys   4 : 6
Branky: Abeska 2, R. Vykrutík 1, Foukal 1

Buff – Belt   Dorespo Lošov   7 : 2
Branky: Abeska 1, Sklenář 1

Dorespo Lošov  Elektro Otáhal B   4 : 10
Branky: R. Vykrutík 1, M. Vykrutík 1, Poledna 1, Hudec 1

Mlha team   Dorespo Lošov   7 : 2
Branky: Abeska 1, M. Vykrutík 1

Holice   Dorespo Lošov   6 : 2
Branky: Abeska 1, Marcel 1

Dorespo Lošov  Podlas   4 : 3
Branky: R. Vykrutík 2, Nádvorník 1, Karásek 1

Tak skončila Jarní část soutěže ročníku 2015/2016, naši se udrželi a mohli se
tak opět těšit na další podzimní zápasy.
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Přehled zápasů podzim 2016:

Bukovany   Dorespo Lošov   4 : 6
Branky: Abeska 2, Nádvorník 2, Sklenář 1, Karásek 1

Dorespo Lošov  Elektro Otáhal B   5 : 7
Branky: Poledna 3, Abeska 2

Buff – Belt   Dorespo Lošov   4 : 3
Branky: Abeska 2, Karásek 1

Dorespo Lošov  El – Jambass   4 : 2
Branky: R. Vykrutík 2, Abeska 1, vl. 1
Braník   Dorespo Lošov   4 : 4
Branky: R. Vykrutík 4

Dorespo Lošov  Mlha Team   10 : 2
Branky: R. Vykrutík 4, Abeska 4, Karásek 1, Foukal 1

Dlouhá Loučka  Dorespo Lošov   1 : 3
Branky: Abeska 2, R. Vykrutík 1

Dorespo Lošov  Sportbar Sigma   4 : 0
Branky: Abeska 1, R. Vykrutík 1, Foukal 1, Karásek 1

Inter Šternberk  Dorespo Lošov   4 : 2
Branky: Abeska 1, Zdařil 1

Dorespo Lošov  Geoboys 0 : 2

Draci    Dorespo Lošov   6 : 3
Branky: R. Vykrutík 3

Lazce United   Dorespo Lošov   4 : 3
Branky: R. Vykrutík 2, Abeska 1

Dorespo Lošov  Rotor LBT   3 : 5
Branky: R. Vykrutík 1, Karasek 1, Sklenář 1

 A tak se skončil podzim, všichni se již těší na pokračování na jaře.
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 Tradiční silvestrovské bago se opět uskutečnilo za široké účasti, tentokrát niko-
liv na zelené trávě, ale na zmrzlém terenu v silném mrazu minus 8 stupňů. To ale 
nikomu nevadilo, dokonce lze říci, že přihlížejících bylo podstatně více, než jindy. 
Možná to bylo také tím, že bylo připraveno nějaké občerstvení na zahřátí.... 

 Přejeme fotbalistům úspěšné jaro, ještě více branek a hodně diváků.

 Za poskytnuté údaje o výsledcích a střelcích branek děkujeme panu Zdeňku 
Abeskovi ml.

Činnost Klubu seniorů v Lošově.

 Klub seniorů v Lošově má dlouholetou tradici, patřil k jedněm z prvních zalo-
žených Klubů seniorů v Olomouci. Nyní sdružuje 52 aktivních členů a členek, kteří 
se pravidelně každou středu scházejí v Klubu seniorů v místnostech detašovaného 
pracoviště magistrátu města Olomouce ve staré škole v Lošově.

 V prvním pololetí uplynulého roku 2016 bylo uskutečněno 25 pravidelných stře-
dečních setkání, jichž se zúčastnilo celkem 680 členů Klubu. Jde o součet všech 
účastí členů na akcích Klubu, včetně mimořádných akcí, pořádaných také ze stra-
ny MMOl. Hned na počátku roku bylo potvrzeno i nadále stávající vedení Klubu  
s předsedkyní paní Věrou Kovaříkovou. V Klubu seniorů se také uskutečnila i za-
tím stále trvající výstava fotografií paní Mga. Mileny Valuškové, jejíž fotografie 
byly pořízeny v různých ročních obdobích na různých místech Lošova a jeho okolí. 
Výstava prezentuje celkem 11 velmi krásných barevných fotografií, jistě stojí za to, 
aby se na ně přišli podívat i další občané Lošova.

 28. ledna návštěva výstavy Vlastivědného muzea v Olomouci „České koruno-
vační klenoty“
 16. února návštěva sportování v Aquacentru
 17. února promítání filmů z dovolené a vyprávění o Turecku pana Otakara  
Svobody, člena našeho klubu.
 9. března opožděná oslava MDŽ s občerstvením a předáním květiny každé 
člence klubu
 5. dubna zájezd pořádaný MMOl na Zámek Frýdek Místek a k výrobci dortů 
Marlenka
 6. dubna přednáška z dovolené v Azerbajdžánu, o které vyprávěl a promítal 
film nám. primátora pan RNDr Ladislav Šnevajs
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 16. dubna blahopřání oslavenkyni paní Františce Nassweterové k výročí 100 let 
narození
 22.dubna návštěva výstavy Jarní Flora
 6. května účast na Olympiádě seniorů na Jívové, naše 5 členné družstvo získalo 
10. místo ze 20 účastníků
 12. května účast na veselici seniorů v pavilonu Flora v Olomouci
 15. května otevření výstavy fotografií Mga.Mileny Valuškové v Klubu seniorů 
a beseda o její další fotografické tvorbě
 27. května klubový zájezd Živá voda a Archeoskanzen Modrá a Velehrad
 1. června první polovina členů eklubu jela na poznávací plavbu Ololodí po řece 
Moravě
 21.června sportovní odpoledne v obci Droždín
 22.června oslava činnosti I. pololetí, spojená s bilancí činnosti klubu seniorů, 
při které jsou oslaveny narozeniny všech členů, kteří je měli v průběhu I. pololetí 
předáním květin, poděkováním a občerstvením pro všechny klubu.
 24. června návštěva obnoveného Rozária – výstaviště Flora a botanické zahrady
 29. června návštěva spojená s výkladem, ukázkou a ochutnávkou kávy v nové 
pražírně kávy v Lošově
 
 V červenci následovaly prázdniny, činnost Klubu byla omezena, vedení se však 
pravidelně scházelo a připravovalo program pro druhé pololetí.
  Ve druhém pololetí bylo uskutečno celkem 23 pravidelných setkání v klubu, 
kterých se zúčastnilo celkem 630 členů a členek našeho klubu seniorů.
 
 3. srpna vycházka všech členů do obce Posluchov s návštěvou cukrárny  
a restaurace
 17. srpna jela na vyjížďku Ololodí po Moravě druhá polovina členů klubu
 19. a 20. srpna návštěva výstavy Letní Flora
 8. září zájezd pořádaný naším klubem seniorů na zámek Napajedla, do lázní 
Luhačovice, návštěva přehrady Pozlovice s procházkou kolem přehrady
 21. září branný závod seniorů, tentokráte dvě naše tříčlenná družstva obsadila
7. a 14. místo z 25 účastníků
 5. října opožděná oslava Dne seniorů s občerstvením
 10. října účast na divadelním představení operety Rosemarie v Moravském  
divadle
 12. října promítání fotografií a filmů z dovolených a vyprávnění účastníků
 15. října účast na taneční veselici seniorů v pavilonu výstaviště Flora
 22. října návštěva výstavy Podzimní Flora
 30. listopadu oslava činnosti II. pololetí, spojená s celoročním hodnocením prá-
ce, poděkováním všem,kteří se zúčastňují našich akcí a tím se podílejí na vytvoření 
dobré atmosféry a spokojenosti při našem běžném setkávání v klubu.
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Oslaveny byly rovněž narozeniny našich 26 členů, kteří je mají ve II. pololetí s pře-
dáním květin a občerstvením pro všechny členy klubu.

 10. prosince se uskutečnilo posezení s tancem, pořádané SK Lošov v Kultur-
ním domě. Zábava tam byla veselá, nikomu se nechtělo domů
 14. prosince volba samosprávy klubu se uskutečnila při setkání v klubu. Důvě-
ru i nadále dostala předsedkyně paní Věra Kovaříková, členy výboru pak jsou paní 
Snášelová,paní Lindnerová, paní Výkrutíková a pan ing. Kopečný
 14. prosince se také náš Klub seniorů poprvé přihlásil a zapojil do akce Vzpo-
mínky na dětská léta a zpívání vánočních koled v olomouckém kraji.
 Vánoce pak naši členové a zejména členky oslavili přípravou vánočních slad-
kostí a do nového roku 2017 si navzájem přejí především zdraví, štěstí a spokojenost 
v rodině.

 Všichni členové se samozřejmě již velmi těší na zahájení činnosti Klubu seniorů 
v roce 2017.

 Za poskytnutí údajů o činnosti děkujeme předsedkyni Klubu seniorů paní Věře 
Kovaříkové a za poskytnutí fotografií ze zájezdů panu ing. Antonínu Kopečnému.

Lesní školka

 Už čtvrtým rokem působí v Lošově lesní školka s názvem „Pojďte ven„.  
Zázemí lesní školky se nachází v přízemí bývalé podnikové chaty u lesa a přehrady 
v přírodním parku a poskytuje celotýdenní provoz od 8 do 16 hodin. Docházka je 
možná celotýdenní, nebo pouze několikadenní a lze ji proto kombinovat s klasickou 
školkou. Děti jsou přijímány dle připravenosti, většinou od tří let, vyjímečně i dří-
ve. Dětem se věnují zkušení pedagogové, kteří se rádi s dětmi a od dětí učí. V po-
sledních letech jsou s dětmi dvě učitelky a jeden učitel. Každý den chodí průběžně 
až 15 dětí, s nimi dva pedagogové. 

 K běžnému dni ve školce nám řekla Mgr. Jana Kynclová: „Jako ve všech les-
ních školkách, i u nás tráví děti většinu času venku. Celé dopoledne je věnováno 
výpravě do lesa, na louku, k potoku, či jinam v okolí. Občas zajdeme pro změnu 
na hřiště. Děti si podle zážitků sami pojmenovávají místa, která navštěvují, třeba 
Roklinka, Ptačí vršek apod. S dětmi venku svačíme, hrajeme hry, tvoříme, prová-
díme pokusy, hrajeme divadlo... Na vycházku zajišťujeme pro děti karimatky na 
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svačinku, máme s sebou i lékárničku pro případ úrazu, knížky s pohádkami, atlasy 
zvířat apod. Mladší děti odpoledne spí v indiánském stanu tee - pee a ty, které to 
již nepotřebují, si hrají venku. V zimě a v extrémním počasí si samozřejmě hrajeme 
více vevnitř. I když podle nás není špatné počasí, jen nedostatečné vybavení. Příro-
da dáva mnoho inspirace, děti jsou vedeny k nalezení vlastních potřeb, pedagogové 
mají v záloze mnoho her, tvoření, znalostí o přírodě, mnoho českých i anglických 
písniček a pohádek, jogových sestav pro protažení organismu. Pedagogové pomá-
hají hledat dětem vlastní odpovědi na otázky z přírody.“ 
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 Školka zajišťuje rodičům odvoz dětí z olomouckého hlavního nádraží a děti také 
odevzdává opět u nádraží. Dětem je vařena zdravá strava, občas děti vaří s peda-
gogy na ohni. Dopolední svačinky s pitím si děti nosí z domova. Obědy a odpo-
lední svačinku zajišťuje školka. V programu jsou rovněž návštěvy Divadla hudby 
na loutková představení, nebo také větší výpravy, Skanzen v Příkazech vlakem, ná-
vštěva farmy, výprava do ZOO. Stranou nezůstávají ani rodiče, některé akce jsou 
organizovány i pro ně, jako Den dětí, Martinská slavnost světel, čistění studánky 
apod. V létě pak jsou pořádány příměstské tábory s různou tematikou, předloni byl 
každý týden zaměřen na jinou tematiku, letní tábory budou samozřejmě probíhat  
i letos.

 Lošovská lesní školka informuje zájemce o svých aktivitách také na svém webu 
www.pojdteven.cz. Tam najdete i mnoho dalších informací a také fotografií z čin-
nosti školky.
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Osobnosti Lošova.

 V dubnu 2016 se dožila významného životního jubilea dlouholetá obyvatelka 
Lošova pani Františka Nasswetterová. Je to nyní jen čtvrtá žena v Olomouci ve 
věku 100 a více let. Proto si zcela jistě zaslouží, abychom ji v naší ročence věnovali 
významné místo.
 
 Oslava se konala ve velkém sále Kulturního domu v Lošově a gratulovat přišlo 
mnoho občanů Lošova, mezi gratulanty byl rovněž primátor města Olomouce pan 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. spolu s dalšími představiteli města Olomouce 
a také z Komise městské části v Lošově a Klubu seniorů. Hned následně pak byla 
informace o tomto významném výročí spolu s gratulací uveřejněna na stránkách 
magistrátu města Olomouce, a také v časopise Olomoucký senior. Ve svém blaho-
přání oslavenkyni uvedl pan primátor mimo jiné:

 „Ke stým narozeninám nelze přát nic důležitějšího, než zdraví, spokojenost 
a štastnou rodinu. Ať se Vám daří stejně jako doposud a čeká Vás ještě mnoho 
krásných chvil s Vašimi příbuznými. „

 Paní Františka Nasswetterová se narodila 16. dubna 1916 v Bukovanech v ro-
dině rolníka Roberta Přindiše a jeho ženy Marie. Je nejmladší ze čtyř sourozenců, 
kteří se také dožili požehnaného věku, oba bratři i sestra se dožili věku 95 let. Celý 
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život pracovala v zemědělství, v zimě, kdy nebylo dost práce na poli, docházela do 
kláštera na Svatém Kopečku, kde se učila šít a vařit. Již ve věku 23 let se v roce 
1939 provdala za lošovského rolníka Karla Smékala. S panem Smékalem měla čtyři 
děti, tři dcery a jednoho syna. V roce 1946 ovdověla, ale tři roky poté se znovu 
provdala za Josefa Nasswettera, s ním pak měla ještě dalšího syna a dceru, celkem 
tedy šest dětí. Jedna z dcer paní Františky však již zemřela, nyní tvoří její rodinu  
5 dětí, 14 vnoučat, 22 pravnoučat a ještě 3 prapravnoučata. 
 
 Při příležitosti významných výročí Lošova v roce 2015 byla paní Františka 
Nasswetterová oceněna jako nejstarší obyvatelka Lošova Pamětním listem Komi-
se městské části v Lošově, který jí byl slavnostně osobně předán na Výročních 
oslavách v Lošově dne 4. července 2015 za přítomnosti náměstka primátora města 
Olomouce pana RNDr. Ladislava Šnevajse a Mgr. Filipa Žáčka předsedou Komise 
městské části panem ing. Janem Prečem.

 Paní Františka Nasswetterová je stále ještě členkou Klubu seniorů v Lošově  
a občas také dochází na schůzky Klubu, kde je vždy velmi srdečně vítána a kde se 
také zajímá o dění v Lošově a zapojuje se do rozhovoru se svými mladšími kama-
rádkami. Členové Klubu seniorů na své pravidelné schůzce v dubnu 2016 přivítali 
oslavenkyni a připravili pro ni posezení a malé občerstvení. Spolu s paní Nasswet-
terovou vzpomínali na minulá období, na schůzky a výlety, které spolu absolvovali. 
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Jak nám řekla předsedkyně Klubu seniorů v Lošově paní Věra Kovaříková, byla 
paní Nasswetterová zakládající členkou Klubu, resp. stala se členkou od začátku 
existence Klubu seniorů v Lošově. Přestože to bylo zhruba před 12 lety, kdy bylo 
paní Nasswetterové již 88 let, zapojila se do činnosti Klubu velmi intenzivně. I dal-
ší členové Klubu si jistě vybavují výlety, kterých se spolu s paní Nasswetterovou 
zúčastnili. Především to byly výlety do Bukovan, neboť tam se paní Františka na-
rodila a vždy ji to tam táhlo. Zmínku o tom jsme přinesli již v Ročence za rok 2012 
a paní Františka Nassweterová je také na společné fotografii Klubu seniorů z Lošo-
va v ročence za rok 2014. 
 
 Připomeneme-li si ještě zpětně některé mezníky ze života paní Františky Nas- 
swetterové, pak je třeba hlavně uvést, že se narodila ještě za existence Rakouska-
Uherska a v době I. světové války. Jistě to její rodiče v tu těžkou dobu neměli lehké. 
Měla tři starší sourozence, dva bratry a sestru, všichni se dožili úctyhodného věku, 
dožili se 95 let, ač je tedy paní Františka nejmladší, dožila se nejvyššího věku. Dru-
hým jistě složitým obdobím musela projít po roce 1939, kdy se poprvé vdala. Opět 
to byla válka, tentokrát II. světová, která nepříznivě ovlivnila její život. Do roku 
1946, kdy ovdověla, však přivedla na svět 4 děti během sedmi let a to v době války. 
Hned po válce ji tedy čekal krušný život.
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a na závěr vzpomínka na paní Nasswetterovou z Klubu seniorů

 V roce 1949 se seznámila se svým druhým manželem panem Josefem Nas- 
swetterem, který pocházel z Domašova u Šternberka. Z tohoto manželství měla 
paní Františka ještě dvě děti. Nadále pracovala v zemědělství, stále žila v Lošově na 
domku na vsi na ulici Svolinského, kde měla nejen zvířectvo, ale i velkou zahradu.
Po založení Jednotného zemědělského družstva v Lošově do něj vstoupila s celým 
hospodářstvím a pracovala jako dojička. Ještě nyní má někdy marnou snahu jít se 
podívat do stájí, kde však již není chován žádný dobytek a družstvo dávno neexis-
tuje. Žije tedy spokojeně dále ve svém domku spolu se synem Karlem Smékalem, 
který ji společně s pomocí široké rodiny, ale i ochotných a obětavých pomocnic 
ošetřuje a vytváří spokojené zázemí. Stále se čile pohybuje, ráda si v létě posedí na 
dvorku, nebo na velké zahradě a snad vzpomíná na uplynulá léta. Občas přijdou na 
návštěvu další dcery s rodinami, pomohou se vzpomínáním, a vnoučata s pravnou-
čaty tiše poslouchají.

 Bohužel těsně před uzávěrkou této lošovské ročenky jsme se dověděli smutnou 
zprávu. V sobotu dne 11. února 2017 náhle v požehnaném věku 100 let dotlouklo 
srdce paní Františky Nasswetterové. Na smutečním oznámení se s ní rodina loučila 
těmito slovy: … Nezemřela jsem, neboť vím, že budu žít stále v srdcích těch, kteří 
mě milovali...
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Poděkování na závěr.

 Jak již bylo v úvodu ročenky zmíněno, dostalo se k Vám již její páté vydání. 
Podle ohlasu lošovských občanů bylo dobrým počinem současné komise tuto tradi-
ci zavést a nadále v ní pokračovat. Záměr bývá však většinou podstatně snazší, než 
vlastní realizace.

 KMČ měla velké štěstí, že se této činnosti ochotně začal věnovat pan ing. Mi-
roslav Haupt, a přesto, že již dnes není jejím členem, stále lošovské ročenky připra-
vuje. Velice si vážíme jeho záslužné a obětavé práce, byť je naším spoluobčanem 
zatím pouze 13 let. Přejeme mu pevné zdraví a doufáme, že v této tvůrčí činnosti 
bude v rámci svých možností i nadále pokračovat.
 Za komisi i lošovské občany veliké díky !

 Komise vybízí občany, pokud mají zajímavé poznatky, nebo informace z mi-
nulosti, nebo osobitý pohled na současnost Lošova, které mohou zajímat širokou 
veřejnost, ať přispějí k rozšíření a větší popularizaci naší ročenky. Vítány jsou ná-
měty, fotografie s komentářem, případně i celé články. Budou tak zachovány i pro 
další období, neboť ročenky jistě zůstanou v mnoha rodinách bezpečně uloženy.

Ing. Jan Preč
předseda KMČ
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