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Vážení spoluobčané, lošováci,

tentokrát je naše lošovská ročenka svým způsobem velmi významná, neboť uplynulý 
rok 2018 byl pro celou naši republiku významný, jednalo se o rok, kdy jsme oslavili 
100 let od založení naší Československé republiky. Na druhé straně nejsou podmínky 
vydávání této místní lošovské publikace dostatečné natolik, abychom v jednom 
vydání postihli nejen samotný uplynulý rok, ale i bohatou historii obce a místní části 
za období 100 let, které by se slušelo v rámci tohoto výročí připomenout. Proto jsme 
se rozhodli připomenout v rámci této lošovské ročenky významné výročí jen 
okrajově a věnovat se především činnosti spolků a Komise městské části za rok 2018.

Významné výročí 100 let vzniku Československé republiky se pak pokusíme přiblížit 
v samostatné publikaci, která by ve zkrácené formě připomněla i události v Lošově 
právě za toto stoleté období. Jistě je jich dostatek, od účasti lošováků v I. světové 
válce, v meziválečném období, v průběhu II. světové války, která se bezprostředně 
dotkla samotného Lošova, pozdějšího období 50. a 60. let, událostí v roce 1968 a také 
pozdějších. Samozřejmě nebude chybět ani připomenutí těch událostí, které měly 
zásadní vliv na život v Lošově, ať již to je výstavba kulturního domu, vodovodu, 
výstavba hvězdárny, otevření obchodu, vybudování přehradní nádrže, čistící 
stanice, sportovních hřišť. Vrátíme se i k období, kdy byl Lošov přičleněn k městu 
Olomouci a připomeneme si i poslední kapitolu po roce 1989. Ale to všechno až 
v samostatné publikaci, o níž zatím není jasné, jak se ji podaří zrealizovat.

Vrátíme se tedy zpět k událostem roku 2018 v Lošově. Činnost Komise městské části 
v Lošově naplnila své čtyřleté období a v souladu s výsledky komunálních voleb 
ukončila svou činnost a byla nahrazena Komisí nově jmenovanou. Výsledky práce 
Komise zhodnotí dosavadní předseda p. Ing. Jan Preč ve svém samostatném 
příspěvku v další části ročenky. Činnost dalších zájmových spolků, Klubu seniorů, 
Sportovního Klubu Lošov, Sboru dobrovolných hasičů je rovněž popsána jako vždy 
v samostatných kapitolách. Nyní je jen třeba připomenout, že Sbor dobrovolných 
hasičů v Lošově v roce 2018 oslavil 125 let činnosti od svého založení. K tomuto 
výročí blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho dalších úspěchů v činnosti.

V ročence najdete také již tradičně další informace ze života v Lošově, připomenutí 
pohledem do minulosti v případě místa, kde se konala divadelní představení a také 
něco o pomníku obětem světových válek.

Od tohoto ročníku zavádíme novou rubriku s názvem Lošov – dobré místo pro 
život. Rádi bychom Vás v ní seznamovali s některými novými lošovskými občany, 
jejich pohledem na život v Lošově, s jejich pozitivními i kritickými postřehy k dění 
v naší městské části. Tyto mohou být i podnětem k práci KMČ.
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Významnou zajímavostí je, že lošovský občan Mgr. Lukáš Slodička získal za rok 
2018 prestižní cenu Neuron v oblasti fyziky. Jde o nadační fond na podporu vědy, 
který uděluje prestižní cenu Neuron špičkovým mladým vědcům. Mgr. Lukáš 
Slodička získal cenu Neuron za špičkové experimenty v oblasti telekomunikace 
a kvantových počítačů. V krátkém rozhovoru s ním se však dovíte podstatně více 
neobyčejně zajímavých informací.

Jako vždy uvádíme na tomto předním místě lošovské jubilanty za rok 2018.

Nejstarší občankou Lošova je nadále paní Zendulková Marie ve věku 92 let, 
nejstarším mužem je Gustav Snášel ve věku 87 let. Všem oslavencům přejeme do 
dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.

Na Odboru evidence osob Magistrátu v Olomouci jsme zjistili, že v závěru 
uplynulého roku žilo v Lošově celkem 718 osob. Je to však o 8 osob méně, než na 
konci roku 2017.

V uplynulém roce jsme v Lošově uvítali přírůstek 4 dětí, z toho dva chlapce a dvě 
děvčata. Všem maminkám a tatínkům přejeme, aby se jejich dětem v Lošově líbilo.

Podle harmonogramu odvozu komunálního odpadu pro rok 2019 zůstává i nadále 
vždy sudá středa, zatímco odvoz bioodpadu bude probíhat vždy v lichý pátek. 
Termíny odvozů dalších tříděných odpadů jsou uvedeny ve vývěsce KMČ a také 
v brožuře „Kam s odpady v Olomouci?“, kterou lze získat v informačním středisku 
města Olomouce a také v detašovaném pracovišti MMOl v Lošově.

Úřední hodiny detašovaného pracoviště MMOl v budově bývalé školy na Svolinského 
ulici č. 15 jsou nadále v úterý v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Tel. číslo pro 
konzultace o činnosti detašovaného pracoviště je 585 355 117.
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85 let oslavili: 
Balcárková Marie 
Coufalová Eva
Sklenářová Ludmila

75 let oslavili:
Chlebek Bedřich
Nádvorníková Jana
Pacáková Blanka
Padevětová Růžena
Prášil Jan
Rozsíval Karel                       
Vaněk Jan
Vykopal Jan

80 let oslavili:
Kováčová Hana
Sklenář Karel
Sklenářová Hedvika

70 let oslavili:
Bláhová Helena
Horáková Ludmila
Johanesová Dana
Knopová Věra
Mader Lubomír
Mlčoch Josef                                  
Pěnčíková Ludmila
Procházka František
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Úvodní slovo předsedy KMČ pana Ing. Jana Preče

Vážení lošovští spoluobčané,

s končícím rokem 2018 jsme vstoupili do nového, čtyřletého funkčního období 
zastupitelů a představitelů města Olomouce. Čtyři roky také stojí před Komisí 
městské části Lošov. Jak z jejího statutu vyplývá, jsme hlavně poradním a inicia-
tivním orgánem RMO. Pro její členy je to období zajišťování oprav, plánování 
investičních akcí, jednání a vyjednávání našich požadavků s jednotlivými odbory 
magistrátu, podávání stanovisek k otázkám bezpečnosti, dopravě, životnímu 
prostředí a dalším oblastem. Ale také podpora společenských a kulturních akcí 
v obci.

Jak se nám tato činnost dařila v uplynulém období, je na posouzení Vás, občanů. 
Úspěšnost je závislá z největší části na zdroji finančních prostředků. Za sebe mohu 
uvést, že se nám podařilo finanční zdroje účelně zhodnotit jak v oblasti investic, tak 
v menších opravách a podpoře života v obci. Výčet jednotlivých akcí byl vždy uveden 
v minulých Lošovských ročenkách. Na tomto místě je třeba poděkovat 
představitelům města, že uznali naše požadavky v oblasti investic za opodstatněné 
a byly schváleny k realizaci. Díky tomu, že jsme se dlouhodobě zaměřovali také na 
projekční připravenost, máme i do příštích let připraveny velké investiční akce do 
úrovně stavebního povolení. Jedná se o průtah obce – ul. Svolinského s novými 
chodníky, zastávkami MHD, odvodněním, parkovacími místy a veřejným 
osvětlením, dále pak rekonstrukce ul. Hliník. Do nových požadavků na zpracování 
dokumentace jsme zařadili veřejné osvětlení v ulicích, které zde doposud chybí. 
Opravy menšího rozsahu budou plánovány v průběhu roku. Komise nechce plánovat 
tyto akce odtrženě od veřejnosti. Budeme rádi za jakýkoliv reálný požadavek z řad 
občanů, jehož realizace může přispět ke zkvalitnění života v obci. Zda se nám naše 
společné představy podaří naplnit, závisí na RMO a zastupitelstvu. Komise učiní 
vše, aby se nám podařilo navázat na úspěšné minulé roky.

Počátek nového funkčního období přinesl i nové personální složení od nejvyšších 
orgánů města až na úroveň KMČ. V naší komisi na rozdíl od minulých let již 
nepracuje Kamila Šišková a Miloš Eichler. Oběma, zvláště pak paní Šiškové, patří 
velký dík za jejich dosavadní práci.

Rada města Olomouce jmenovala tyto členy komise: Ing. Jan Preč předseda, 
členové Ing. Antonín Kopečný, Anna Herinková, Ing. Miroslav Charouz, Pavel 
Sklenář, Miroslav Kuchválek, novými členy jsou Ing. Tomáš Konečný, Petr 
Rait, Jan Žůrek, Mgr. Luděk Kvapil a Jan Havlík.
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Jak jsem již uvedl výše, pokud jsou dostupné finance, práce se daří a lidé jsou 
spokojeni. Někdy však stačí i málo. Nejen kritika, ale aktivní přístup k dění v obci, 
vzájemná úcta a ohleduplnost k sobě i k veřejnému majetku mohou přispět k lepším 
podmínkám života v Lošově.

Z činnosti KMČ v roce 2018

Nejvýznamnější investiční akcí loňského roku byla rekonstrukce ul. Zlaté Doly 
v ceně téměř 6 mil. Kč, zahrnující novou splaškovou a dešťovou kanalizaci, dlážděný 
a asfaltový povrch a úpravu veřejného osvětlení. Přesto, že jsme upozorňovali na 
náročnost prací vzhledem k místním podmínkám, byla podepsána smlouva až 
v polovině roku. Přes naše obavy o dodržení termínu realizace do konce roku byly 
naše připomínky nejvyšším vedením města vyvráceny. Na naše obavy došlo, termín 
se posunul do května 2019. Doplatili na tuto skutečnost dotčení obyvatelé, kteří se 
musí pohybovat po staveništi v těžkém terénu během zimního období, kdy jsou 
práce zastaveny. Z prostředků na malé a střední opravy byly provedeny příčné 
odvodňovací žlaby na ul. Lenhartova a K Mlýnku – 108,5 tis. Kč, dílčí opravy 
ul. Koperníkova – 212 tis. Kč, oprava prostoru před sběrovými kontejnery na 
ul. Lenhartova – 15,5 tis. Kč, propady na ul. Hliník – 11 tis. Kč, oprava zvonění, 
propady na chodnících, dosypání spár kostkových dlažeb apod. Náklady na tisk 
ročenky činily 20 tis. Kč. Zde je nutno poděkovat p. Ing. Miroslavu Hauptovi za její 
zpracování bez nároku na honorář. Bylo zakoupeno 10 ks pivních setů (skládací 
lavičky se stoly) v ceně 17,5 tis. Kč. Na rozdíl od předešlých let KMČ podpořila 
sponzorsky ve větší míře společenské a sportovní akce – SK Lošov, SDH, částečně 
hudbu na lošovských hodech, lošovský triatlon. Tyto náklady činily 46 tis. Kč.

Velká nespokojenost členů komise byla se stále odkládanou opravou poškozené 
veřejné studny na ul. Liškovská, jejíž stavební oprava trvala téměř jeden rok, když 
viník poškození byl znám včetně jeho pojistky. Komise podala podnět na vystavení 
reklamace opravy ul. Liškovská, kde již po roce provozu dochází k uvolňování 
dlažebních kostek, jsou vyvráceny obrubníky, drolí se beton a byl poškozen napájecí 
kabel pro veřejnou studnu. Práce na odstranění budou zahájeny po dokončení 
rekonstrukce ul. Zlaté Doly. Po zprovoznění studny byl proveden hygienický rozbor 
vody, která nevyhovuje pouze z hlediska dusičnanů.

Komisi se nepodařilo uskutečnit výsadbu stromu republiky ke 100. výročí vzniku 
Československa, jelikož veškerá výsadba na pozemcích města podléhá schválení 
příslušného odboru magistrátu. Některé procesy a lhůty se nám jeví velice 
byrokratické. K uvedenému výročí komise připravila společně s klubem seniorů 
vzpomínkovou výstavkou na lošovské účastníky 1. světové války.
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Termíny schůzí KMČ v letošním roce:

9. ledna 17.00 hod veř. schůze, 6. února, 6. března, 3. dubna vždy v 19.00 hod,

15. května, 5. června, 10. července, 7. srpna, 4. září vždy ve 20.00 hod,

2. října a 6. listopadu v 19.00 hod, a 4. prosince v 17.00 hod.

Schůze Komise městské části se opět uskuteční v budově Kulturního domu v Lošově 
a snad se můžeme těšit také na signalizovanou návštěvu zástupců vedení města 
Olomouce.

Schůze Komise městské části jsou otevřeny veřejnosti, uvítáme návrhy občanů ke 
zlepšení života v obci.

Víte, že…

• v lednové tříkrálové sbírce bylo z pěti kasiček vybráno v Lošově celkem 15 503 Kč, 
což je za poslední období zcela nejvíce,

• Lesní školka v Lošově opět uskutečnila čtyři turnusy letních táborů ve svých 
prostorách u lošovské přehrady, stejně jako lošovští mladí hasiči uspořádali „Tábor 
s hasičem”,

• poštovní schránka, původně umístěná na budově obchodu Jednoty, byla 
přemístěna k autobusové zastávce Svolinského, kde je to jistě pro všechny uživatele 
výhodnější,

• zatmění měsíce, které se uskutečnilo dne 27. července 2018, sledovalo na lošovské 
hvězdárně více než 200 lidí nejen z Lošova, ale hlavně příchozích zájemců 
z Olomouce. K vidění byly také další planety naší soustavy Venuše, Mars, Saturn 
a Jupiter,

• v červenci se konal v Praze 16. všesokolský slet za účasti dvou našich občanů 
- cvičenců, pana Antonína Kopečného a pana Jaromíra Bartůška,

• lošovské pozemkové knihy jsou vedeny již od roku 1698, tedy 320 let a již na 
počátku 19. století byla v Lošově dědičná rychta,

• tři naši sportovci – senioři, pan Bedřich Chlebek, pan Otakar Svoboda a pan 
Antonín Kopečný byli na základě vítězství v soutěži v roce 2017 nominování do 
olomouckého výběru pro Mezinárodní soutěž seniorských družstev, kde společně 
s dalšími seniory získali krásné 3. místo a pan Svoboda získal první místo v šipkách 
v kategorii nad 70 let,
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• při příležitosti výročí 260 let od bitvy u Domašova, která mimo jiné zachránila 
Olomouc před pruskými vojsky, které ji obléhaly, se uskutečnila v pevnůstce 
u Radíkova malá pamětní bitva. V červnu roku 1758 po obléhání Olomouce více než 
10 000 pruských vojáků, které nebylo zcela úplné, neboť právě na východě byly 
mezery, se podařilo generálu Laudonovi v bitvě u Guntramovic a Domašova zničit 
pruský konvoj více než 4000 vozů. Tím přinutil pruskou armádu Olomouc 
z obléhání uvolnit, v konečném důsledku to znamenalo mimo jiné také zrušení 
plánované výstavby pevnůstky v okolí Lošova,

• v petici, která byla podepisována také v Lošově a týkala se zachování stávající 
silnice mezi Samotiškami a Chválkovicemi v nynější trase, se kladně vyjádřilo více 
než 200 občanů Lošova. Projekční řešení dosud počítalo s přerušením silnice 
v souvislosti s budováním tzv. východní tangenty, která by měla odvést nynější 
silniční dopravu z Chválkovické ulice,

• na mistrovství Evropy v Zittau v Německu získal lošovský občan Michal 
Mogrowics 2. místo v terénním triatlonu, stal se vicemistrem Evropy a navázal tak na 
svůj titul mistra světa z roku 2012,

• došlo k nasvětlení přechodu pro chodce u zastávky MHD Svolinského a nového 
pozemního značení tohoto přechodu, takže nyní splňuje předepsané parametry.

Již v lednu 2018 se konala volba prezidenta republiky. V prvním kole ve dnech 
12. a 13. ledna bylo v lošovském volebním okrsku zapsáno 574 voličů, volební účast 
byla 75,65 %. V druhém kole, konaném ve dnech 26. a 27. ledna, byla volební účast 
77,84 %.

Kandidáti získali v Lošově tyto počty hlasů:

Ostatní kandidáti nezískali žádné hlasy.

         

Topolánek Miroslav, Ing.
Horáček Michal, Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel, Mgr.
Hynek Jiří, RNDr.
Zeman Miloš, Ing.
Hilšer Marek, MUDr., Bc., Ph.D.
Drahoš Jiří Ing, DrSc.

1. kolo
14 hlasů
40 hlasů
51 hlasů
10 hlasů
141 hlasů / 34,05 %
47 hlasů
111 hlasů / 26,81 %

2. kolo

220 hlasů / 48,88 %

230 hlasů / 51,11 %
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V říjnu, ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstev. V našem 85. okrsku ve 
městě Olomouc bylo zapsáno 568 voličů, voleb se zúčastnilo 248 občanů, což 
představovalo účast 43,66 %.

Jednotlivé strany získaly v Lošově tyto počty a procenta hlasů:

Ostatní strany získaly počty, v zásadě nepřesahující 1 % odevzdaných hlasů.

Události v Lošově v roce 2018

Život v Lošově v uplynulém roce byl opět velmi bohatý. Kromě již tradičních událostí 
se v minulém roce uskutečnily také zcela nové akce. Byla to jednak gastronomická 
přehlídka s názvem „Tak chutná Lošov“. Na této přehlídce bylo možno vidět a ochut-
nat produkty jak místních, tak okolních výrobců a dodavatelů gastronomických 
výrobků, nápojů, cukrovinek a podobně. Podle ohlasu přítomných účastníků se akce 
povedla. Další novinkou bylo uskutečnění dobročinné akce s názvem „Den pro 
Elenku“, jejíž výtěžek byl věnován právě na pomoc postižené Elence Vojtkové, trpící 
Westovým syndromem. V rámci této akce, na které byly také soutěže pro děti, byl 
i večerní koncert skupiny Methyl rock.

Jako vždy byla hlavní tíha pořadatelů lošovských akcí na SK Lošov a na SDH v Lošově, 
finančně se na akcích podílela také Komise KMČ v Lošově a také velká řada tradičních 
sponzorů. Přehled sponzorů byl vždy uveden na pozvánkách jednotlivých akcí 
a samozřejmě jim patří velký dík, neboť bez nich by nebylo možno takový rozsah akcí 
plně zajistit. I tak jsou jednotlivé akce organizovány a připravovány v podstatě stále 
stejnými dobrovolnými členy obou organizací.

Řada menších akcí probíhá také v rámci Klubu seniorů v Lošově, fotbalisté SK 
Dorespo Lošov zajišťují zábavu v neděli dopoledne, lesní školka oživuje dění na 
různých místech v Lošově, jako třeba na hřišti, kolem přehrady, u hvězdárny a na 
dalších místech. O těchto drobných akcích informujeme v dalších částech naší 
ročenky.

ANO 2011
ProOlomouc
KDU-ČSL
Piráti a starostové
ODS
KSČM
SPD a SPO
ČSSD

3493 hlasů
1524 hlasů
1248 hlasů
862 hlasů
853 hlasů
808 hlasů
539 hlasů
404 hlasy

33,56 %
14,64 %
11,99 %
8,28 %
8,19 %
7,76 %
5,18 %
3,88 %
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Mezi velké lošovské akce v roce 2018 patřily:

Dne 10. února se uskutečnil Hasičský ples v Kulturním domě v Lošově. Začátek byl 
ve 20 hodin, k tanci a poslechu hrála hudební skupina Kartágo, na pořadu bylo 
i vystoupení mažoretek Hvězdiček. Bohaté občerstvení zahrnovalo domácí tlačenku, 
uzené maso, guláš, chuťovky, zákusky a další dobroty. Ples podpořilo 25 sponzorů.

Dne 10. března se uskutečnily opět v Kulturním domě tradiční, již 54. Šibřinky. 
Hrála skupina Yantar Band, na plese se zúčastnilo poměrně hodně masek. Opět bylo 
bohaté občerstvení, zábava ubíhala a nikomu se nechtělo domů. Bohatá tombola, 
zajištěná pořadateli měla velký ohlas a zaznamenala velký zájem o nákup losů. Akci 
podpořilo tentokrát 17 sponzorů.

Hned následující den, v neděli odpoledne se tamtéž konal Dětský karneval, rovněž 
s maskami, tentokrát ve stylu „V lese“. Hudební doprovod zajistil DJ Jindra. Dětí se 
sešlo nepočítaně, nebyly výjimkou ani děti z okolních částí Olomouce, Svatého 
Kopečku, Radíkova, Bukovan apod. Akce pro děti se opět vydařila.

Dne 29. dubna se uskutečnily Lošovské hody, které začaly průvodem od kapličky 
Sv. Floriána v Lošově v 8 hod na Svatý Kopeček, kde byla v bazilice sloužena mše svatá 
za živé a zemřelé obyvatele Lošova. Odpoledne proběhlo svátostné požehnání 
u kapličky v 14.15 hod, opět u kapličky Sv. Floriána, který je patronem Lošova. 
Sv. Florián je také patronem hasičů, kominíků, sládků a ochráncem při popále-
ninách. Zobrazován je jako římský voják s kopím či korouhví v ruce, jako hasič lijící 
vodu na hořící dům, či jako mučedník s mlýnským kamenem.

Pro květen připravili hasiči opět Stavění májky na sportovním hřišti. Příprava byla 
zahájena 28. dubna, májka vztyčena o den později, 29. dubna. Májka byla v tom roce 
velmi vysoká, měřila více než 28 metrů, na jejím vztyčení se podílelo přes 30 lidí. 
Bohužel opět nějaký vandal dne 8. května májku v Lošově podřezal a způsobil tak 
nejen materiální škodu, ale i morální.

Dne 26. 5. 2018 se v Lošově opět konal Dětský den, který je tradiční oslavou tohoto 
dětského svátku. Po předchozím, roce, kdy organizovali dětský den hasiči, 
přistoupili k zajištění opět členové SK Lošov. Navázali tak na minulé úspěchy 
a připravili také novou pohádkovou cestu a všechny tradiční atrakce, včetně hasičské 
pěny. Pohádková cesta měla 12 stanovišť a na všechny se stály velké fronty. Jednotlivá 
stanoviště ukládala dětem úkoly, byli tam známí pohádkoví hrdinové, úkoly se 
podařilo splnit. Na hřišti pak byla trampolína, malování na obličej i tetování, opičí 
dráha, jízda na koních a další. Konala se spousta soutěží pro děti s cenami. Samotnou 
pěnou to ale nekončilo, začala hrát kapela Akvarel, naplánovalo se kácení májky, 
muselo se však hledat náhradní řešení, špekáčky samozřejmě opékat šlo. Po setmění 
kolem deváté pak program končil ohňostrojem.
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Oslava 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů se konala na hřišti dne 
23. června. Oslava byla zahájena společným fotografováním před hasičskou 
zbrojnicí, následoval průvod na hřiště a slavnostní schůze. Mezi hosty z Magistrátu 
města Olomouce byl i náměstek primátora pan JUDr. Martin Major a další význační 
hosté z okolních SDH. Byly připraveny soutěže pro děti a také zábavné klání pro 
dospělé. Hudbu zajistil DJ Jindra, občerstvení pak samotní hasiči. Podrobnější 
informace, týkající se minulosti Sboru dobrovolných hasičů, stejně jako o jejich 
činnosti v roce 2018 píšeme v samostatné kapitole o hasičích.

Ve stejný den, v sobotu 23. června se konal 2. ročník obnoveného Lošovského 
minitriatlonu. V různých věkových kategoriích startovalo 53 amatérů, včetně 
několika domácích lošovských atletů. O triatlonu a výsledcích píšeme na jiném místě 
ročenky.

V sobotu dne 28. července se konal Den pro Elenku, šlo o jednorázovou dobročinnou 
akci s výtěžkem pro Elenku Vojtkovou, trpící Westovým syndromem. V programu 
byly zahrnuty soutěže v běhu na 5 km v připravené trase pro sportovce i pro rodiny, 
pojídání koláčků, pití piva na čas, střelbě z luku, hodu oštěpem apod. Pro děti pak byl 
připraven další zábavný program na téma indiánské léto, malování na obličej apod. 
Večer se vypouštěly balonky přání a následoval koncert rockové skupiny Methyl do 
pozdních hodin. Výtěžek ze vstupného byl věnován právě na pomoc Elence.      

V sobotu 1. září se konalo v Lošově tradiční vyvrcholení letních prázdnin pod názvem 
Ahoj léto, ahoj prázdniny. Na lošovském hřišti se shromáždily děti nejen z Lošova, 
ale z širokého okolí. Byly pro ně připraveny různé sportovní soutěže ve třech 
věkových kategoriích, soutěžilo se v hodu gumovým granátem, skoku do dálky, běhu 
na krátkou a dlouhou trať. Vítězové na prvních třech místech obdrželi medaile, 
diplomy a sladké odměny. Účast mladých sportovců byla vysoká, dosahovali 
úctyhodných výkonů, vzájemně se povzbuzovali a samozřejmě je povzbuzovali také 
rodiče.

Jak již bylo uvedeno, uskutečnila se dne 15. září zcela nová akce, která se nazývala Jak 
chutná Lošov. Pořadateli byli SK a SDH Lošov, KMČ Lošov, Pražírna Café Gape 
a Pavel Vysloužil. Mezi vybrané regionální speciality patřily dobroty z kotlíku, 
lahůdky z grilu, piva malých pivovarů, výborná káva z místní pražírny Café Gape, 
různé sladkosti, burčák a další produkty gurmánských specialit. Chutě podporovala 
živá hudba, dalšími vystavovateli byli Hospůdka U Mikeše, restaurace Lobster, Buns 
Burger, Dortíky Dopitová, Trubička od Sv. Kopečka, Víno Petr a Petr, Nevinný bar 
a pivovary Kosíř, Z – Stage a Šternberk. Ohlasy na sociálních sítích byly vesměs 
kladné, takže lze očekávat opakování této akce í v letošním roce.

V sobotu 13. října se uskutečnilo tradiční Lošovské vinobraní v Kulturním domě. 
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Tentokrát se nepodařilo zajistit cimbálovku a tak celý pořad doprovázel domácí 
DJ Jindra. Na kvalitě zábavy to samozřejmě neubralo. K dispozici bylo kvalitní víno 
z vinného sklepa pana Máhry z Konice u Znojma. Domácí organizátoři také zajistili 
občerstvení, sýrové talíře, burčák, domácí zákusky, uzené a další pochoutky.

Hned druhý den se konala na stejném místě oslava Halloween, jde o tradiční 
strašidelný karneval pro děti s maskami. Děti se také mohly těšit z množství her, 
zábavy, soutěží, dílniček, hlavní zábavou však bylo vyřezávání strašidelných dýní. Po 
celé odpoledne vyhrávali DJ Jindra a Radi. Na závěr se účastníci karnevalu vydali na 
lampionový průvod obcí.

První prosincovou sobotu se v Lošově konalo slavnostní Rozsvícení vánočního 
stromu. K dispozici byl i dobrý svařák, punč a hitem byly čerstvé bramboráky, 
jejichž příprava rozhodně nestačila zájmu. V podvečer pak venku všem zahrála 
skupina Akvarel a kolem 18. hodiny byl slavnostně rozsvícen vánoční strom. 
Slavnostní atmosféru si všichni užívali, stala se již tradicí i v Lošově.

Nejen tato akce se konala za přispění obsluhy Hospůdky u Mikeše v přízemí 
Kulturního domu. V průběhu roku připravila hospůdka několik samostatných akcí, 
jako např. Štěpánský šipkový turnaj, vystoupení rockové a bluesové kapely Old 
Dogs, Atomovou kaši (hrách a uzené), Den Bernarda, podílela se na akci Jak chutná 
Lošov, grilování u Mikeše s novinkou – uzená žebra na grilu, další novinku pstruh na 
grilu a mnoho dalších gastro akcí, které jistě posílily návštěvnost.

Mažoretky Hvězdičky

Mažoretky Hvězdičky, které vystupují pod touto hlavičkou v SK Lošov, předvádějí 
své umění již od roku 2010, tedy 8 let. V posledních letech dosáhly na soutěžích 
mažoretek několika významných předních umístění. V současné době působí 
v lošovských mažoretkách Hvězdičky více než 20 členek ve věku 4 až 15 let. Soubor 
tvoří dvě skupiny, ve věku 4 – 8 let a od 8 let.

Hned začátkem roku obhájily mažoretky první místo v soutěži v Prosenici, kde 
v kategorii junior opět vyhrály.

Plesovou sezonu mívají mažoretky velice náročnou, vystoupení měly na plesech ve 
Velké Bystřici, na Sv. Kopečku, v Lošově, Bukovanech a také na maturitních plesech 
v Olomouci.
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V uplynulém roce zahájily spolupráci s mažoretkami z Olomouce společným 
soustředěním v Karlově pod Pradědem.

Mezi úspěšné patří také vystoupení Hvězdiček na Tvarůžkovém festivalu na náměstí 
v Olomouci dne 21. 4. 2018 a také na Zábavném dni v Tovačově dne 3. 6. 2018.

Lošovské mažoretky Hvězdičky trénují pravidelně ve dvou skupinách v sále 
Kulturního domu a to v pondělí a ve čtvrtek od 17 hod velké mažoretky a ve čtvrtek od 
16 hod malé mažoretky. Vedoucí souboru, trenérkou a choreografkou je sl. Pavla 
Sittová. Činnost mažoretek je velmi nákladná, mezi sponzory činnosti jsou mimo 
jiné Lingua Jazyková škola, Zora Nestlé Olomouc, SITTA K+M, s.r.o., dále pak Hasiči 
Lošov, SK Lošov a pan Valášek. Patří jim velký dík, stejně jako dalším příznivcům a 
fanouškům, rodičům za důvěru a také samotným mažoretkám.

Mažoretky by jistě uvítaly další sponzory, kterým mohou nabídnout krásná 
vystoupení na jejich společenských akcích, kde mohou přizpůsobit své vystoupení 
zvolené hudbě a prostředí.

Klub lošovských seniorů

Činnost lošovského klubu seniorů byla zahájena hned první středu v lednu. Dalších 
pravidelných středečních schůzek se v prvním pololetí uskutečnilo celkem 25 a bylo 
na nich přítomno postupně celkem 576 našich členů.

Ještě v prvním pololetí se také uskutečnila jedna z našich parádních disciplín, totiž 
seniorská sportovní a vědomostní soutěž. Tentokrát to byla soutěž pětičlenných 
družstev na stadionu Lokomotivy v Olomouci. Je třeba vyzdvihnout také nominaci 
našich členů – sportovců na mezinárodní soutěž v červenci, které se zúčastnily 
výběry všech krajů z ČR a také senioři z Polska, Slovenska a Maďarska. Na základě 
předchozích výborných výsledků byli do družstva olomouckého města nominováni 
pan Bedřich Chlebek, Ing. Antonín Kopečný a Otakar Svoboda. Ostudu určitě 
neudělali, neboť olomoucký výběr skončil celkově třetí a pan Otakar Svoboda 
k tomu přispěl svým prvním místem v soutěži šipkařů nad 70 let. V září naše 
seniorské družstvo mužů ve složení Bedřich Chlebek, Otakar Svoboda a Michal 
Mogrowics získalo opět třetí místo v soutěži olomouckých klubů seniorů. Tohoto 
klání se zúčastnilo i naše ženské družstvo ve složení Marie Jurová, Růžena 
Výkrutíková a Anna Velšová. Všem gratulujeme.
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Z akcí v I. pololetí vybíráme:

Ke konci ledna jsme vzpomínali na začátky Klubu seniorů. Nad kronikou a fotogra-
fiemi jsme vzpomínali na zájezdy a různé akce, a jen konstatovali, jak ten čas běží.

Dne 14. března byla oslava Dne žen s gratulacemi a květinkami.

Dne 11. dubna byla přednáška MUDr. Dagmar Malotové o poskytování služeb 
zdarma a zdravotních pojišťovnách, které tyto služby hradí pro seniory.

Dne 7. května jsme se spolu zúčastnili divadelního představení QUEEN – příběh 
rockové legendy.

Veselice pro seniory v pavilonu Flora na výstavišti se zúčastnili rovněž naši senioři.

Dne 17. května se uskutečnila již zmíněná soutěž pětičlenných družstev seniorů na 
stadionu Lokomotivy Olomouc s účastí našeho mužstva.

V květnu jsme si rovněž prohlédli výstavu květin Flora Olomouc.

Dne 29. května se uskutečnil zájezd pořádaný Magistrátem do Opočna s komento-
vanou prohlídkou zámku a také samotného města.

Hned na to, dne 30. května byl klubový zájezd do Valašského muzea v Rožnově pod 
Radhoštěm.

A aby těch zájezdů nebylo málo, tak dne 12. června jsme se zúčastnili zájezdu, 
pořádaného Magistrátem do Karviné a na zámek Fryšták s prohlídkou kostela 
Sv. Petra z Alkantary.

Na středu 20. června připadlo zakončení prvního pololetí s bilancováním naší 
činnosti a malým občerstvením.

Po pravidelném měsíčním období prázdnin jsme začali opět s konáním středečních 
schůzek již 8. srpna. Těchto schůzek se ve II. pololetí celkem zúčastnilo 565 členů 
klubu, jde o součet všech účastí členů na klubových akcích i akcích, pořádaných 
Magistrátem města Olomouce.

I když v červenci byly prázdniny, tak se tři členové našeho klubu Bedřich Chlebek, 
Antonín Kopečný a Otakar Svoboda ve dnech 16. až 19. zúčastnili v osmičlenném 
družstvu Olomouce, jak o tom píšeme výše.
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Z akcí ve II. pololetí vybíráme:

Sportovní zápolení pokračovalo 13. září Sportovním dnem tříčlenných družstev, 
pořádaným Magistrátem města Olomouce ve Smetanových sadech. Družstvo ve 
složení Bedřich Chlebek, Antonín Kopečný a Otakar Svoboda získalo 3. místo 
v konkurenci 46 družstev.

Dne 20. září se opět uskutečnila taneční veselice pro seniory v pavilonu Flora i za 
účasti našich děvčat.

Následovala procházka po historickém středu města dne 21. září. Průvodce pan 
Grečka vyprávěl o jednotlivých domovních znameních.

A pak už se uskutečnil Branný závod seniorů, pořádaný Městskou policií na Sv. 
Kopečku dne 27. září. Z našeho klubu se zúčastnila dvě družstva, ženy Marie Jurová, 
Růžena Výkrutíková a Anna Velšová a družstvo mužů Bedřich Chlebek, Otakar 
Svoboda a Michal Mogrowics. Družstvo mužů se opět umístilo na krásném třetím 
místě.

Dne 10. října jsme uskutečnili společnou návštěvu divadelního představení operety 
„Země úsměvů“ v Moravském divadle v Olomouci.

Dne 14. listopadu se uskutečnila schůze v klubu, při které se konaly volby 
samosprávy klubu. Předsedkyní byla zvolena Ludmila Čajková, členy Anežka 
Snášelová, Věra Lindnerová, Růžena Výkrutíková a Antonín Kopečný. Samospráva 
tak bude pokračovat další období činnosti.

Ve velké místnosti Klubu seniorů v budově na Svolinského ulici v bývalé škole byla 
dne 25. 11. uspořádána výstava ke 100. výročí založení Československé republiky. 
Výstava byla připravena k uctění památky lošovských občanů, kteří bojovali na 
frontách první světové války. Výstava byla připravena z podnětu paní Ludmily 
Stolářové, fotografie a dokumenty k jednotlivým známým občanům zpracovala 
z kroniky a dostupných historických pramenů paní Vlasta Kopečná.

Dne 5. prosince byla oslava k zakončení II. pololetí činnosti klubu, spojená 
s bilancováním a také s malým občerstvením.

Následující den 6. 12. se uskutečnil zájezd klubu do Brna na výstavu obrazů 
Slovanské epopeje a plakátů Alfonse Muchy.

Do nového roku přejeme všem našim seniorům mnoho zdraví, spokojenosti v rodině 
a také další sportovní úspěchy. Novému vedení klubu seniorů také hodně inspirace 
pro nové nápady, velkou účast na setkáních a zájezdech a také ještě větší pochopení 
od příslušných orgánů města Olomouce.



Fotbalisté SK Dorespo Lošov

Na jaře 2018 pokračovali naši fotbalisté v soutěži malé kopané ve III. lize., skupině D.

Po podzimní části si z roku 2017 přinesli třetí místo v soutěži s 19 body se skóre 49:34. 
Po jednodenním krátkém zimním silvestrovském soustředění na hřišti a pravidelné 
zimní přípravě formou „baga“ v sále Kulturního domu pak zahájili jarní zápasy 
s těmito výsledky:       

 Bílá Puma  Dorespo Lošov    6:3
 branky: Abeska, Nádvorník a Vykrutík po 1
 Dorespo Lošov  FC Bastila    3:3
 branky: Abeska 2, Navrátil 1
 Bukovany  Dorespo Lošov    1:5
 branky: Abeska 3, Vykrutík 2
 Dorespo Lošov  Nano Trade    2:3
 branky: Abeska 1, Navrátil 1
 Buff – Belt  Dorespo Lošov    1:10
 branky: Janáček 4, Vykrutík 3, Navrátil 3
 Dorespo Lošov  Dynamo Bystrovany   5:2
 branky: Abeska 2, Vykrutík 2, Navrátil 1
 P. Balet 99  Dorespo Lošov    5:7
 branky: Vykrutík 4, Poledna 1, Sklenář 1, Abeska 1
 Rotor LBT   Dorespo Lošov    2:2
 branky: Abeska 1, Vykrutík 1
 Dorespo Lošov  Sportbar Sigma    2:0
 branky: Vykrutík 2
 Mlha Team  Dorespo Lošov    0:3
 branky: Vykrutík 1, Navrátil 1, Karásek 1
 Dorespo Lošov  Hurikán Velká Bystřice   3:1
 Vykrutík 1, Foukal 1, Navrátil 1
 Geoboys  Dorespo Lošov    2:5
 branky: Vykrutík 3, Poledna 1, Navrátil 1
 Dorespo Lošov  Draci     7:2
 branky: Abeska 6, Foukal 1
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Tak skončila jarní část soutěže. Našim se nepodařilo ani přes vynikající závěr 
soutěže postoupit do vyšší ligy. V jarní části vstřelili svým soupěřům 55 branek, 
dostali jen 28. Stačilo to však jen na třetí místo.

Podzimní část dalšího ročníku soutěže začali naši fotbalisté opět ve III. lize skupině 
D. Bylo dosaženo těchto výsledků:

 Dorespo Lošov  Hurikán Velká Bystřice 5:0
 branky: Abeska 3, Foukal 1, Sklenář 1
 Rotor LBT  Dorespo Lošov  3:3
 branky: Vykrutík 2, Foukal 1
 Dorespo Lošov  Geoboys  5:1
 branky: Vykrutík 2, Foukal 1, Dirbák 1, Navrátil 1
 Mlha Team  Dorespo Lošov  4:5
 branky: Navrátil 3, Vykrutík 2
 Dorespo Lošov  F 1   7:1
 branky: Navrátil 3, Vykrutík 2, Poledna 1, Karásek 1
 Atletiko Bystrovany Dorespo Lošov  1:1
 branka: Poledna 1
 Dorespo Lošov  Sport bar Sigma  8:2
 branky: Abeska 2, Poledna 2, Vykrutík 1, Hudec 1, Navrátil 1, Janáček 1
 Dynamo Bystrovany Dorespo Lošov  3:3
 branky: Vykrutík 2, Karásek 1
 Dorespo Lošov  Buff Belt  5:3
 střelci branek bohužel unikli evidenci
 FC Bastila  Dorespo Lošov  2:4
 branky: Abeska 1, Vykrutík 1, Janáček 1, Navrátil 1
 Dorespo Lošov  Draci   6:1
 branky: Vykrutík 4, Navrátil 1, Janáček 1
 Dorespo Lošov  Nano Trade  4:2
 branky: Vykrutík 2, Abeska 1, Dirbák 1
 1. FC Černovír  Dorespo Lošov  3:12
 branky: Vykrutík 4, Navrátil 3, Abeska 2, Karásek 1, Poledna 1, Janáček 1

Co říci na závěr podzimní a celé letošní sezony? Přece to, že se našim klukům opět 
velmi dařilo. Když se podíváme na podzimní tabulku, tak je uvidíme hned na 
2. místě se stejným počtem bodů jako vedoucí Nano Trade a s tříbodovým náskokem 
před třetím mužstvem tabulky. Dosažené skóre je 68:26. Výsledek tedy signalizuje, 
že by se to přece jen mohlo podařit. Ale pozor, je před námi ještě celé jaro.

17
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Pokud se týká úspěšnosti našich střelců, kteří za celý rok 2018 vstřelili svým 
soupeřům celkem 123 branek, pak zcela jednoznačně vede Radek Výkrutík se 
42 brankami, následuje Zdeněk Abeska s 26 brankami a dotahuje se Navrátil 
s 22 brankami. Dalšími střelci pak byli Janáček s 8, Poledna 7, Foukal 5 a Karásek se 
4 brankami. Dvě branky vstřelili Dirbák a Sklenář, jednu pak Hudec.

Kvůli počasí se letos uskutečnilo silvestrovské bago jen v sále Kulturního domu 
v Lošově, nic to ale neubralo na zájmu účastníků a také jejich bojovnosti, výsledek 
nebyl důležitý, zahráli si s vervou všichni.

Takže na závěr přejeme našim fotbalistům další výhry a půjde-li všechno tak, jak má, 
tak to dobře dopadne.

Lošovský triatlon

Již druhý ročník Lošovského minitriatlonu se v minulém roce uskutečnil dne 
23. června v okolí Lošovské přehrady. Spolupořadatelem byla také Komise městské 
části v Lošově, zejména v dětských kategoriích se zúčastnily i lošovské děti, z nich 
uspěl na 1. místě Petr Směšný v kategorii do 11 let a také Ludmila Calábková svým 
5. místem v kategorii do 5 let. Silné zastoupení měla lošovská lesní školka „Pojďte 
ven“, za kterou nastoupilo celkem 5 atletů. Nejlepší byl Robin Machovský (do 5 let) 
na 3. místě, ale kategorii do 8 let borci této „stáje“ zcela ovládli, když vyhrál Krieger 
před Machovskou a Machovským. Tyto kategorie byly bez plavání.

V následujícím hlavním závodě mužů a žen v různých věkových kategoriích 
startovalo celkem 53 amatérů a amatérek. Mezi nimi byli opět lošovští sportovci. 
Zdeněk Pospíšil obsadil v kategorii nad 45 let 6. místo a Michal Mogrowics 8. místo, 
což je ovšem vzhledem k jeho zcela jiné kategorii nad 70 let úspěch. V kategorii žen do 
44 let pak obsadila 2. místo Rita Slodička z Lošova. Tito borci však absolvovali 300 m 
plavání, 18 km na kole a 5 km běhu.  

Zde se sluší připomenout, že lošovský mistr světa v terénním triatlonu z roku 2012 
pan Michal Mogrowics z Lošova se kromě Lošovského minitriatlonu zúčastnil ještě 
dalších 8 závodů, z nich 5 v okolí Olomouce a 3 v zahraničí.

A zde mu to výsledkově svědčilo podstatně lépe. Byť se necítil zcela fit a pociťoval 
tréninkové manko, tak dosáhl těchto výborných výsledků:              

V Šamoríně na Slovensku překonal dne 2. června poloviční trať IM (1,9 km plavání, 
90 km kolo a 21 km běh) a dokázal v tomto závodě získat 1. místo.
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V rakouském Klagenfurtu se zúčastnil 1. července na celé trati IM (3,8 km plavání, 
180 km kolo a 42,2 km běhu) a opět si vybojoval 1. místo.

Do německého Zittau se vydal 18. srpna na mistrovství Evropy v terénním triatlonu 
(1,5 km plavání, 36,8 km kolo a 10,2 km běhu), aby tam získal skvělé druhé místo 
a stal se vicemistrem Evropy.

Předáváme gratulace všech lošováků.

Lošovští hasiči

V uplynulém roce 2018 slavili lošovští hasiči již 125. výročí od svého založení. To 
byla ústřední záležitost celé činnosti Sboru dobrovolných hasičů v roce. Samotná 
oslava se v Lošově uskutečnila dne 23. června na sportovním hřišti. V další části se 
k této významné události vrátíme uvedením několika připomenutí z historie.

Počátkem roku, již dne 6. ledna se uskutečnila výroční valná hromada Sboru za 
účasti široké základny domácích hasičů a mnoha hostů, včetně zástupců MM 
Olomouce. Bylo rovněž zvoleno nové vedení našeho Sboru. Na valné hromadě byl 
zhodnocen uplynulý rok, přijati noví členové a schválen plán na tento rok.

V tomto roce obdrželi naši hasiči rozšíření svého vozového parku o dodávku VW, 
která jim usnadní účast na soutěžích, neboť dosud museli buďto využít cisternové 
vozidlo, nebo jet vlastními auty. Pro parkování tohoto nového vozidla byl u hasičské 
zbrojnice vybudován vlastními silami dřevěný přístřešek. Vozidlo bylo zajištěno 
z prostředků MM Olomouc.

Hned 10. února se uskutečnil Hasičský ples v kulturním domě v Lošově, k tanci 
a poslechu hrála hudební skupina Kartágo a bylo také vystoupení domácích 
mažoretek Hvězdiček. Na tradičním bohatém občerstvení a celém průběhu 
programu se podílelo 25 sponzorů, včetně KMČ v Lošově. Všichni, kteří se plesu 
zúčastnili, se jistě dobře bavili.

Naši hasiči se také zúčastnili jedné etapy slavnostní akce v Śantovce s názvem 
„Hrdinové regionu“, která byla uspořádána pro ocenění záchranných složek v našem 
regionu. Šlo o propagační akci.               

Dne 18. března byl vyhlášen I. stupeň poplachu v Olomouci Lošově, naši hasiči při 
něm odstraňovali smrk hrozící pádem na chatu.

Ve dnech 28. a 29. dubna zorganizovali hasiči stavění májky, která se v Lošově stavěla 
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již potřetí, opět na hřišti. Májka tentokrát měřila asi 28 metrů, byla tak zatím 
nejvyšší a její stavění dalo všem opravdu zabrat. Do stavění se zapojilo přes 30 lidí. 
Bohužel opět dne 8. 5. nám májku nějaký vandal podřezal.

V květnu tohoto roku se naši hasiči účastnili v olomouckém parku akce „Barvám 
neutečeš“. Zajišťovali zde požární ochranu a dětem připravili pěnu.

V červnu naši hasiči předvedli účastníkům fotbalové přípravky na hřišti v Hodo-
lanech naši hasičskou techniku, zásahové vozidlo a nemohla chybět ani pěna, která 
děti vždycky potěší.         

Oslava 125 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Lošově se uskutečnila na 
hřišti dne 23. června. Dopoledne v 10 hodin se všichni členové vyfotili před hasičskou 
zbrojnicí, samotná slavnostní schůze byla zahájena v 11.30 na hřišti. Mezi 
slavnostními hosty byl i zástupci Magistrátu města Olomouce paní Eva Machová 
a pan Martin Major a Jan Langer. Dalšími hosty byli zástupci okolních SDH 
z Radíkova, Droždína, Holice a Olomouce a také zástupce Hanáckého okrsku. Po 
slavnostním obědě pokračovala oslava velkým programem. Pro děti byla připravena 
hasičská soutěž, která obsahovala také přenos raněného, běh v opileckých brýlích 
apod. V soutěži dospělých se zúčastnilo přes 50 zájemců. Po celou dobu akce bylo 
zajištěno bohaté občerstvení a hudební program DJ Jindry.           

V termínu od 23. do 27. července včetně se uskutečnil u lošovské hasičky příměstský 
tábor pro děti s názvem „Tábor s hasičem“. O všechny děti bylo výborně postaráno, 
měly zajištěn velmi pěkný a zajímavý celodenní program se zaměřením na práci 
hasiče, ukázky hasičské techniky a také soutěže, které se týkaly připravenosti hasičů. 
Byla zajištěna strava 3 x denně, o spokojenosti účastníků svědčí také kladné ohlasy 
na sociálních sítích.

V září, dne 17., se v Lošově uskutečnila akce „Jak chutná Lošov“, na které se 
spolupodíleli rovněž naši hasiči. Šlo o gastronomickou akci, prezentující producenty 
různých pochoutek jak z Lošova, tak z blízkého okolí. Bylo možno ochutnat výrobky 
okolních malých pivovarů, masných produktů, nealkoholických nápojů, kávy 
a cukrovinek. Akce se setkala s velkým ohlasem a zcela jistě se líbila.

V závěru měsíce října se uskutečnil v Lošově sběr kovového odpadu, tradičně 
organizovaný místními hasiči. Jako obvykle se tak podařilo získat finanční obnos pro 
další činnost hasičů a na druhé straně akce pomohla místním spoluobčanům zbavit 
se přebytečných kovových věcí. Poděkování tak patří nejen hasičům, ale i těm 
spoluobčanům, kteří něco „přihodili“.

V Topolanech se dne 8. prosince uskutečnil Memoriál Radka Zapletala. Soutěžilo se 
v šipkách, stolním tenise a stolním fotbálku. Naši zástupci skončili senzačně první.



Výběr fotografií k jednotlivým částem ročenky

Lošovští hasiči



Klub seniorů Lošov

Z našich společných výletů

Lošovští seniorští účastníci a také vítězové různých sportovních klání



Lošovský minitriatlon

Jak chutnal Lošov



Mažoretky Hvězdičky Lošov

Šibřinky a dětský festival



Ahoj léto, ahoj prázdniny



Dětský den s pohádkovou cestou

Šibřinky a dětský festival



Halloween

Úpravy v Lošově

Rekonstrukce ulice Zlaté Doly Nový přechod Svolinského ulice
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V pravidelném příspěvku o hasičích v olomoucké lokalitě byli naši lošovští hasiči 
uvedeni v Olomouckém deníku ze dne 16. 12. 2018.

Pokud se týká závodní činnosti našeho sboru, tak je třeba uvést, že ve výjezdové 
jednotce je aktuálně 18 dobrovolných hasičů. V roce 2018 bylo nahlášeno celkem 
11 událostí, z toho k 8 případům jsme vyjížděli. V březnu se naše výjezdová jednotka 
rozrostla o další dva členy, bratra Jakuba Šišku a sestru Barboru Mozoličovou, oba 
úspěšně absolvovali pětidenní základní kurz v Ústřední hasičské škole. Koncem 
listopadu dostala naše výjezdová jednotka dva nové dýchací přístroje.

 Účast a umístění na soutěžích:

 12. 5. okrsek Chválkovice 2. místo
 sestava: Kučera, Gottwald, Putna, Šiška, Jüngling, Sklenář a Padevět
 16. 6. Radíkov netradiční 2. místo
 sestava. Kučera, Bačuvčík, Putna, Šiška, Sklenář, Jüngling, Padevět a Gottwald
 6. 7.   Trusovice
 sestava: Kučera, Gottwald, Putna, Šiška, Sklenář a Padevět
 7. 7. Kožušany Tážaly noční
 sestava: Kučera, Gottwald, Putna, Šiška, Sklenář, Padevět

Po asi pětihodinovém čekání nám při startu shořel kabel od baterky na stroji. Takže 
jsme museli zase všechno naložit a ve „výborné“ náladě odjet zpět domů.

 14. 7. Velký Týnec  4. místo z 12 družstev
 sestava: Kučera, Bačuvčík, Jüngling, Šiška, Sklenář a výpomoc Večeřa, Zdražil
 Zde jsme utvořili nový rekord družstva 2B výkonem 16,97
 21. 7. Medlov   12. místo z 28 družstev
 sestava: Kučera, Bačuvčík, Šiška, Sklenář, Padevět a výpomoc Večeřa a Zdražil
 dosažený čas: 1. terč - 15,12; 2. terč - 17,16
 4. 8. Náměšť na Hané
 sestava: Kučera, Bačuvčík, Šiška, Sklenář, Padevět a Jüngling
 15. 9. Dolany noční
 sestava: Kučera, Gottwald, Jüngling, Šiška, Sklenář a Padevět
 6.10. Holické kombajn
 Na tento oblíbený závod jsme po dlouhé době nesestavili závodní 
 družstvo, a tak se zúčastnili jen Jirka Sklenář a Jakub Padevět.
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A teď něco k historickému jubileu 125 let od založení Sboru.

Sbor dobrovolných hasičů byl v Lošově založen v roce 1893, podle jednoho z pramenů 
se tak stalo konkrétně dne 21. dubna. Důvodem samozřejmě byla snaha vytvořit 
účinný prostředek proti vzniku požárů a zajistit dobrou možnost jejich likvidace. 
Bylo to období, kdy v důsledku vzniklých požárů byly ničeny nemovitosti, přilehlé 
budovy a v neposlední míře rovněž umírali lidé. Mnohdy znamenal požár v podstatě 
likvidaci stavení, uhořela zvířata, zásoby a to všechno mělo obrovský dopad na život 
postižených i v případě, že zůstali všichni na živu. Již existující obecní výbory a jejich 
vedení se tedy snažilo vytvořit odpovídající formu obrany proti požárům. Zde je 
vhodné uvést, že v okolních obcích, tedy na Sv. Kopečku v Radíkově byly Sbory 
dobrovolných hasičů založeny o jeden rok dříve, již v roce 1892. Zcela přirozeně tak 
následoval Lošov.

Situací se zabývali i představitelé obce. Z hasičské kroniky, kterou sepsal Titus Krška 
v knize, kterou vydala Česká ústřední jednota hasičská markrabství moravského 
a Zemská slezská jednota hasičská v roce 1898 vyplynulo, že zakladatelem sboru 
v Lošově byl František Smékal, rolník z č. 1, jenž se přičinil nejvíce o zřízení sboru. 
Impulzem pro vznik Sboru dobrovolných hasičů byla také Výzva c. k. Okresního 
hejtmana v Olomouci. V tu dobu byl starostou obce Lošov Adolf Johanes, čtyřláník.

V zakládajícím „okresním“ výboru v roce 1893 byli:

František Smékal  Vincenc Slepica

Ignác Šnajdr  František Petr

František Šnajdr  Václav Barvíř

Josef Utíkal  Florián Kozelka

„Tito všichni byli sboru požárníci, byli pro to, aby se stříkačka a nářadí zakoupilo výhradně 
z obecní pokladny v obnosu 750 zlatých. Prvním předsedou Sboru byl Josef Číhal, náčelník 
František Smékal a jednatelem Václav Barvíř. Dalšími členy byli: Adolf Utíkal, Jan Beky, 
Jan Šnajdr, František Himmer, Rudolf Skopal a Jan Slepica.“

V době vydání uvedené knihy z roku 1898 Sbor hasičů v Lošově již existoval 5 let. 
Předsedou v roce 1898 byl Ondřej Černý, výměnkář, náčelníkem dále František 
Smékal, rolník a jednatelem Josef Hrubý, správce školy. Dalšími členy sboru byli: Jan 
Hradil, Tomáš Slepica, František Sklenář, Vincenc Šnajdr, Josef Utíkal, František 
Hradil, Ignác Opletal, Antonín Šajdák, František Mucha, Vincenc Kráčmar, Karel 
Kráčmar, Josef Kozelka, Adolf Hradil, Josef Mazal, Albín Mazal, Adolf Johanes 
a Josef Mucha, (všechno rolníci) a dále Jan Slepica (kolář), Josef Pavlica (obuvník) 
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a František Derka (klempíř). Jak je vidět z výčtu členů, došlo k výraznému nárůstu 
počtu hasičů. Zvýšilo se rovněž vybavení hasičského sboru v Lošově, sbor měl 
čtyřkolovou stříkačku, posunovací žebřík, čtyři střechové žebře, jednu berlovku, 
15 košů na vodu, 120 metrů hadic, 4 háky bourací, 4 kopáče, 5 lopat, 2 plácačky, 
8 luceren, vše v úhrnné ceně 900 zlatých. Týž sbor hasičů se zúčastnil hašení 
4 požárů.

Samotná pamětní kniha Lošova začíná rokem 1925 a lze v ní najít také mnoho 
informací, týkajících se sboru dobrovolných hasičů a požárních událostí. Obec Lošov 
měla v tu dobu 78 čísel domů a 485 obyvatel. V tu dobu byl hasičský sbor nazýván 
Ochranný hasičský dobrovolný spolek. Jsou zapsány požáry, které zničily domek 
pana Mucka v roce 1905, domek pana Prela v roce 1907, v roce 1919 domek č. 28 
a v roce 1923 dva domky pana Slepicy a Hlaváče.

V roce 1929 vznikl další velký požár domku pana Kozelky. Protože to bylo v blízkosti 
školy, byla obava, že oheň přeskočí na školu, zásahem hasičů se však podařilo 
rozšíření požáru zamezit. Ještě téhož roku v září hořela Skálova stodola, protože bylo 
krátce po žních a nebylo dosud vymláceno, vznikla velká škoda. Bylo podezření, že 
požár byl založen ze msty. Nic se však nepotvrdilo.

A tak dne 24. července 1932 oslavovali lošovští hasiči 39. výročí svého založení. Ono 
to sice nebylo žádné velké kulaté výročí, zachovala se ale krásná fotografie.

Vepředu ležící zleva Karel Vinohradník a Bedřich Sklenář – trubači. V první řadě zleva Ernest 
Štastný (v bílém), neznámý, Karel Kráčmar, František Matzner, František Mucka, František 
Zatloukal, Joachym Kozelka, neznámý, František Hausner (stojící). V druhé řadě zleva 
neznámý, Jan Žáček, Karel Sklenář, Antonín Rozsíval, Jan Tichý, Rudolf Tichý. V nejvyšší řadě 
zleva František Rella, Hynek Bláha, L. Bláha, František Sklenář, Josef Sklenář, František Zedník 
– hospodský a Bedřich Tichý.
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V témže roce 1932 v září začal hořet ve 23 hodin domek č. 30 paní Filoméně 
Sedláčkové, místní hasiči spolu s dalšími dobrovolníky se úspěšně snažili zamezit 
dalšímu šíření požáru do okolních domků.

V dalších letech jsou již informace o sboru dobrovolných hasičů v Lošově velmi kusé, 
jednak proto, že se změnil kronikář a také proto, že v pozdějších letech okupace 
nebylo možno podrobně zaznamenávat činnost v obcích. Ono to ovšem pokračovalo 
i později, mimo jiné proto, že se obecní doklady nepodařilo archivovat.

Přelomem ve vybavení Sboru dobrovolných hasičů v Lošově se stal rok 1971, kdy byla 
dána do používání nová Požární zbrojnice, která byla vybudována v Akci Z. Dřívější 
požární zbrojnice byla umístěna na točně autobusu, kolem níž se otáčel autobus 
MHD a tak svou polohou brzdila rozvoji městské dopravy z Olomouce do Lošova. 
Budova také nevyhovovala činnosti hasičů, neboť zde byla umístěna jen garáž. Nová 
požární zbrojnice byla umístěna po pravém boku lošovského potoka a byla tam 
rovněž vybudována požární nádrž. V přízemí budovy je garáž, sociální zařízení 
a koupelna. V prvním poschodí je zasedací místnost a sklad. Součástí zbrojnice je 
také věž na sušení hadic. Na stavbě požární zbrojnice bylo odpracováno 7 650 hodin 
zdarma a 1100 hodin za odměnu. Stavba byla vyplácena z fondu rezerv a rozvoje 
MNV Lošov a Olomouc v celkové částce 70 000 Kč. Nejvíce hodin na této stavbě 
odpracovali Bedřich Sklenář 317 hodin, Štefan Urda 257 hodin a Karel Sklenář 181 
hodin. Po dokončení nové Požární zbrojnice byla zbourána stará zbrojnice a na jejím 
místě byl vybudován parčík.

Současně byla uvedena do provozu také požární nádrž, která se hned stala také velmi 
zajímavou podívanou pro lošovské děti. Níže vidíme jednak starou požární zbrojnici 
a také děti, koupající se v nové požární nádrži.
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Od oslav 100. výročí založení Hasičského sboru v Lošově v roce 1993 se oslavy k výročí 
založení konají pravidelně vždy každých 5 let. Oslavy mají slavnostní charakter, 
vždy jsou doprovázeny společnými fotografiemi, koná se slavnostní průvod ve 
vycházkových stejnokrojích, bývá společná schůze s hosty a občerstvením. 
Slavnostní ráz bývá doplněn různými soutěžemi jak pro děti, tak pro dospělé. 
Slavnosti vrcholí večer zábavou s hudebním vystoupením a tancem.

Při oslavách 120. výročí založení Hasičského sboru v Lošově v roce 2013 se konala 
opět velká slavnost se svěcením nového praporu u kapličky Sv. Floriána. Prapor 
světil farář ze Sv. Kopečka a byli při té příležitosti vyznamenáni zasloužilí hasiči. 
Samotná slavnost se pak udála na sportovním hřišti a byl jí přítomni vysocí 
představitelé města Olomouce v čele s primátorem p. Ing. Martinem Novotným. 
Oslava pak pokračovala dále na hřišti a vyvrcholila večerní zábavou s ohňostrojem. 
Z celého programu byl pořízen velmi zdařilý videozáznam.

I požární zbrojnice doznala v průběhu let řadu modernizací, naposledy to bylo v roce 
2014, kdy byla provedena generální oprava sociálního zařízení ve zbrojnici. Zejména 
však na přelomu let 2015 a 2016, kdy se zbrojnici dostalo dlouho očekávaného 
a odkládaného zateplení a nové fasády. Naposledy v roce 2018 se rozšířil vozový park 
lošovských hasičů o dodávku VW. Průběžně bylo také doplňováno a modernizováno 
další hasičské vybavení, jako čerpadla, kyslíkové přístroje apod.

Pro připomenutí minulých dob uvádíme jednu z archivních fotografií hasičů.

Na fotografii vidíme v horní řadě zleva: Pavel Tomek, Leopold Kovařík, Petr Bock, Jindřich 
Kovařík, Libor Prášil, Milan Výkrutík a Drahomír Kráčmar. Sedící dole pak Štefan Dunaj, 
František Kráčmar a Karel Sklenář.
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Osobnosti Lošova

Lošov – dobré místo pro život

V úvodu této ročenky jsme se krátce zmínili o ocenění pana Mgr. Lukáše Slodičky, 
Ph.D. jako laureáta Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2018. Pan Slodička je 
občanem Lošova, bydlí zde sice zatím krátce, ale je mu tady stejně jako jeho celé 
rodině velmi dobře, je tady spokojen. Zajímavé a velmi neobvyklé je také to, že on 
sám pochází z východního Slovenska a jeho manželka, Ing. arch. Rita Slodička zase 
z rakouského Innsbrucku. A našli si společné bydlení v Lošově. Jak se to všechno 
událo, co je zde těší, jaké mají další plány osobní i profesní, jsme se snažili zjistit.

Nadační fond Neuron uděluje prestižní Ceny Neuron špičkovým vědcům, kteří 
významně ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech. Spolu s oceněním Česká hlava 
jde o nejprestižnější a zdaleka nejvíce dotované ocenění pro vědce v České republice. 
Ceny jsou udíleny 1 krát ročně v sedmi vědeckých disciplínách, pan Slodička ji získal 
v oboru fyzika za realizace experimentů v oblasti studia interakce záření a látky na 
jednoatomové – jednofotonové úrovni. Jejich potenciální využití je v oblasti teleko-
munikací a kvantových počítačů. Pan Slodička je vědeckým pracovníkem na Katedře 
optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Obdržel doktorát 
z experimentální atomové fyziky na Univerzitě v Innsbrucku a pravidelně publikuje 
vědecké práce v nejcitovanějších zahraničních fyzikálních časopisech. Po návratu do 
ČR vybudoval současně dva nové experimentální sestavy, které jsou první svého 
druhu ve střední a východní Evropě. Tyto experimenty umožňují pracovat 
s jednotlivými atomy levitujícími ve volném prostoru - vakuu. Dosažené výsledky 
mají zásadní význam pro další základní výzkum v atomové fyzice a v aplikacích 
týkajících se kvantové komunikace a počítání.

Přínos pana Mgr. Slodičky pro obor ocenil i profesor Radim Filip z katedry optiky: 
„Takových mladých vědců, jako je Lukáš, potřebujeme ve všech oborech mnohem více. 
Mladí lidé přicházející ze zahraničních renomovaných pracovišť plní elánu, energie, 
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nápadů a odvahy realizovat experimentální výzkum v dosud neprobádaných směrech tady 
úplně chybí.“

Při převzetí ceny Neuron v prosinci roku 2018 se Mgr. Lukáš Slodička médiím svěřil:

„Jsem rád, že naše práce má smysl, že ji nadační fond ocenil i v této rané fázi výzkumu. Je to 
povzbuzení pro celý náš tým. Snad děláme něco dost zajímavého, aby se to minimálně 
v rámci České republiky lidem zdálo významné...“

Při té příležitosti také Mgr. Slodička stručně odpověděl na pár otázek.

Co je největší objev v dějinách mého oboru: 
„Energie vakua – z pohledu klasické fyziky prázdný prostor – obsahuje podle zákonů 
kvantové teorie pozorovatelnou energii.“
Největší mýtus, omyl či blud v mém oboru: 
„Představa, že kvantový procesor jednou nahradí ten klasický.“
Co mě žene vpřed: 
„Víra a rodina“
Tři faktory, díky nimž jsem dnes tam, kde jsem: 
„Excelentní vědečtí spolupracovníci a školitelé, pracovitost, manželka.“
Kde hledám inspiraci: 
„Inspiraci přímo nehledám, většinou spíš čistím hlavu, a to buď v přírodě, nebo cestou 
z práce na kole. Když se snažím něco nového vymyslet, čtu články pionýrů našeho oboru 
z 80. a 90. let.“

A tím jsme se dostali také trošku blíže k osobnímu životu pana Slodičky. Už čtvrtým 
rokem šťastně bydlí spolu se svou manželkou v Lošově.

Podle jejích vlastního vyjádření je sem dovedla částečně práce, ale též blízkost 
výjimečného místa – Svatého Kopečka a krajského města Olomouce, kombinované 
s útulností a krásou vesničky, zasazené napůl v lese. Rozhodli se tak usadit v Lošově 
po dlouhých přemýšleních, kde hlavními konkurenty s ohledem na jejich původ 
(pochází z východního Slovenska a západního Rakouska) a na tehdejší pracovní 
nabídky, byla další krásná místa včetně hornatého okolí rakouského Innsbrucku, 
nebo pobřeží Pacifiku v okolí australského Brisbane. Lošov nakonec jasně zvítězil, 
i když nemá hory ani moře, má však všude kolem kopečky a rybníky a ještě mnohem 
víc. Je možno se zde těšit ze zvonice Sv. Floriána, z lesů i lesní školky, z pohledu na 
věžičky Svatokopecké baziliky, z hvězdárny, ale především z mnoha přátelských 
a usměvavých tváří, které lze v Lošově potkat.

Za toto hodnocení Lošova jim musíme opravdu poděkovat.
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Manželé Lukáš a Rita Slodičkovi nám zodpověděli přímo na naše další otázky. Zde 
jsou jejich odpovědi:

Zmínil jste se, že si hlavu čistíte v přírodě a také jízdou na kole, je to zde 
v Lošově, nebo se vydáváte i jinam?

Spolu jako rodinka (teď již i s naším dvouletým synem) dost pravidelně vyrážíme i za 
příbuznými a přáteli do okolí manželčina rodiště. Nejraději máme vysokohorskou turistiku 
v zapadnutých zákoutích známých Tyrolských údolí, hlavně Ötztalu, kde jsme s manželkou 
často podnikali túry i v průběhu studií. Na kolo a procházky je však okolí samotného Lošova 
ideální, máme moc rádi vyjížďky do Hrubé Vody, Jívové, nebo Těšíkova.

Paní Slodičková, je to opravdu velmi zajímavý případ, když se Slovák 
(s Vysokými Tatrami v zádech) a Rakušanka (s Alpami kolem Innsbrucku) 
rozhodnou žít na rovinaté Hané na okraji Olomouce v Lošově. Jak jste prožívali 
tuto změnu? A co jazyková bariéra?

Vysoké hory jsou krásné a rádi se tam pravidelně, hlavně za turistikou vracíme. Hlavně do 
okolí mého rodiště, ale i do dalších evropských pohoří. V každodenním životě však pro nás 
nedělá velký rozdíl, jestli bydlíme přímo ve vysokých horách nebo v relativně nízké 
pahorkatině, do velkých kopců jsem se i za života v Innsbrucku dostávala spíš jen přes 
prázdniny. A Lošov naštěstí není úplná rovina, to bylo pro výběr našeho bydlení tady velmi 
podstatné. Český jazyk mi ze začátku dělal uzel na jazyku, avšak už jsem si na tu 
gymnastiku zvykla a v češtině ráda komunikuju.

Slyšeli jsme, že jste byla aktivní triatlonistka, my zde máme mistra světa 
v terénním triatlonu z roku 2012 pana Michala Mogrowicse v kategorii nad 65 
let. Jakými výsledky se můžete pochlubit? Neláká Vás návrat k této disciplíně? 
Řekněte nám o tom něco.

Asi od osmi let jsem začala trénovat a soutěžit v triatlonu. Líbilo se mi, že spojuje tři 
disciplíny a pohyb je tím pádem více všestranný než při samotném běhu nebo cyklistice. 
V mládežnické věkové kategorii jsem se postupně vypracovala až na první místo v našem 
kraji, Tyrolsku, páté v rámci Rakouska a první v Rakousku v rámci tříčlenných týmových 
družstev. Kvůli zdravotním potížím jsem však brzy potom přestala soutěžit a soustředila se 
na trénink dětí a dorostu. Dnes mě už neláká tvrdý tréninkový režim potřebný pro 
soutěžení, ale pořád mám moc ráda sport, především jakýkoliv pohyb v přírodě. Mým 
dalším koníčkem se stalo moje povolání - architektura, které se i ve volném čase snažím 
trochu věnovat.

Na závěr poděkujeme manželům Slodičkovým za jejich odpovědi, popřejeme ještě 
mnoho podařených experimentů, a také, aby se v Lošově i nadále cítili opravdu jako 
doma.
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Pohled do historie Lošova

Divadelní spolek

Kulturní činnost obyvatel Lošova má dlouhodobou tradici. Již v roce 1870 byl založen 
čtenářský a pěvecký spolek, který vykazoval bohatou kulturní a vzdělávací činnost. 
V roce 2015, kdy Lošov slavil svoje významná historická výročí, šlo tedy již o 145. 
výročí založení. I když v současné době již čtenářský a pěvecký spolek nevykazuje 
činnost a zanikl již před několika lety, tak čtenářská tradice v Lošově pokračuje. Je 
zde pobočka Městské knihovny pro dospělé a dětské čtenáře a např. v roce 2015 zde 
bylo provedeno 514 výpůjček knih a potěšitelné je, že počet neustále stoupá, bohužel 
počet čtenářů stagnuje. Výpůjčními dny jsou pondělí a čtvrtek.

Tentokrát si ale připomeneme existenci Divadelního spolku a to v souvislosti 
s místem konání dřívějších divadelních vystoupení. Z dřívějšího období působení 
lošovského Divadeního spolku se zachovalo několik dobových fotografií. Bohužel se 
nepodařilo přesně zjistit rok vzniku Divadelního spolku, jisté však je, že mezi 
prvními uvedenými hrami byla zpěvohra (muzikál) s názvem „Na Otavském 
klepáči“ z roku 1924. Divadelní spolek sdružoval poměrně velký počet ochotnických 
zájemců o tento druh kulturní činnosti. Stejně tak byla široká lošovská veřejnost 
jistě přítomna i jejich pravidelným vystoupením.

Svoje vystoupení předváděl lošovský Divadelní spolek v přírodním amfiteátru, který 
se nacházel v lese nad nynějším sportovním hřištěm. Při příležitosti již zmíněné hry 
se zpěvy „Na Otavském klepáči“ byly v blízkosti jeviště zasazeny 4 lípy, které také 
tvořily část kulis. Představení vybíral a nacvičoval pan Bedřich Tichý, který byl 
zároveň člen kapely bratrů Tichých, kteří hráli na více nástrojů, takže Divadelní 
spolek se ve svých produkcích zaměřoval především na operety a muzikály.

Vybrané místo velmi dobře vyhovovalo i pro jiné 
produkce, bylo totiž jako jedno z mála v Lošově alespoň 
trochu rovinaté. Pořádaly se zde také různé veselice, 
sportovní vystoupení Sokola a různá další shromáždění. 
Postupně ale docházelo k útlumu činnosti a místo se 
stalo opuštěným. Přírody si vzala zpět toto místo ještě 
před rokem 1940. Dříve vysazené lípy se však uchytily 
dostatečně a postupně spolu s dalšími stromy rostly. 
Nejsou to však klasicky rostlé lípy s mohutnými 
korunami a kmeny, ale štíhlé vysoké stromy. To proto, 
že musely o své místo na slunci bojovat a hledat prostor 
mezi ostatní vegetací lesních porostů v nejbližším okolí. 
Tyto lípy tak mají vytáhlé kmeny, více se podobající 
smrkům nežli lípám. Nyní, když okolní stromy sklátil 
kůrovec, krásně vynikne jedinečný vzhled těchto lip.
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Lípy zasazené v roce 1924 tak najdeme i nyní, vydáme-li se malou lesní cestou hned 
zleva nad sportovním hřištěm v Lošově vzhůru. Po dalších asi 150 metrech přejdeme 
na větší lesní cestu, vedoucí od konce Koperníkovy ulice směrem na Velkou Bystřici. 
Od zmíněné malé křižovatky lesních cest uvidíme před sebou asi ve vzdálenosti 50 
metrů vpravo od této lesní cesty 4 vzrostlé lípy a jeden další strom. A to jsou tedy ty 
lípy, které můžeme jako ještě malé vidět na archivních fotografiích Divadelního 
spolku v Lošově. V tomto roce se tedy lípy dožívají 95 let. Z jednoho vystoupení 
Divadelního spolku se zachovala tato fotografie, bohužel bez identifikace obsazení.

Naopak z vystoupení hry se zpěvy „Na Otavském klepači“, uváděném lošovským 
divadelním spolkem se zachovala fotografie i s obsazením aktérů.

Stojící zleva nahoře: Rudolf Tichý, Bedřich Tichý, Zdenka Macnerová (provdaná 
Lazarová), Josef Tichý, Oldřich Zatloukal, Jan Bláha, Leopold Gec, Jan Židák (sedí s čepicí), 
Anna Mucková (v bílém), Anna Šperková (v černém), Antonín Nádeníček (za ní), 
Františka Königová (provdaná Gecová s křížem), cizí muž – voják, Marie Schneiderová, 
učitel Stanislav Nádeníček (sedící), vedle Vincenc Schneider, nad nimi Cyril Krejčiřík, 
Vincenc Zendulka, Antonín Rozsíval, Marie Stolářová, Hynek Bláha, Cecilie 
Stolářová (provdaná Vinohradníková), Karel Vinohradník, Jan Tichý a Jan Hauzner. 
Sedící na zemi zleva: Františka Vinohradníková (provdaná Kráčmarová), František 
Smékal z Bukovan a František Rella.
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Jak je vidět z výčtu osob, které se podílely na činnosti Divadelního spolku, a byly pro 
některé hry doplněny dalšími členy Čtenářského spolku, nebo o členy Dělnické 
tělocvičné jednoty, tak jde vesměs o rodiny, jejichž pokračovatelé žijí v Lošově 
dodnes. V době své slávy se podílely na tvorbě kulturního života a kultivovaného 
prostředí v Lošově.

Budiž jim za tuto osvětovou činnost v dávné minulosti velké poděkování.

Památník obětem světových válek v Lošově

V právě uplynulém roce 2018 jsme si připomenuli rovněž 100 let od ukončení 
I. světové války. Tato světová válka znamenala i pro lošovské občany velkou zátěž 
a následky. V době vypuknutí I. světové války měl Lošov přibližně 485 občanů. Ve 
stejnou dobu byli na vojně z Lošova 4 vojáci. Při samotné mobilizaci muselo na vojnu 
narukovat dalších 22 mužů a v průběhu války ještě dalších 47 mužů, takže se 
válečného běsnění na různých frontách války zúčastnilo celkem 73 mužů.

Z celkového počtu 73 narukovaných mužů zahynulo na bojištích 11 lošovských 
mužů. Jako legionáři se vrátilo domů 9 mužů, další se vrátili jako invalidé 
s různě těžkým postižením.

Avšak i ti muži, kteří se z války vrátili domů k rodinám, zažili při bojích mnoho 
strachu a obavy o svůj život. Vždy mysleli na své rodiny a blízké, ne vždy jim to ale 
dokázali sdělit z válečné korespondence, která se v několika rodinách zachovala 
dodnes.

A právě tyto vzpomínky měla připomenout malá výstavka dokumentů a fotografií, 
které se podařilo získat v rodinách lošovských občanů a která se uskutečnila při 
příležitosti 100. výročí založení Československé republiky dne 25. 11. 2018 v míst-
nosti Klubu seniorů ve staré škole na Svolinského ulici. Výstavku připravili manželé 
Vlasta a Antonín Kopeční a paní Věra Stolářová. Díky však patří také všem občanům, 
kteří podklady pro výstavku poskytli.

Památník obětem I. světové války byl v Lošově postaven při příležitosti 10. výročí 
ukončení války v roce 1928. Byl umístěn uprostřed obce na významném místě a byly 
na něm uvedeny všechny oběti I. světové války z Lošova. Po ukončení II. světové války 
byl samozřejmě památník doplněn o oběti této války. V průběhu dalších let se stal 
památník obětem světových válek místem setkávání při různých významných 
příležitostech, výročích a slavnostních okamžiků. Mnoho z těchto situací je 
zachyceno v dobových fotografiích z historie Místního národního výboru v Lošově, 
Sboru dobrovolných hasičů, místní školy a také soukromých archivů lošovských 



40

občanů. Samotný památník doznal v průběhu let několika oprav a potřebné údržby, 
naposledy tomu bylo v roce 2009, kdy byl obnoven obvod památníku a nápisy 
padlých. Okolí památníku bylo rovněž několikrát upravováno, postaven a zase 
odstraněn plot u památníku a upraveny nebo dokonce odstraněny stromy. 
V bezprostřední blízkosti pomníku se nyní nachází zastávka MHD s názvem 
Svolinského ulice. K významnému výročí 100 let od ukončení I. světové války 
a založení Československé republiky byl připraven projekt revitalizace pomníku 
a jeho okolí. Bohužel z různých, zejména však administrativních a finančních 
důvodů na straně Magistrátu města Olomouce se nepodařilo tento připravený 
projekt realizovat. Ze stejného důvodu se přes veškerou snahu nepodařilo ani 
zasadit „Lípu republiky“. Budeme tedy doufat, že se to podaří ve velmi krátké 
následující době a pro památník obětem světových válek bude vytvořeno důstojné 
okolní prostředí.

Vlevo současný pohled na památník obětem světových válek v Lošově, vpravo detail na 
jména padlých hrdinů světových válek.

Na již uvedené výstavce v Klubu seniorů byly k dispozici velmi podrobné informace 
zejména o padlých mužích z I. světové války. Rozhodli jsme se proto některé z nich 
také uvést v této ročence jako připomenutí ke 100. výročí ukončení I. světové války 
a vzniku Československé republiky.
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Josef Jorda se narodil 18. 2. 1889 v Samotiškách. Sňatek 
s Cecilií Šperkovou, narozenou 8. 6. 1892 v Lošově v domě 
prarodičů Tichých v č. 62 měli na Svatém Kopečku dne 13. 6. 
1914. Velmi brzy po sňatku byl Josef Jorda povolán do služby 
k dragounům. Začal v Jindřichově Hradci a později se 
přesunul do Krakova v Polsku. Bojoval jako dragoun 
u 10. dragounského pluku. Byl pohřešován a jeho tělo se 
nenašlo. Cecilie dostala oznámení o jeho smrti až 15. 12. 
1919. Narodila se jim dcera, kterou ale Josef Jorda nikdy 
neviděl. Během války i po ní žila Cecilie Jordová u svých 
rodičů, Šperkových v Lošově č. 43.

Josef Slepica se narodil 16. 3. 1874 v Lošově na statku 
č. 6 jako již 7. dítě svým rodičům Janu Slepicovi z Lošova 
a Marii Pišťákové z Dolan. Josef Slepica narukoval do války 
při mobilizaci v roce 1914, byl zajat na frontě a v zajetí 
zemřel.

Jan Zvěř se narodil 13. 1. 1886 v Radíkově. Pracoval jako 
tovární dělník. Oženil se s Františkou Muckovou z Lošova 
dne 1. 8. 1911. Františka Mucková se narodila 28. 10. 1887 
v rodině Antonína Mucky, nádeníka v Lošově. Janu Zvěřovi 
se narodily dvě děti, syn Jan zemřel krátce po narození 
v roce 1912, dcera Marie žila se svou matkou v Lošově i po 
válce. Jan Zvěř narukoval do I. světové války v rámci 
mobilizace v roce 1914, kde padl a zanechal ženu a dceru.

Stanislav František Doležel se narodil dne 5. 1. 1895 
v Lošově č. 28. Otec Antonín Doležel byl v Lošově řezník, 
maminka Emilie, za svobodna Židáková, bydlela v Lošově 
č. 4. Stanislav František Doležel se narodil jako druhé dítě, 
měl ještě starší sestru Hedviku a mladší sestru Emílii. Do 
války narukoval až v jejím průběhu, ve válce padl jako 
svobodný v roce 1915.

Bohumil Pleva se narodil dne 21. 7. 1895 v Radíkově již jako 
6. dítě, měl 5 sester a jednoho bratra, Tomáše Plevu, který 
narukoval později o 3 roky, z války se v pořádku vrátil. 
Bohumil Pleva bydlel v Lošově č. 13. Do světové války 
narukoval v roce 1915, bojoval na Piavě, padl tam do zajetí a 
v zajetí zemřel v roce 1917.
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Alois Dosoudil narukoval do války v jejím průběhu 
a zemřel v r. 1915.

Josef Nádeníček se narodil dne 5. 2. 1871 Františku 
Nádeníčkovi, kovářskému mistru v Lošově. Jeho matka 
Rosina Klauderová byla dcera zahradníka v Lošově č. 33. 
Josef Nádeníček, tovární dělník, se oženil s Terezií 
Šnajdrovou a narodily se jim 4 děti, dcera a 3 synové, 
nejmladší zemřel na slabost v roce 1909 krátce po narození. 
Josef Nádeníček byl povolán k vojsku až v roce 1918, jako 
voják jel do posledních dnů války, kde zahynul. Zanechal 
v Lošově ženu a 3 děti.

Josef Navrátil se narodil 30. 11. 1884 v Lošově č. 3, jeho otec 
byl zahradník v Lošově Alois Navrátil. Matka byla rovněž 
z Lošova, Jenovéfa Hradilová z č. 4. Josef Navrátil měl ještě 
3 sestry, dvě starší a jednu mladší. Josef Navrátil se oženil 
s Marií Vydomusovou, dcerou řezníka z Lošova. Svatbu měli 
29. 5. 1911, narodily se jim dvě dcery. Josef Navrátil musel 
narukovat v rámci mobilizace, ve válce zemřel a zanechal 
ženu a dcery.

Josef Mlčoch se narodil 19. 3. 1894 ve Vranovicích jako syn 
poláníka Josefa Mlčocha. Matka Františka byla rovněž 
z Vranovic. Josef Mlčoch se oženil s Marií Sklenářovou 
z Lošova dne 9. 7. 1901. Narodily se jim 4 děti, dva synové 
a dvě dcery, jedna dcera zemřela krátce po narození. Josef 
Mlčoch narukoval do války v jejím průběhu v roce 1915. Ve 
válce zemřel a zůstala po něm manželka a 3 děti.

Vincenc Kráčmar. Osud tohoto hrdiny je poněkud zahalen 
záhadou. Na pomníku obětem je zaznamenán jako 
nezvěstný. Nicméně další historické prameny a informace 
z jeho života svědčí o tom, že se z války vrátil. Nabízí se tedy 
vysvětlení, že pan Vincenc Kráčmar byl jako invalida 
uveden také jak oběť války. Jisté, je, že se 14. 6. 1926 oženil 
s Annou Morbitzerovou z Posluchova. Postavili si dům na 
kraji Lošova, směrem na Svatý Kopeček, č. 93. Narodila se 
jim dcera, Marie Kráčmarová, která se vdala do Posluchova. 
Pan Vincenc Kráčmar zemřel ve věku 79 let dne 25. 8. 1980.
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František Utíkal se narodil v Lošově 26. 5. 1879. Manželka 
Františka Smékalová, rovněž z Lošova č. 1, svatbu měli 22. 
11. 1909. Narodily se 4 dcery, z nichž první zemřela krátce 
po narození. František Utíkal narukoval do války při mobi-
lizaci v roce 1914, byl zajat a z války se nevrátil. Buďto 
v zajetí zemřel, nebo byl nezvěstný. V Lošově zanechal ženu 
a 3 dcery.

Celkově muselo narukovat do 1. světové války celkem 73 lošovských mužů. Na 
počátku dvacátých let minulého století žilo v Lošově asi 485 obyvatel, z toho bylo asi 
80 dětí školou povinných, takže na vojnu šel téměř každý sedmý obyvatel Lošova. 
Takové zatížení postihly válečné útrapy I. světové války.

(Všechny tyto podklady byly poskytnuty s laskavým svolením manželů Kopečných z jejich 
přípravy výstavy ke 100. výročí založení Československé republiky, konané dne 25. 11. 2018 
v Lošově. Za poskytnutí podkladů srdečně děkujeme).
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 Na závěr krátká informace o akcích pro rok 2019:

 16. února 2019  Hasičský ples v KD v Lošově

 23. března 2019  Šibřinky SK Lošov v KD v Lošově

 24. března 2019  Dětský karneval v KD v Lošově

 8. června 2019  Dětský den na hřišti SK Lošov

 15. června 2019  Zábavné odpoledne pro děti na hřišti SK Lošov

 27. července 2019  Guláš festival na hřišti SK Lošov

 14. září 2019  Jak chutná Lošov na hřišti SK Lošov

                

Informace o dalších akcích, pořádaných zájmovými spolky v Lošově budou podány 
v předstihu prostřednictvím místního hlášení.

Zájemci o účast na akci Jak chutná Lošov mohou získat informace u pana Petra Rajta, 
tel. 739 344 030.
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