
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 8
Lošov

Č. 6 / 2022 01. 06. 2022 / 20:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Tomáš Konečný, Jan Žůrek, Mgr. Luděk Kvapil,
Ing. Antonín Kopečný, Anna Herinková, Pavel Sklenář

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
-	Projednání dokladů k vyjádření 
-	Obecné informace
-	Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
-	Projednání plánu schůzí v příštím roce
-	Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Usnesení:
Pan Hynek příslušník Městské policie informoval, že v obci řeší drobné přestupky domluvou nebo pokutou a nic
zásadního nebylo. Členové komise mu poděkovali za činnost Městské policie v obci.  

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: požadavek ODÚR a TSMO - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Realizace pracovníka zajišťujícího úklid obce - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Požadavek na TSMO - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Požadavek na TSMO - Před uzavřením
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: údržba lesa na silnici Velká Bystřice - Lošov - Předáno
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: úprava provozu linky č. 11 - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
-	Komise schvaluje příspěvek pro SK Lošov ve výši 25 000,- Kč na pořádání akcí SK, které jsou pořádány ve
spolupráci s KMČ Lošov
-	KMČ žádá příslušné odbory Magistrátu o změnu využití školní budovy na sociální bydlení, zejména využití na
byty pro seniory a společenské setkávání seniorů Lošova v Klubu seniorů
-	Komise schvaluje přesunutí poškozené lavičky od zastávky MHD Lošov k přehradě a současně s její opravou

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 vyčištění kanalizace

1 Vodovody a kanalizace, nechť vyčistí koše v kanalizačních vpustích na všech komunikacích v Lošově

08 Obecné informace

Usnesení:
-	Ve středu 22. června 2022 v 16,00 hod v sále Kulturního domu se uskuteční veřejná prezentace výsadby
stromořadí v okolí Lošova, která byla již projednávána s komisí dne 12. května tímto zveme občany ke společné
diskusi 

-	V měsíci červnu začne oprava dláždění ulic Lenhartova a Strmá

-	Dopisem ze dne 15.3.2022 náa Jan Golán z Prahy, který se zabývá shromažďováním informací o našich
letcích v RAF, požádal o více informaci k Jaroslavu Slepicovi narozeném 15. března 1914 v Lošově. Dále se v
dopise uvádí, letec plukovník Jaroslav Slepica stíhací pilot, sloužil u slavné 313 perutě v RAF, nositel tří
Československých válečných křížů 1939, Polského válečného kříže, dvou Čs. medailí Za chrabrost a mnoho
dalších. Počet odlétaných operačních hodin 393, což jsou dva dvousethodinové turnusy (i jeden byl velmi slušný
a obdivuhodný výkon). Možná k tomu, že je dost pozapomenutý, přispěl i fakt, že zahynul dost brzy po válce v
roce 1949. V bojích dosáhl jednoho vítězství v podobě poškození jednoho nepřátelského letadla.
Na základě data narození a hledání v dokumentech přístupných na internetu tj, matrikách, sčítacích listech
obyvatel, domů a bytů z roku 1921v Lošově, školních výkazů lošovské školy za roku 1920-1921 a 1921-1922
Vlasta Kopečná zjistila, že se narodil v domě č. 55, pří nástupu do školy dne 1. 9. 1921 bydleli s maminkou a
bratrem Josefem v domě č. 40, a než se odstěhovali z Lošova na Svatý Kopeček dne 4. října 1921, tak bydleli v
domě č. 9. Ze Svatého Kopečka se odstěhovali do Dolan, jak je uvedeno v kmenovém listu Jaroslava Slepici.
Jaroslav Slepica se narodil dne 15. března do rodiny Josefa Slepici, narozeného dne 23.8.1876 v Lošově, a
Marie rozené Pečínková, narozené dne 26.8.1883 ve Velké Bystřici, jeho rodiče měli svatbu dne 5.8.1904 a
bydleli v domě č. 55. V tomto domě se narodily i starší děti
- Julie, 22.1.1906, zemřela 20.10.1906 
- Jenovéfa, 26.10.1909, zemřela 27.9.1914
- Josef, 27.7.1911 
Otec Josef Slepica narukoval po vyhlášení války a padl hned v prvních dnech První světové války v roce 1914,
jak je uvedeno na pomníku padlých. Proto zřejmě začala jejich anabáze po různých bytech v Lošově, neboť v
domě č. 55 byli v nájmu. 

-	Příští schůze komise se uskuteční ve středu 13. července ve 20.00 hod. 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 09. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miroslav Charouz

Zapsal/a:
Ing. Miroslav Charouz

Ověřil/a:
Ing. Antonín Kopečný


