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Pohled na Lošov shora.

A takto vypadá Lošov na Google.
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Co se udělalo v Lošově v roce 2013
Komise místní části č. 8 se nadále pravidelně scházela vždy v první středu v měsíci 
a řešila nejen záležitosti, spjaté s požadavky města, ale zejména starosti samotného 
Lošova. A bylo jich poměrně dost, některé se opakovaly z roku 2012, některé byly 
zcela nové. Všem byla věnována odpovídající pozornost. Hned z počátku roku jsme 
měli příležitost přivítat primátora města Olomouc p.ing. Martina Novotného, ukázat 
mu osobně stav komunikací, chodníků, vegetace, seznámit ho podrobněji s našimi 
starostmi a přesvědčit ho o nutnosti dalšího řešení. Myslíme, že se nám to přece 
jen trochu podařilo. Na Radě města byly přijaty úkoly, které by mohly významně 
ovlivnit úroveň infrastruktury Lošova. Jde však o problematiku, výrazně převyšující 
horizont jednoho roku, takže na skutečné zlepšení si přece jen budeme muset ještě 
počkat. 

I když se jistě nepodařilo splnit naše představy, tak je možno s odstupem času 
konstatovat, že byl opět učiněn významný krok kupředu. K jednotlivým opravám 
byly využity všechny finanční prostředky, které jsme měli k dispozici, tedy jak 
150.000 Kč z prostředků komise, tak dalších více než 300.000 Kč z prostředků města 
na údržbu a další finanční prostředky, určené pro zpracování studií a různých stup-
ňů dokumentace, která se nám bude hodit při projednávání našich záměrů v dalších 
letech. Věříme současně, že se velká část podaří zajistit již v roce 2014, případ-
ně počátkem roku 2015 tak, aby chystané významné oslavy obce Lošov probíhaly 
ve zlepšeném prostředí.

Zmíníme se tedy nejdříve o provedených opravách:
• předlažba ulice Kovářská,
• obnova povrchu části vozovky u Kulturního domu,
• obnova povrchu části vozovky u budovy bývalé školky a Klubu seniorů,
• obnova povrchu části vozovky na spodní zastávce MHD,
• částečná oprava havarijního stavu části vozovky na ulici Pod Hvězdárnou,
• konečně bylo zahájeno čistění příkopy podél ulice Lenhartova,
• oprava příčných odvodňovacích žlabů rovněž na ulici Lenhartova,
• reklamační oprava dláždění začátku ulice Lenhartova,
• prořezy částečného rozsahu vegetace v majetku města.

Komise rovněž projednala další rozšíření počtu linek MHD, zajíždějících na ulici 
Svolinského o další 3 spoje. Projednala také úpravu jízdního řádu MHD u školákům 
a rodičům nevyhovujícího odpoledního spoje. 

Byla uspořádána podzimní veřejná schůze občanů, které se zúčastnilo 28 občanů 
Lošova a byli na ní přítomní rovněž zástupci SMOl (náměstek primátora RNDr. Šne-
vajs) a zástupci TSMO. Snad se podařilo zodpovědět vznesené dotazy, které byly 
také motivací pro další činnost Komise městské části v Lošově.

Vážení a milí spoluobčané,

rok se s rokem sešel a ohlasy na naši loni vydanou Lošovskou ročenku nás přiměly 
zamyslet se nad tím, zda a v jakém rozsahu vydat Lošovskou ročenku 2013. Jak již 
bylo častokrát uvedeno, v roce 2015 čekají Lošov velké oslavy a aby to bylo opravdu 
důstojné, připravujeme ve spolupráci s renomovanými historiky poněkud rozsáhlej-
ší publikaci. Přesto jsme se nakonec rozhodli postupně vytvářet tradici a připravit 
za rok 2013 aspoň malou připomínku událostí.

A bylo jich v uplynulém roce přece jen dost. Mezi ty nejvýznamnější jistě patří 
oslava 120 let trvání Dobrovolného hasičského sboru v Lošově, která se konala dne 
5. července 2013 za rozsáhlé účasti nejen občanů Lošova, ale i vzácných hostů, mezi 
něž patřili především primátor Statutárního města Olomouce p.ing. Martin Novotný, 
jeho náměstkyně pí. Mgr. Eva Machová a také zástupci nadřízených hasičských or-
gánů a okolních hasičských sborů.

Lošovem také probíhala trasa cyklistického Mistrovství Evropy jezdců do 23 let 
a juniorů, mužů i žen a je třeba říci, že někteří z nich budou mít na průjezd Lošovem 
jistě ty nejlepší vzpomínky, neboť divácké zázemí patřilo na závodech k těm nejlep-
ším na trase. Naopak trasa byla vedena přímo v Lošově na kamenné kostkové dlažbě 
a při sjezdu do Lošova došlo bohužel hned v prvním kole také ke dvěma hromadným 
pádům, které odnesli někteří jezdci zraněním a v dalším závodě již nepokračovali.

Mnoho dalších událostí se stalo také ve společenském a sportovním životě v Lo-
šově, v činnosti Klubu seniorů i Sboru dobrovolných hasičů. Když k tomu přidáme 
informace o činnosti Komise městské části č. 8 v Lošově, fotografie z akcí a dopl-
níme také o další zajímavosti, snad to bude stačit zase na příjemné počtení a vzpo-
mínání.

Na konci roku 2012 měl Lošov podle údajů Odboru evidence obyvatel Magistrátu 
města Olomouce celkem 681 obyvatel, k datu 31.12. 2013 jich však bylo již 689, 
tedy o 8 více.

Nejstarší občankou je nadále paní Františka Nasswetterová ve věku 97 let 
a pan Josef Kopeček ve věku 96 let. Přejeme jim i nadále hodně zdraví do dalších let. 

V uplynulém roce se dožili významných životních jubileí tito občané Lošova:

80 let: Balcárková Marie, Coufalová Eva a Sklenářová Ludmila
70 let:  Burešová Jindřiška, Dunai Ján, Chlebek Bedřich, Pacáková Blanka, 

Padevětová Růžena, Prášil Jan, Rozsíval Karel, Vaněk Jan a Vykopal Jan
60 let:  Andrés Jindřich, Calábková Anna, Dostálek Arnošt, Hrubá Eva, Sajfrt 

Zdeněk, Sajfrtová Olga, Ševčík František a Tomek Rostislav

I těmto našim občanům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v kruhu rodinném 
a v Lošově.
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Společenský život v Lošově
O společenský život v Lošově se stará především SK Lošov, velmi zdatně mu sekun-
dují hasiči a také Klub seniorů. Tradičně je v Lošově velmi dobře postaráno o děti, 
mohou se pravidelně těšit na Karneval po Šibřinkách, na Dětský den, Rozloučení 
s létem a také na slavnost Helloween s lampiónovým průvodem. Každý rok se konají 
alespoň tři společenské plesy, Obecní ples, Hasičský ples a Šibřinky. Na podzim se 
koná vždy vinobraní, posezení s Příkazankou a vánoční jarmark. Nejinak tomu bylo 
i v uplynulém roce 2013.

19. ledna – Obecní ples, hrálo duo Pe-Va, samozřejmě bylo k dispozici bohaté ob-
čerstvení s tombolou.

2. března – Šibřinky, hrála skupina Rosa Band, účast byla veliká, přes 180 hostů, 
mezi nimi 45 masek, bylo těžké vybrat nejhezčí masku. Opět byl bohatý výběr 
občerstvení a tombola.

3. března – Karneval pro děti s tématem večerníčkových postav. Děti se jistě krásně 
bavily, rodiče mohli odpočívat po šibřinkách. Byla vyhlášena soutěž o nejhezčí 
pár masek s dortem pro vítěze.

31. srpna – Ahoj léto, ahoj prázdniny, tradiční zakončení žákovského volna, v uply-
nulém roce již po čtvrté. Opět bylo mnoho zajímavých soutěží ve třech věko-
vých kategoriích s cenami pro vítěze. Na závěr ohňostroj pro všechny.

2. listopadu – Lošovské vinobraní, účast přes 80 hostů, burčák a víno byly dobré, 
bylo to i čím zajíst, takže u všech jistě panovala spokojenost.

3. listopadu – svátek Helloween pro děti s další várkou soutěží vyvrcholil lampióno-
vým průvodem, tentokrát kvůli silnému dešti jen po hřišti.

16. listopadu – Příkazanka, účast 89 hostů s vystoupením mažoretek Hvězdiček, 
všichni se dobře bavili.

30. listopadu – Vánoční jarmark, výdělek šel stejně, jako loni ve prospěch dětské 
hemato-onkologické kliniky v Olomouci.

A již je možno signalizovat, že hned počátkem tohoto roku se opět všichni mohou 
těšit na Obecní ples a další společenské akce, pořádané organizacemi v Lošově.

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Lošově
Jak již bylo uvedeno, bohatá činnost Sboru dobrovolných hasičů v Lošově se v roce 
2013 zaměřila především na přípravu a konání významného výročí 120 let od svého za-
ložení. Přesto si naši hasiči našli dostatek času a energie na konání mnoha dalších akcí.
12. ledna – se konala Výroční valná hromada s účastí 30 členů a další hosté včetně 

náměstkyně primátora pí. Mgr. Evy Machové. Valná hromada se konala v ha-
sičské zbrojnici.

9. února – tradiční Hasičský ples v KD Lošov, hrála skupina Andy music, velká 
účast 135 hostů, bohaté občerstvení z domácí kuchyně a také velká tombola. 
Všichni se samozřejmě dobře bavili.

Za velmi prospěšné pro nejbližší budoucnost považuje KMČ zejména vypracová-
ní studie s názvem „Revitalizace průtahu obce Lošov“, která řeší mnoho problémů 
na ulici Svolinského. Mezi ně patří zejména odvodnění v horní části, vybudování 
podélných parkovacích stání, rekonstrukce obou zastávek MHD v Lošově, možnost 
vybudování zastávky na točně, dobudování chodníků podél celé ulice Svolinského, 
úprava přechodů pro chodce, rekonstrukce veřejného osvětlení a další drobné úpra-
vy Svolinského ulice v celém jejím průtahu obcí. Studie počítá s rozdělením prací 
do 8 etap v celkovém odhadovaném finančním nákladu 28 864 Kč. Snahou Komise 
městské části je dosáhnout realizace nejméně I. etapy co nejdříve, což představuje 
finanční náklad 7 272 Kč. Podrobnosti o rozsahu jednotlivých etap byly občanům 
poskytnuty na již zmíněné veřejné schůzi.

Obdobně byla zpracována úvodní dokumentace pro „Rekonstrukci ulic Zlaté 
Doly, Hliník a Pod Hvězdárnou“ a to i se zohledněním opodstatněných připomínek 
občanů. Bohužel i tyto rekonstrukce si vyžádají nemalé finanční prostředky města 
a přestože byl v závěru roku 2013 schválen rozpočet města, není zatím dostatek 
informací o možnostech realizace právě těchto našich investičních akcí. Nezbývá 
tedy než nadále důsledně tuto záležitost projednávat a dosáhnout maxima možného. 
Samostatně je připravována také dokumentace pro rekonstrukci ulice Liškovská.

Podařilo se však konečně uzavřít jednání o vybudování nového dětského hřiště 
v horní části areálu SK Lošov pod lesem, takže se můžeme těšit na realizaci v polo-
vině roku 2014.

Pro zvýšení bezpečnosti dopravy projednala komise umístění 2 ks radarů pro mě-
ření rychlosti při obou vjezdech do obce na ulici Svolinského.

Komise městské části pracovala v průběhu roku 2013 v nezměněném složení, termíny 
zasedání KMČ pro rok 2014 jsou opět stanoveny na první středu v měsíci takto: 
 8. ledna, 19 hodin
 12. února, 19 hodin
 5. března,19 hodin
 2. dubna, 19 hodin
 7. května, 20 hodin
 4. června, 20 hodin

 2. července, 20 hodin
 6. srpna, 20 hodin
 3. září, 20 hodin
 8. října, 19 hodin
 5. listopadu, 19 hodin
 3. prosince, 19 hodin

Občané mohou také své dotazy nebo připomínky předat písemně do schránky 
přímo předsedovi KMČ ing. Prečovi nebo ing. Hauptovi.

Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce v bu-
dově bývalé školy na Svolinského ulici č. 15 jsou nadále vždy v úterý v době 
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. Žádosti a platby vyřizuje Matěj Zeman, 
tel.: 585 355 117. 
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 Výroční schůze Hasičský ples

 Dětský den                                                 Velká pěna na dětský den

Hasiči 120 let – Svěcení praporu Hasiči 120 let – Průvod hasičů Lošovem  

Hasiči 120 let, vzácní hosté na slavnostní schůzi Hasiči 120 let, předání ocenění

Hasiči 120 let –  
příchod průvodu na hříště

Úspěšný sběr šrotu

 Rozloučení s prázdninami
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V průběhu roku se naši nejmladší bratři hasiči účastnili celkem 13 různých soutěží 
se střídavými výsledky, rostou z nich však velmi dobří nástupci.
31. srpna – účast našich zástupců na oslavě 120 let SDH v Droždíně.
3. září – setkání s hasiči a městskou policií na Horním náměstí.
19. října – sběr železného šrotu v Lošově, znamenal zisk za 2070 kg šrotu.
19. října – prověřovací cvičení v Radíkově – dálková přeprava vody do lesa nad 

Radíkovem až pod vysílací věž.
30. listopadu – účast na turnaji ve stolním tenise v Černovíře, získali jsme dobré 

třetí místo.

Pro rok 2014 pak hasiči počítají opět s uskutečněním hasičského plesu, dětského 
dne a účastí na dalších akcích, pořádaných v Lošově.

Za poskytnutí podkladů o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Lošově děkuje-
me veliteli hasičů p. Knopovi a kronikářce sboru paní Formánkové.

Co nového v Klubu seniorů
Klub seniorů navštěvovalo v roce 2013 celkem 57 členů. Činnost Klubu je velmi 
bohatá, vždyť se scházejí pravidelně každou středu ve vlastním Klubu a kromě toho 
navštěvují i akce pořádané městem Olomouc v kině Metropol, Moravském diva-
dle, okolních Klubech seniorů při dalších příležitostech. Vždy za uplynulé pololetí 
mají naši senioři takovou hodnotící schůzi, kdy vyhodnotí svou činnost a stanoví 
si rámcový program na další pololetí. Pro informaci uvádíme, že Klub seniorů se 
v roce 2013 sešel celkem 37 krát a popisovat všechny schůzky by bylo nošením dříví 
do lesa. Byly tedy vybrány opravdu jen ty nejzajímavější a nejdůležitější.
23. ledna – proběhla volba samosprávy Klubu seniorů, do funkce předsedkyně byla 

opět zvolena pí. Kovaříková, má plnou důvěru všech členů.
13. února – společná návštěva Klubu seniorů na Sv. Kopečku, kde byla krásná be-

seda manželů Černých o jejich návštěvě Číny s názvem „Skvosty říše“ spojené 
s promítáním diapozitivů.

27. února – beseda se zástupci Městské policie v domácím Klubu seniorů.
6. března – pravidelná oslava MDŽ s občerstvením a předáním květin každé člence.
13. března – do křesla hosta usedl p. Michal Mogrovics, občan Lošova, mistr světa 

v terenním triatlonu za rok 2012 na Havai.
27. března – uvítání svátků jara s výzdobou předzahrádky Klubu seniorů, což se neobe-

šlo bez velikonočního vyšlehání členek klubu, muži byli ale odměněni vajíčkem.
30.dubna – jsme se zúčastnili zájezdu MMOl do Velehradu a okolí, bylo krásné 

počasí a budeme jistě všichni vzpomínat.
30. května – účast na Korálkové veselici v Klubu seniorů ve Slavoníně
5. června – účast na prohlídce výstavy protifašistického hnutí v obci Lošov a okolí 

za 2. světové války, na přípravě které se podílely naše členky pí. Kovaříková 
a pí. Stolářová. Výstava byla přístupná i veřejnosti a navštívilo ji mnoho ob-
čanů, nejen Lošova.

16.března – jarní úklid hasičské zbrojnice s prověrkou připravenosti techniky, pří-
tomno 9 našich členů, všichni s plným nasazením.

18.března – výjezd sboru, sice nedaleko, ale nutný, v důsledku čerstvě napadaného 
sněhu hrozilo přerušení dopravy mezi Lošovem a Velkou Bystřicí, a také po-
škození el. vedení přímo v Lošově. Návrat až po půlnoci.

12. dubna – třídenního školení velitelů a strojníků v Jánských Koupelích se účast-
nilo 6 našich členů.

27. dubna – velká svatba dvou členů sboru – Lukáš Protivánek a Jitka Kráčmarová 
si řekli ano na olomoucké radnici, ostatní členové připravili pěkné uvítání no-
vomanželů.

27. dubna – hanácká okrsková soutěž ve Chválkovicích, v podstatě druhé družstvo 
získalo cenné třetí místo.

25. května – účast našeho vedení na oslavě 120 let hasičů ve Chválkovicích.
26. května – spoluúčast na kácení májky na Horním náměstí, poděkování od ma-

gistrátu.
1. června – tradiční dětský den na hřišti v Lošově, vystoupily mažoretky Hvězdič-

ky, spousta zábavných her pro všechny věkové kategorie dětí, ještě bohatší 
občerstvení pro dospělé, pozdě odpoledne, byť v dešti se konala tradiční pěna. 
A úplně na závěr byl samozřejmě ohňostroj.

Povodně 2013 v Praze – 2. června pomáhal náš člen bratr Jungling Josef spolu s dal-
šími dobrovolnými hasiči z Černovíra, Droždína, Holice, Chválkovic a Cho-
moutova v Praze stavět protipovodňové hráze v okolí Čertovky a Kampy.

8. června – účast na soutěži „Univerzální hasič“ v Topolanech.
9. června – pomoc při organizaci dětského dne v Droždíně, samozřejmě šlo o pěnu
15. června – netradiční požární útok v Radíkově. Dnes už tradiční mezinárodní soutěž 

za účasti celkem 14 družstev mužů, v tom také dvě naše družstva a také 6 družstev 
žen. Soutěž se nám nepovedla podle přání, dosáhli jsme jen na 10 a 11. místo. 

5. července – velká oslava výročí 120 let založení hasičského sboru v Lošově. 
Již v pátek vrcholily přípravy, stavěly se celkem 3 stany, chystalo občerst-
vení, lavice, stoly a vůbec vše potřebné. Následující den se začalo u zbrojni-
ce společnými fotografiemi, pak nastal přesun ke kapličce, slavnostní nástup 
a vysvěcení našeho praporu farářem ze Svatého Kopečka. Zde bylo předáno 
vyznamenání bratru Janu Johanesovi. Následoval slavnostní průvod přes Lo-
šov k pomníku padlých hrdinů ve válce, položení věnce a přesun na hříště. 
Ve velkém stanu pak proběhla slavnostní schůze za účasti významných hostů: 
primátor města p.ing. Martin Novotný s náměstkyní pí. Mgr. Evou Machovou, 
starostka OSHČMS pí. Vlasta Šubová a další hosté z magistrátu, vyšších ha-
sičských orgánů a také zástupci všech okolních hasičských sborů. Čestnými 
oceněními a medailemi pak bylo oceněno dalších více než 40 našich členů. 
Po slavnostním obědě následovaly různé soutěže, vystoupily mažoretky, po-
dávalo se bohaté občerstvení, hrála Dolanka, večer byla zábava se skupinou 
Halogen, kterou přerušil jen velký ohňostroj.
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 Ještě z loučení s létem Svátek Helloween

Mužstvo Dorespo Lošov na domácím turnaji 10. srpna získalo čestné druhé místo                                       

Příkazanka Vystoupení našich mažoretek

Rej masek na Šibřinkách                                   Rej masek na dětském karnevalu

 Trasa závodu ME   Po výjezdu z kostek v Lošově

Z výstavy v Klubu                                               Pomníček malíře Lenharta

Světové medaile

Hlavní tribuna v Lošově                                          Hromadný pád nad Lošovem
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19. června – byl uspořádán zájezd našeho klubu do Náměstě, Drahanovic, Střížova 
(kde je zahradní železnice) a do Lázní Slatinice.

3. července – byla v Klubu seniorů bilance činnosti za I. pololetí uplynulého roku. 
Celkem bylo 25 pravidelných schůzek s celkovou účastí 711 členů klubu. Spo-
lečně byly také oslaveny narozeniny členů a členek za uplynulý půlrok s předá-
ním kytiček a malého občerstvení. Na závěr nám také zahráli p. Dobeš s dcerou 
písničky našeho mládí nejen ke zpěvu, ale i do tance.

14. srpna – po uplynutí našich měsíčních prázdnin jsme se opět sešli a nastínili si 
náplň činnosti pro II. pololetí.

28. srpna – společná vycházka do Bukovan na objednané grilované speciality 
u p. Janíka. Počasí přálo, občerstvení přišlo vhod a cesta zpět pak ubíhala lépe.

3. září – účast několika našich členů na zájezdu MMOl na zámek Raduň u Opavy.
7. až 9. září – mnoho našich členů a členek navštívilo kulturní památky v Olomouci 

v rámci Dnů evropského dědictví.
5. října – seznámení s historií a zajímavostí okolí Baziliky na Sv. Kopečku a spo-

lečná návštěva ZOO.
13. listopadu – další volba samosprávy Klubu seniorů, důvěru dostala opět pí. Ko-

vaříková.
16. listopadu – posezení při dechovce Příkazanka, pořádaném SK Lošov v Kultur-

ním domě v Lošově, zábava byla výborná, nikomu se nechtělo domů.
21. listopadu – společná návštěva „Veterán areny“ s velmi hezkým zážitkem pro 

milovníky starých aut, telefonů a radiopřijímačů.
26. listopadu – návštěva unikátní výstavy „Šangri-la“ v Olomouci, presentující Ne-

pál, Indii, Tibet, Bhútán a další asijské země.
4. prosince – oslava všech jubilantů za II. pololetí s předáním květin a malým občer-

stvením pro všechny členy Klubu seniorů Lošov.

A to jistě nejsou všechny akce vyjmenovány, uskutečnila se třeba 3 krát bese-
da a kurz „Pamatováček“, několikrát jsme společně navštívili filmová představení 
v kině Metropol, nebo divadelní představení v Moravském divadle. Také na samot-
ných pravidelných středečních setkáních v Klubu seniorů v Lošově panovala vždy 
přátelská atmosféra, bylo veselo, probíhala diskuse se vzpomínáním na příhody 
z minulosti nebo byly podány nějaké nové zajímavosti z Lošova a Olomouce.

Klub seniorů v Lošově pod vedením předsedkyně paní Kovaříkové vykazuje 
pravidelně rozsáhlou činnost, setkání mají vysokou účast členů a všichni se na tato 
setkání velmi těší.

Na další rok je samozřejmě připraveno mnoho dalších zajímavých setkání a kul-
turních akcí jak přímo v Lošově, tak na akcích, pořádaných Magistrátem města Olo-
mouce, nebo sousedními Kluby seniorů na Sv. Kopečku, v Radíkově a dalších.

Děkujeme touto cestou předsedkyni Klubu seniorů pí. Kovaříkové za poskytnutí 
podkladů pro tuto část Ročenky.

Fotbalisté SK Dorespo Lošov
V uplynulém roce se našim fotbalistům SK DORESPO Lošov moc nedařilo. I když 
to byla zcela bezkonkurenčně nejlepší sezona vzhledem k účasti našeho mužstva  
v I. lize, dosažené výsledky však naše ambice nepotvrdily a mužstvo po jednoročním 
působení I. ligu opět opustilo. Bohužel se tak stalo po nepřesvědčivých výsledcích, 
kdy jsme ani dobře rozehraná utkání na domácí půdě nedokázali dotáhnout do vítěz-
ného konce. Mužstvo tak opustilo nejvyšší olomouckou soutěž jen se dvěma vítěz-
stvími z posledního místa se 4 body a celkovým skore 47:166.

Výsledky SK DORESPO Lošov na jaře 2013:
 7. 4. Hruška Chořelice – SK DORESPO Lošov 2 : 1
  Branka: Nádvorník
 14. 4. SK DORESPO Lošov – FC Chelsea 1 : 9
  Branka: Hammer
 21. 4. FC Křídla – SK DORESPO Lošov 7 : 0
 29. 4. SK DORESPO Lošov – AT Olpran 1 : 4
  Branka: Sándor
 5. 5. Step Styl – SK DORESPO Lošov 3 : 0
 15. 5. Moravan Cholina – SK DORESPO Lošov 3 : 2
  Branky: Nádvorník, Šándor
 19. 5. AJAX Bělidla – SK DORESPO Lošov 5 : 2
  Branky: Karásek, Hammer
 23. 5. SK DORESPO Lošov – LoLo Pizza 2 : 5
  Branky: Abeska, Nádvorník
 28. 5. SK DORESPO Lošov – Galatasaray 1 : 3
  Branka: Abeska
 9. 6. SK DORESPO Lošov – Real HDO 1 : 5
  Branka: Abeska
 17. 6. BFC Topgal – SK DORESPO Lošov 7 : 4
  Branky: Nádvorník 2, Abeska, Hammer
 22. 6. SK DORESPO Lošov – Hněvotín 2 : 7
  Branky: Nádvorník, Hammer

Střelci branek celkem v sezoně 2012/2013: Abeska 13, Nádvorník a Hammer 8, 
Lachnit 5, Karásek 4, Vykrutík 3 branky.

Nicméně všechno zlé je na něco dobré, takže už víme, jak to v I. lize chodí, nyní 
hrajeme ligu II. a budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledky. V podzimní části sou-
těže se dařilo se střídavými úspěchy, dopad sestupu se projevil zejména na psychice 
týmu. Výsledky ale zase tak špatné přece jen nejsou, hrajeme nikoliv o postup, ale 
o dobrý střed tabulky.
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1937 byl členem Skupiny olomouckých výtvarníků, rovněž velmi pravidelně vysta-
voval na střední Moravě v Olomouci, Prostějově, Uherském Hradišti a také ve vý-
znamných galeriích v Praze. V posledním období svého života vytvořil velký soubor 
obrazů z Olomouce a okolí. Vyvrcholením Lenhartova zájmu o Olomouc je velký 
pohled (2 x 6 m) na město od Slavonína, který je umístěn na olomoucké radnici. 
V posledním období své tvorby Lenhart vytvořil velký soubor obrazů z Olomouce, 
Bzence, ale i řadu děl z okolí Konice, Jeseníků, Valašska, Tater, Ostravy a Brna. 
Olomoucké motivy však přitahovaly Lenharta po celý jeho tvůrčí život. Souhrnná 
posmrtná výstava obrazů Jindřicha Lenharta se uskutečnila již krátce po jeho smrti 
v Krajské galerii v Olomouci v říjnu roku 1956.

Spojitost Jindřicha Lenharta s Lošovem nastává kolem roku 1940, kdy se Lenhart 
v období okupace více uzavírá do soukromí a jeho krajiny se stále více přiklání k citu 
a smyslům.Z jeho děl cítíme jasnou poetizaci přírody. Hlavním námětem se stává 
zimní krajina okolo Lošova. V zimě 1941–1942 pobývá Lenhart na své lošovské 
chatě, kde vytváří jedny ze svých nejlepších prací. Tyto práce nesou klid soustře-
děného zahledění do přírody. K nejlepším obrazům tohoto období patří: V chalu-
pách v Lošově, U Vávrů v Lošově a Zima v Lošově., vytvořené právě v zimě roku 
1941–42.

Jeho činorodý život skončil 14. září 1955 v lese za Svatým Kopečkem (snad při 
procházce do Lošova ). U silnice ze Svatého Kopečka do Lošova, hned po několika 
desítkách metrů je umístěn pamětní kámen s popisem. Ještě za života malíře byl jeho 
synem Otakarem natočen dokument „Můj otec malíř“.

Památce Jindřicha Lenharta na Lošov je věnováno pojmenování ulice, vedoucí 
od ulice Svolinského Lošovem a následně podél chatoviště směrem na Posluchov. 

V chalupách v Lošově Zima v Lošově.

 30. 8. Kovo Dřevo – SK DORESPO Lošov 1 : 3
 8. 9. SK DORESPO Lošov – Rio de Blatec 1 : 4
 11. 9. RK Dachi – SK DORESPO Lošov 1 : 4
 17. 9. Zelené Balet – SK DORESPO Lošov 1 : 2
 22. 9. SK DORESPO Lošov – SK Kopeček 3 : 2
 3. 10. MODOS – SK DORESPO Lošov 4 : 1
 13. 10. SK DORESPO Lošov – Atletiko Bystrovany 0 : 2
 17. 10. Hurikán Velká Bystřice – SK DORESPO Lošov 5 : 2
 27. 10. SK DORESPO Lošov – Restoma 3 : 5
 1. 11. FC Křídla – SK DORESPO Lošov 5 : 1
 10. 11. SK DORESPO Lošov – Endl Lotto 4 : 1
 14. 11. Nautila – SK DORESPO Lošov 2 : 5

Střelci branek nějak unikli, ale na jaře to dáme do pořádku. Současně s tím věří-
me, že další výsledky budou natolik dobré, že nebudou starosti s udržením v soutěži 
a naopak pomohou ve stabilizaci umístění mužstva ve středu tabulky.

Úspěchem skončila účast na domácím turnaji, pořádaném dne 10. srpna 2013 při 
účasti celkem 10 mužstev. Po vítězství ve skupině jsem postoupili také do finále, kde 
jsme však již nestačili na vítěze nejen tohoto turnaje, ale celé olomoucké ligy, totiž 
mužstvo Hněvotína. Počasí se ale vydařilo, turnaj proběhl v dobré atmosféře, cenami 
byly oceněna skoro všechna zúčastněná mužstva, občerstvení všem chutnalo a tak se 
jistě již těší na další, letošní turnaj. 

Osobnosti Lošova
Malíř Jindřich Lenhart – Lenhartova ulice

Tentokrát bude tato část ročenky poněkud útlejší 
a to právě s ohledem na chystanou větší publikaci 
o Lošovu v rámci velkých výročí v příštím roce. 
Přesto jsme se rozhodli v ročence za rok 2013 při-
blížit další malířskou osobnost, spjatou s Lošo-
vem, malíře Jindřicha Lenharta, po němž nese 
název další z ulic v Lošově.

Malíř Jindřich Lenhart se narodil 6. dub-
na 1878 v Nymburce, vyučil se malířem písma 
a dekorací, po vyučení pracoval ve Vídni a Pra-
ze, již v roce 1902 se přestěhoval do Olomouce, 
kde spolupracoval s prof. K. Wellnerem. V roce 
1918 spoluzaložil v Olomouci český Klub přátel 
umění, v roce 1925 byl na studijním pobytu v Pa-
říži. Od roku 1928 se pak věnoval profesionálně 
malířství a vystavoval v Praze a Ostravě. Od roku 

Jindřich Lenhart
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Na závěr ještě jedna vzpomínková fotografie. Podařilo se ji získat s přispěním in-
formace od pí. Svatavy Mádrové. Na snímku z roku 1953 je tedy zachycen pohled 
na Lošov z leteckého fotografování. Zcela jasně je vidět, že v Lošově tehdy nebyla 
ještě postavena přehradní nádrž, nebyly žádné budovy zemědělského družstva a není 
na nich ani malá budova hvězdárny. 
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