Lošovská ročenka
2014

Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou již třetí vydání Lošovské ročenky, tentokrát za uplynulý
rok 2014. I v tomto roce se v Lošově událo mnoho zajímavých věcí a událostí. Především však jde o rok, ve kterém byly zahájeny přípravy na velká lošovská výročí
v následujícím roce 2015, který se již kvapem přiblížil, vlastně jsme již nyní zcela
v tomto roce zabydlení.
Nebudeme opakovat znovu všechna výročí z minulosti, ale musíme zohlednit
i další informace, které byly zjištěny v průběhu uplynulého roku a je třeba je alespoň
krátce uvést. Jde například o skutečnost, že podle dochovaných podkladů rozhodla
obecní rada Lošova v roce 1935 jednohlasně o provedení elektrifikace obce, která
pak byla dokončena v následujícím roce a dne 29. dubna 1936 slavnostně zprovozněna. Na návsi bylo umístěno 5 lamp, obec si musela na výstavbu půjčit v záložně na Svatém Kopečku 80.000 Kč, navíc každé připojení domu si vyžádalo dalších
100 Kč. Půjde tedy o 80. výročí rozhodnutí o elektrifikaci obce.
V roce 2015 si také připomeneme 70. výročí konce II. světové války z roku
1945. Možná to některé mladší trochu překvapí, ale v nejbližším okolí Lošova se
tehdy opravdu bojovalo, dokonce přišel o život jeden občan Lošova, pan Tomáš
Kráčmar. Mezi zcela jistě poslední oběti této války pak patřil také občan Svatého
Kopečka pan Miroslav Procházka, který byl těžce raněn při bojích mezi Lošovem
a Svatým Kopečkem až dne 10. května 1945 a zemřel později.
Považujeme za nutné informovat také o dvou kulatých výročích, svědčících o kulturnosti občanů Lošova jak v dávné minulosti, tak v nedávné době. Před 145 lety,
tedy v roce 1870 byl v Lošově založen čtenářský a pěvecký spolek, který po dlouhou dobu vykazoval velmi úspěšnou činnost v oblasti kultury v obci. Před 80 lety,
v roce 1935 se konala oslava 65. výročí založení čtenářského spolku a zachovala se
z něho fotografie i s popisem zúčastněných. Nynějším malým pokračovatelem je
pobočka městské knihovny v Lošově, která se stará o přísun veškeré literatury jak
pro dětské čtenáře, tak pro všechny ostatní. Vede ji paní Jitka Kollárová, půjčovní
doba je v pondělí a čtvrtek od 15 do 17 hodin.
Bez zajímavosti jistě není ani skutečnost, že v roce 1960 byl dokončen v Lošově Kulturní dům, takže ve výročním roce bude v činnosti již 55 let. Byl postaven velkým přičiněním samotných občanů Lošova, kteří na jeho stavbě odpracovali
mnoho brigádnických hodin. Ihned začal vyvíjet činnost ve všech směrech kultury,
zejména jsou známy plesové sezony s předtančením občany Lošova. Nyní je Kulturní dům ve správě SK Lošov a pokračuje v činnosti v oblasti kultury a sportu.
Nyní ještě sdělíme, že výroční lošovské oslavy v roce 2015 se budou konat ve dvou
etapách. První část se uskuteční jako „Tradiční lošovské hody“ dne 3. května 2015
u kapličky Sv. Floriána. Druhá hlavní část výročních oslav se uskuteční v sobotu
dne 4. července na Hřišti SK Lošov. Na obě části oslav je připravován bohatý program, podrobnosti budou včas oznámeny všem občanům Lošova. Ale ani tím oslavy
nekončí, v závěru roku pak se bude ještě konat výstava fotografií z oslav a také výběr
z fotografií Lošova a jeho okolí.
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Podle zjištění na Odboru evidence obyvatel Magistrátu města Olomouce žilo v závěru roku 2014 v Lošově již celkem 705 obyvatel. Oproti minulému roku 2013 tedy
v Lošově přibylo 16 obyvatel. Vzhledem k ustanovení Zákona o ochraně osobních
údajů nelze zjistit, kdo se stal tím sedmistým obyvatelem Lošova. Jen pro informaci
uvádíme údaj o počtu obyvatel Sv. Kopečka (ze srpna 2014–747 obyvatel) a Radíkova (sami uvádějí cca 300 obyvatel).
Nejstarší občankou je i nadále paní Františka Nasswetterová, která oslavila
v dubnu již 98 let, nejstarším občanem je pan Stanislav Zendulka ve věku 90 let.
Za uplynulý rok 2014 je třeba pogratulovat všem občanům Lošova, kteří oslavili
svá životní jubilea.
Výročí 90 let oslavili:

Výročí 80 let oslavil:

Kohoutová Štěpánka
Bartušková Božena

Chromec Jan

Výročí 70 let oslavili:

Výročí 60 let oslavili:

Šimáčková Duňa
Lindnerová Věra
Knopová Helena
Kopečný Antonín
Haupt Miroslav
Bocková Ludmila
Bureš Jiří

Žáček Jaroslav
Šperka Ladislav ml.
Smékalová Eva
Směšná Zdeňka
Procházka Bedřich
Psotová Vlasta
Roch Walter
Nesvadba Antonín
Petrů Ivana
Koupánová Anna
Holub Jaromír
Bartušková Vladislava

Všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
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Co se udělalo v Lošově v roce 2014
Komise městské části č. 8 v Lošově se scházela pravidelně na svých zasedáních vždy
v první středu v měsíci. Na svých zasedáních řešila především záležitosti, týkající se
samotného Lošova, připravovala požadavky na provádění údržby veřejných prostor,
podílela se na přípravě dokumentace pro rekonstrukci ulic Hliník, Liškovská, Zlaté
Doly, Pod Hvězdárnou a Pod Lesem. Některá dokumentace bude dokončena sice
až v roce 2015, přesto byla realizace rekonstrukcí požadována v rámci investičních
požadavků již pro rok 2015. Byla uskutečněna také jedna veřejná schůze pro občany
Lošova, na které byli občané seznámeni podrobně nejen s činností v uplynulém roce,
ale v důsledku voleb do místních zastupitelstev také za celé volební období. Občané
také byli seznámeni se stavem připravenosti rekonstrukcí ulic a dalších investičních
požadavků.
V průběhu uplynulého roku využila komise všechny finanční prostředky, uvolněné z města pro naši činnost, opět tedy více než 450.000 Kč. Bohužel všechny tyto
prostředky jsou určeny jen pro údržbu, nikoliv pro investiční projekty. Na zásadní
proměnu páteřní komunikace ulici Svolinského si tedy musíme i nadále počkat, stejně jako na rekonstrukce výše zmíněných ulic.
Největší investicí se tak stalo vybudování nového dětského hřiště v horní části
sportovního areálu SK Lošov. Hřiště bylo dokončeno v červenci, vyžádalo si náklady cca 500.000 Kč a ihned se stalo velmi navštěvovaným místem. Výběr jednotlivých prvků byl provedena ve spolupráci s komisí a je určen pro děti do 12 let.
Je třeba připomenout nutnost dodržování stanovených pravidel tak, jak je uvedeno
v Provozním řádu dětského hřiště.
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Z ostatních provedených prací v Lošově je možno uvést zejména tyto:
• oprava povrchu ulice Koperníkovy v rozsahu cca 300 m2
• oprava zbývajícího povrchu ulice Kovářská od zastávky MHD
• oprava povrchu prostoru u obchodu na ulici Kovářská
• jednorázové provedení očisty příčných žlabů na komunikacích v Lošově
• řešení úpravy územního plánu v katastru Lošova
• řešení připomínek k prováděcí dokumentaci investičních požadavků v Lošově
Zde je třeba poděkovat občanům Lošova za pochopení při problémech, souvisejících
s opravami a také místním firmám AH Morava a TEFI, které se na drobných opravách rovněž podílely.
Nadále tedy zůstává pro další období řada nesplněných požadavků, které by měly
přispět ke zlepšení kvality života občanů v Lošově. Abychom zdůraznili potřebu
jejich řešení a seznámili vedení města se současnou situací, uskutečnili jsme také
schůzku s primátorem města panem JUDr. Martinem Majorem přímo v Lošově
v srpnu 2014. Předmětem jednání nebylo jen řešení investiční výstavby v Lošově
v důsledku jejího dlouhodobého podfinancování, ale také možnosti spolupráce pro
následující výroční oslavy obce Lošov. Zdálo se, že jsme našli u primátora města
pochopení, následné volby do městského zastupitelstva však poněkud změnily obsazení vedoucích míst na magistrátě, což znamená mimo jiné, že bude třeba znovu
projednat možnosti realizace našich požadavků.
Termíny schůzí KMČ v Lošově pro rok 2015: vždy první středu v měsíci v budově
Kult. Domu na Svolinského ulici.
3. ledna, 19 hodin
1. července, 20 hodin
4. února, 19 hodin
5. srpna, 20 hodin
4. března,19 hodin
2. září, 20 hodin
1. dubna, 19 hodin
7. října, 19 hodin
6. května, 20 hodin
4. listopadu, 19 hodin
2. prosince, 19 hodin
3. června, 20 hodin
(pro informaci – vždy, když houkají sireny, zasedá večer komise městské části)
Schůze Komise jsou veřejné, své připomínky a dotazy mohou občané uplatnit rovněž
písemně do schránky předsedy KMČ Ing. Preče.
Úřední hodiny Detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce v budově
bývalé školy na Svolinského č. 15 jsou nadále vždy v úterý v době od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.
Telefonní číslo na toto pracoviště je: 585 355 117, město zastupuje paní Ing. Libuše
Dostálová.
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Společenský a kulturní život v Lošově
Jako vždy byl společenský a kulturní život v Lošově po celý uplynulý rok velmi
bohatý. Již o prvním víkendu se tradičně uskutečnila Tříkrálová sbírka pro Charitu
a vynesla darovanou částku ve výši 13.247 Kč.
25. ledna se konal obecní ples, bohužel byla velmi malá účast, hrála skupina
ELLA, vstupné bylo jen 70 Kč. Na občerstvení byl gulášek, řízečky, jednohubky,
chlebíčky, na pití pak pivo, víno, nealko, obsluha v obou peklech.
8. března šlo o jubilejní, již 50. šibřinky, tentokrát s velmi hojnou účastí
180 hostů, z toho více než 60 masek, velmi zajímavých. No posuďte sami: 3 prasnice
i s řezníkem, kočky, kostlivec, Mexičan a další. Hrála ROSE BAND. Byla také velmi
bohatá tombola. Výroční šibřinky byly také popsány v čisté hanáčtině na internetu.
9. března po šibřinkách se jako vždy uskutečnil i karneval pro děti. Přes poprve zavedené vstupné (20 Kč pro děti nad 1 rok) se zúčastnilo přes 70 spokojených
dětí. Karneval se konal na téma Na paloučku, což motivovalo hlavně masky: motýli,
broučci, včelky a vosy. Hlavní vosa byla Lenka se svými pobočnicemi motýlky Klárkou a Áďou, beruškou Bárou a narciskami Nikčou a Kikou, bez nich by se karneval
asi nekonal. Mezi soutěžemi byla diskotéka, v peklech byly dílny, v tombole bylo
skoro 200 cen, hlavní cena jako vždy dort. Mezi maskami vyhrál motýl Emanuel
a maková panenka. Všichni byli jistě spokojeni a už se těší na další…
31. května dětský den na hřišti. Také velká účast dětí, pro ceny si jich přišlo více
jak 70. Účastníci byli nejen z Lošova, ale i z okolních obcí, neboť náš dětský den je
proslulý. Rozsah soutěží byl neobvyklý, kdo prošel celé kolečko, tak toho měl jistě
dost. Byl tam slalom s naloženými kolečky, skládání puzzle, hledání ve flaškách,
skákání v pytlích, motání na dřevo, běh na lyžích a další. Střílelo se ze vzduchovky,
jezdilo na koních, malovalo se na obličej, dělalo třpytivé tetování a protože vyšlo
i počasí, byla tradiční pěna. Večer samozřejmě ohňostroj. Nemůžeme opomenout
bohaté občerstvení, makrely, uzená kuřecí stehna, kabanos a na závěr uzená kroupová polévka.
24. června rozloučení se cvičením na hřišti s hledáním pokladu a klíčů k němu.
Když se našel, tak v něm byly dárečky a následovalo očekávané opékání buřtů.
30. srpna Ahoj léto, ahoj prázdniny… Je to vlastně sportovní odpoledne pro
děti, těch soutěžících bylo letos 38, a protože to bylo soutěžení, tak byli i vítězové.
Soutěžilo se v běhu, skoku, hodu a to podle kategorií. V nejmladší zvítězila Marcela
Nádvorníková, v prostřední Lukáš Nádvorník a v nejstarší pak byly vítězky dvě,
Veronika Eichlerová a Adéla Bocková. Ceny na stupních vítězů jistě všem chutnaly.
4. října posezení pro seniory. Tentokrát to bylo s cimbálovkou Záletníci, a i když
mohla být účast větší, jistě se všichni dobře bavili. Hudba byla super, tak příští rok
zase…
25. října vinobraní s burčákem. Bylo nás více než 80, a burčák byl výborný.
Všichni si ho pochvalovali. Snědlo se také přes 2 kg gorbáčiků, přímo ze Slovenska,
nezbyly ani sýrové talíře. Jen tančit se moc nechtělo…
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26. října helloveen. Účast byla rekordní, snad 100 dětí, bez tradičních pomocnic
by se to jistě nedalo zvládnout. Nestačily ani dýně, tak se jely dokupovat… takže vyřezávání se konalo na dvakrát. Krom toho byly zase soutěže, některé zcela netradiční
(třeba stavění pyramidy z toaletního papíru), běhal se slalom dvojic se svázanými
nohami. Na závěr se konal lampionový průvod obcí.
6. prosince vánoční jarmark. Kromě rozsáhlého trhu všech možných dárků
a vánočních kuriozit se podával grog a svařák pro všechny účastníky. Pro děti samozřejmě dílnička, kde se mohly vyrábět sádrové odlitky, svícen z jablíček, vystřihovat
hvězdy a pod.
No a naplánované jsou již další Šibřinky na 7. března a hned po nich v neděli
Dětský karneval.
Poděkování za všechny tyto akce patří celému kolektivu SK Lošov, pro děti
pak zejména paní Lence Jurové, která z nich krom náročné organizace udělala také
spoustu fotek, které najdete na www.jurová.rajce.idnes.cz.

A naši hasiči?
Samozřejmě měli v uplynulém roce zase bohatou činnost. Na výroční členské schůzi
se potvrdilo složení vedení lošovského Sboru dobrovolných hasičů. Členská základna se rozšiřuje zejména mladými hasiči, což je jistě správná cesta. Krom toho se zvyšuje i zájem o dobrovolnou činnost, což se zase projevilo třeba na netradiční hasičské
soutěži v Radíkově, kde lošovští hasiči postavili 3 družstva.
Nemilá byla skutečnost, že v uplynulém roce museli nejen naši hasiči zasahovat
při hašení požáru přímo v lošovském katastru. Dne 3. srpna totiž byl v odpoledních
hodinách ohlášen požár na poli s obilím „Na Klénkách“ mezi Lošovem a Svatým
Kopečkem. Požár muselo likvidovat celkem 9 hasičských jednotek, neboť požár zasáhl 12 hektarů pole a v silném větru hrozilo rychlé rozšíření na přilehlý les a chatovou oblast. Požár likvidovaly jednotky HZS Olomouc, SDH Lošov, SDH Velká
Bystřice, SDH Hlubočky, SDH Radíkov, SDH Chválkovice, SDH Bohuňovice, SDH
Dolany a SDH Bělkovice-Lašťany. Vzhledem k tomu, že bylo nutno zajistit trvalý
přísun vody, bylo nutno i dočasně uzavřít přilehlou silnici a přerušit tak na ní provoz,
včetně MHD. O rozsahu požáru a zejména jeho důsledcích svědčí i skutečnost, že
dohašování v prostoru skládky slámy u tzv. Hnojáku bylo prováděno ještě v dalších
dnech 8., 9. a 17. srpna, naposledy pak ještě 16. září, celkem tedy pět výjezdů.
Z ostatní činnosti se sluší informovat o těchto akcích:
11. ledna výroční valná hromada, které se zúčastnilo 35 členů a mnoho hostů
v čele s náměstkyní primátora města Olomouc paní Mgr. Machovou. Mezi hosty byli
i zástupci okolních sborů z Droždína, Holice, Chválkovic a Radíkova. Starostou byl
potvrzen i pro další období pan Zdeněk Pospíšil, velitelem Milan Knop, a ani ostatní
funkcionáři se nezměnili. Kromě zprávy o činnosti byl přednesen také plán činnosti
na rok 2014. Za nové členy SDH v Lošově byli přijati pan Jiří Sklenář, Michal Pernica, Miroslav Kučera a Richard Sedláček.
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1. února byla připravena tradiční zabíjačka, prase ze soukromého chovu mělo
140 kg, ještě naposledy přespalo ve zbrojnici a ráno se rozloučilo se světem. Pomocníků bylo dost, takže práce šla rychle od ruky, udělalo se vše potřebné pro nadcházející hasičský ples.
8. února ve 20 hodin začal hasičský ples v Kulturáku, hrála skupina Andy Music
a vystoupení měly i mažoretky Hvězdičky. V tombole bylo 26 cen o které se ucházelo
více než 160 přítomných hostů. Nálada byla příjemná, domů se šlo až skutečně ráno.
26. dubna se uskutečnil jarní úklid zbrojnice a prověrka techniky po uplynulé
zimě. Generálního úklidu se zúčastnilo 14 členů, zároveň byly namontovány nové
regály a skříně na vybavení pro soutěže. Byl proveden i úklid venkovního prostoru,
doplněno dláždění za budovou zbrojnice.
11. května se už uskutečnila první soutěž „Hanácký okresek“, bohužel nutno konstatovat, že výsledek se moc nepovedl. Skončili jsme poslední. To ale nic nemění
na skutečnosti, že pád našeho borce byl nafilmován na mobilní telefon a nakonec
v soutěži televize Prima uspěl a donesl výhru 2.000 Kč. Aspoň něco!
12.–22. 5. se prováděla generální oprava sociálního zařízení ve zbrojnici. Rekonstrukce přinesla nový sprchový kout, umyvadlo, WC a také nové obklady stěn.
31. května se konal Dětský den v Lošově, pořádaný SK Lošov. Naši chlapci však
připravili tradiční pěnu pro děti a také soutěž ve shazování plechovek pomocí proudu
vody. V následujícím roce bude Dětský den organizován naším SDH.
14. června jsme se zúčastnili již 8. ročníku hasičské soutěže v netradičním požárním útoku v Radíkově. Z Lošova se účastnily 3 družstva. Soutěž byla opět mezinárodní, účastníky byly i družstva ze slovenských Rusovců a maďarského Dunakiliti.
Počasí se vydařilo, malé spršky přišly všem vhod. Dá se říci, že úspěch dosáhlo
lošovské družstvo „C“, které obsadilo 4. místo, páté bylo naše družstvo „A“ , osmé
skončilo družstvo „B“, což je celkově velmi hezké umístění z 15 družstev.
21. června jsme byli pozváni na oslavu 130 let založení Sboru dobrovolných
hasičů v Holici. Bohatá účast ostatních sborů v průvodu, kdy byl také pokřtěn nový
holický prapor.
18. července byla uskutečněna ukázka hasičské techniky našeho sboru v dětském
táboře ve Smilově. Na závěr ukázky opět udělali táborníkům pěnu.
3. srpna začal požár na Klénkách u hnojáku, který pak byl dohašován ještě několik dalších dní, popsán byl již v úvodu.
2. září se uskutečnilo na Horním náměstí v Olomouci setkání s hasiči a městskou policí pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Evy Machové. Zúčastnilo se
8 jednotek, bohatý ukázkový program vyvrcholil také požárním útokem o putovní
pohár a finanční ceny. Naši borci se umístili na prvním místě a tak máme na celý
rok putovní pohár u nás.
13. září bylo opět na Horním náměstí žehnání praporu OSH Olomouc při příležitosti oslavy 150 let založení hasičských sborů v Čechách a na Moravě. Dostali jsme
také stuhu na náš prapor.
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4. října proběhl sběr železného šrotu a brigáda na podzimní úklid ve zbrojnici.
Výsledkem bylo 3.120 kg železného šrotu, brigády se zúčastnilo celkem 9 členů.
Ve stejný den se uskutečnila soutěž nejmladšího družstva v Holici.
8. listopadu se uskutečnilo velké cvičení jednotek SDH a HZS olomouckého kraje
a to na našem hřišti v Lošově a v Kulturním domě. Našim členům tak připadla také
pozice pořadatelů a vyžádala si 11 osob. Náplní cvičení bylo procvičit komunikaci,
zdokonalit taktiku, procvičení práce s dýchací technikou, poskytování první pomoci
a dalších činností. Zúčastnilo se 9 jednotek z olomoucka.
31. prosince tedy na Silvestra jsme měli nečekaný výjezd. Před hospodou u Finků
na Sv. Kopečku někdo vylil neznámou zapáchající tekutinu. Na místě však již zasahovala jednotka HZS Olomouc.
Na závěr je nutno ještě připomenout, že naše nejmladší družstvo se v uplynulém roce
zúčastnilo pěti soutěží, výsledky však nebyly nic moc, a tak nezbývá než znovu a lépe
trénovat. Za poskytnuté informace z kroniky děkujeme paní Lence Formánkové.

sestava hasičů na závodech v Radíkově

Jarní úklid 2014

Požár 2014

Požár 2014
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Čilý program Klubu seniorů
V průběhu I. pololetí 2014 se uskutečnilo v Klubu seniorů celkem 25 pravidelných
setkání, na který se zúčastnilo celkem 627 seniorů. Znamená to, že vlastně každou
středu bylo setkání s průměrným počtem 25 osob. Mimo to se naši senioři zúčastnili také mimořádných akcí, pořádaných jak naším klubem, tak i městem Olomouc.
V čele Klubu nadále pracuje paní Kovaříková a má velkou důvěru všech ostatních
členů Klubu.
12. března pravidelná oslava MDŽ s občerstvením a předáním květin každé člence
1. dubna návštěva divadelního představení Mor. Divadla Olomouc, opereta Paganini
10. dubna účast na zájezdu MMOl do Brna, prohlídka Vily Tugendhat a staré radnice
16. dubna uvítání svátků jara s výzdobou předzahrádky, což se neobešlo bez vyšlehání všech členek, naopak muži obdrželi čokoládová vajíčka
18. dubna prohlídka Klášterního Hradiska s odborným výkladem
23. dubna přednáška MUDr. Davida Neuberta o urologynekologii
26. dubna zájezd do Bratislavy na oslavy Starého města s pozváním k primátorovi
Bratislavy
8. května zájezd, pořádaný naším Klubem na hrad Sovinec, arboretum a do Šternberka
15. května pravidelné setkání, ale s promítáním filmu o historii Baziliky na Sv. Kopečku panem Janem Nedělníkem
23. května ukázka podání první pomoci od naší členky paní Heleny Zhořové
18. června bilance činnosti v Klubu seniorů za I. Pololetí, byly oslaveny také narozeniny všech 29 členů, kteří je měli v průběhu uplynulého I. Pololetí s předáním
květin, poděkováním a občerstvením pro všechny členy Klubu. Zvláštní přání si zasloužili výroční oslavenci, nejstarší občanka paní Františka Nassweterová 98 roků,
pan Jan Chromec 80 roků, a paní Svatava Chromcová 75 let.
Společně byla navštívena také květinová výstava Flora Olomouc a tradiční Grilování u pana Leo Janíka, dvorního řidiče na zájezdech Klubu seniorů.
Následovaly červencové prázdniny a hned potom první srpnové pravidelné středeční setkání. Ve druhém pololetí bylo uskutečněno celkem 19 setkání, kterých se
zúčastnilo 492 členů Klubu seniorů. Dne 19. listopadu se uskutečnila volba samosprávy Klubu, důvěru dostali paní Kovaříková, Snášelová, Lindnerová, Vykrutíková
a pan Ing. Kopečný.
14. srpna zájezd, pořádaný naším Klubem na zámky Bučovice a Buchlovice
18. září účast na taneční veselici seniorů v pavilonu Flora
1. října divadelní představení v Mor. Divadle v Olomouci na operetě Noc na Karlštejně
4. a 5.října společná návštěva ZOO na Svatém Kopečku
4. října posezení s cimbálovkou Záletníci, pořádaném SK Lošov
8. října opožděná oslava Dne seniorů s občerstvením
20. listopadu další zájezd našeho Klubu do jeskyně Blanických rytířů v Rudce, města Olešnice, kde jsme navštívili ruční výrobnu modrotisku
9

26. listopadu oslava narozenin všech jubilantů za II. pololetí, jubilantů bylo 26,
všichni dostali květiny a malé občerstvení, životní jubileum oslavili paní Františka
Svobodová 75 roků a paní Božena Bartušková 90 let.
10. prosince zdobení vánočních stromečků s ukázkou dekorací od paní Kateřiny
Řezníčkové
Společně se uskutečnila opět návštěva podzimní Flory, kulturních památek v Olomouci v rámci Dnů evropského dědictví a uskutečnilo se také malé setkání s předsedou KMČ v Lošově panem Ing. Janem Prečem, který informoval o výročích Lošova
v roce 2015 a požádal o spolupráci při přípravě výstav, zejména poskytnutím fotografií a historických a pamětních věcí.
Za poskytnutí všech informací z Klubu seniorů, včetně podkladů z kroniky a také
fotografií děkujeme paní Kovaříkové a Stolářové.

Fotbalisté SK Dorespo Lošov
Naši fotbalisté uhráli střed tabulky v minulém ročníku 2. ligy, a v novém ročníku je
čekalo jarní pokračování. Po docela úspěšném podzimním vystoupení se daly očekávat tuhé boje na jaře. Sestava nedoznala skoro žádných změn a tak jsme se všichni
těšili jak to dopadne.
Výsledky jarní části sezony 2013/2014:
6. 4. Dorespo Lošov – Kovo dřevo
10. 4. Rio de Blatec – Dorespo Lošov
20. 4. Dorespo Lošov – RK Dachi
27. 4. Dorespo Lošov – Zelené balet
2. 5. SK Kopeček – Dorespo Lošov
11. 5. Dorespo Lošov – MODOS
16. 5. Atletiko Bystrovany – Dorespo Lošov
25. 5. Dorespo Lošov – Hurikán Velká Bystřice
30. 5. Restoma – Dorespo Lošov
8. 6. Dorespo Lošov – FC Křídla
12. 6. Endl Lotto – Dorespo Lošov
22. 6. Dorespo Lošov – Nautila
27. 6. Mix. Junior – Dorespo Lošov

0:0
3:2
5:5
5:0
1:2
4:2
2:1
2:4
1:2
1:4
1:1
3:0
1:4

Všechny tyto výsledky nakonec znamenaly v konečném hodnocení II. Ligy celkové 6. místo s dosaženými 28 body a celkovým skore 64:60. Střelce branek a další
podrobnosti se již nepodařilo zjistit. Výsledek znamenal bezpečné zachování účasti
ve druhé lize.
Na podzim tedy začala další sezona malé kopané v Lošově znovu ve II. Lize.
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Výsledky podzimní části sezony 2014/2015:
27. 8. FC Creditas – Dorespo Lošov
7. 9. Dorespo Lošov – Rio de Blatec
11. 9. Hurikán Velká Bystřice – Dorespo Lošov
21. 9. Dorespo Lošov – FC Skunk
26. 9. Mix Junior – Dorespo Lošov
1. 10. RK Dachi – Dorespo Lošov
12. 10. Dorespo Lošov – PSG 2010
16. 10. MK Jívová – Dorespo Lošov
26. 10. Dorespo Lošov – Sokol Pohořany
2. 11. Restoma – Dorespo Lošov
9. 11. Dorespo Lošov – Olpran
14. 11. Atletiko Bystrovany – Dorespo Lošov
23. 11. Dorespo Lošov – SK Mrsklesy

3:1
5:2
0:1
2:3
7:2
3:1
4:1
6:2
2:0
5:2
5:3
3:3
3:1

Dosažené výsledky v podzimní části stačily jen na 8. místo s 13 body a celkovým
skore 33:37 branek. Takže se chlapci budou na jaře zase muset trochu více snažit.
I když… na postup do první ligy se nechystají, takže nejlepší bude zase střed tabulky.
Letní turnaj se opět pro malý zájem ostatních účastníků nekonal. Naopak silvestrovské bago vyšlo tentokrát dokonale. Tréninky nadále probíhají v lošovské kryté
hale každou středu, jen ten míč je nějaký menší…
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Ahoj léto, ahoj prázdniny

Helloween

Loučení se se cvičením
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Dětský den 2014

Dort hasiči ples

Radíkov 2014

Šrot 2014

Zabijačka 2014

Mladí hasiči na závodech v Radíkově
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Mažoretky Hvězdičky na soutěži
v Lanškrouně

Návštěva MuDr. Provazníkové

Šibřinky

Záletníci

Oslavenci Klubu seniorů

Vedení Klubu seniorů
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Jarní úklid 2014

Pěna DD 2014

Vánoční jarmark

Karneval

Helloween

Záletníci
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Osobnosti Lošova
Zlaté Doly
Název Zlaté Doly s v lokalitě městské části v Lošově vyskytuje několikrát. Jednak
jde o ulici Zlaté Doly, která vede od ulice Svolinského v místě u pomníku obětem
válek prudce nahoru kolem sportovního hřiště a končí připojením do ulice Koperníkova. Dále jde o název prostoru bývalé lesní školky vlevo od silnice do Velké Bystřice směrem od Lošova. A v tom nejzajímavějším případě jde o název rozsáhlého
katastrálního území mezi Lošovem a Mariánským údolím, v jehož nejjižnější části
blízko silnice od Velké Bystřice se nacházejí pozůstatky těžebních štol.
Je zcela nesporné, že na území Lošova se v minulosti rýžovalo zlato, dokázáno ale je,
že se zde bezprostředně těžilo stříbro, olovo a měď. V roce 1983 byla provedena revize
pozůstatku důlních prací v lokalitě. (Publikace Novák – Štěpán 1984 z níž čerpáme tyto
informace). Větší kutací práce jsou historickými zprávami doloženy v letech 1745 až
1773. V kulmských břidlicích na lokalitě Lošov Zlaté Doly byly nalezeny pozůstatky
intenzivního dobývání stříbra v době, o které chybí listinné zprávy. Pro období 13. až
16. století jsou k dispozici jen listiny, kterými se zajišťují jen všeobecná horní práva. Pro
vlastní území Lošov jsou o majetkových poměrech jen kusé zprávy. Dle kronikářského
záznamu, vztahujícímu se k letům 1243–1269 lze doložit, že Hradištský klášter rozšiřoval svůj majetek koupěmi, byl koupen les mezi Lošovem a Domašovem u Šternberka
od Zdislava z (Velké) Bystřice. Šlo o území s pozůstatky starých důlních prací, ale v kronice se o nich nepíše. V roce 1234 při rozšiřování práv města Uničova se stanovuje, že
zlatokopové odvádějící desátky markraběti Přemyslovi mohou využívat prostor od severu u řeky Moravice na východ k řece Bystřici, přičemž práva na kovy z tohoto území náleží městu a markraběti. Jde tak o jedinou listinu, dokládající existenci rýžoviště v okolí
řeky Bystřice. Část území se starými doly v okolí potoka Zlatý důl zůstává v majetku hradištského kláštera a během 15. století se stává majetkem panství Velká Bystřice. V roce
1524 dává Ludvík Jagellonský právo Jakubovi ze Šarova, aby v prostoru Kravný (kopec
na severozápad od Velké Bystřice, tedy jinak nazývaný Zlatý Důl) mohli dobývat zlato,
stříbro, měď, olovo, cín a jiné kovy. Pozůstatky dolů u Lošova byly pak znovu nalezeny
v roce 1743. Těžařstvo, ustavené v roce 1744 započalo kutací práce v roce 1745, na ložisku byly vyhloubeny dvě jámy a započalo se s ražbou štoly v údolní nivě. Pokračující
rozpory však měly za následek ukončení prací v roce 1748.
V roce 1768 byly kutací práce obnoveny, avšak v roce 1771 hotové dílo zatopila
povodeň a nepodařilo se zcela přítoku vody zamezit, takže v říjnu téhož roku byly
práce opět zastaveny. Spory pokračovaly až do roku 1773, kdy byla těžba zcela zastavena. V roce 1798 byly práce znovu obnoveny, důl ve Zlatém údolí (Lošov) byl
pojmenován Marie Pomocná a pracovalo v něm 30 osob.
Vzhledem k nedostatečným výsledkům těžebních prací byly tyto následně znovu
ukončeny, majetek těžařské společnosti byl postoupen J. Zvěřinovi, železářskému
podnikateli z východních Čech, který objekty přestavěl na hutě a celý prostor pojmenoval Mariánské údolí.
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Nejrozsáhlejší pozůstatky těžebních prací leží nad potokem Zlatý důl v protáhlém
břehu hory Kravný. Název je doložen jako Goldgrund z roku 1677, jako Zlatý Důl
z roku 1690. Tento název je ponechán i ve všech pozdějších podkladech. Hlavní
úvodní dílo leží ve vzdálenosti 800 m od soutoku potoka Zlatý Důl a řeky Bystřice
v severozápadním směru.
Při ražbě chodby obsahovaly vzorky s galenitem tento obsah rudy:
Vzorek
8. 2. 1771
12. 3. 1771
11. 4. 1771
Olovo Pb
%
21,5
15,0
5,0
Stříbro Ag
g/t
548
279
470
Tyto obsahy kovů se považovaly za chudé, celkem se vytěžilo asi 20 tun olověné
a 10 tun měděné rudy.
Celková délka hlavního ložiska byla minimálně 800 m. Lze předpokládat, že v 15. stol.
bylo z délky ložiska 260 m vytěženo maximálně 600 kg stříbra Ag a ve starší době –
před r. 1200 – asi 1200 kg stříbra Ag.
Rozbor historických zpráv a pozůstatků starých důlních prací v širších souvislostech
naznačuje, že se ložisko Pb-Cu (Ag) rud Lošov (Zlaté doly) nejintenzivněji těžilo
pravděpodobně v 11. stol. v době významného mincování v Olomouci. Příčina zániku byla z vnějších příčin. Pozdější obnovení těžebních a kutacích prací již nepřineslo
očekávaný výsledek.
Zachovala se historická mapa kutacího prostoru Zlatého údolí v katastru Lošov
z roku 1773.
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Je bohužel škoda, že podmínky naší ročenky neumožňují lepší pohled na tuto historickou mapu.
Veškeré informace převzaty z publikace: Báňsko-historický výzkum ložisek
drahých a barevných kovů Hrubého Jeseníku a západní části Nízkého Jeseníku.
(Ing. J. Novák, PhDr. V. Štěpán 1984.)
Krom pátrání po ložiscích nejenom drahých kovů byly v lokalitě Lošov nalezeny
také zajímavé archeologické pozůstatky z období spodního karbonu s více či méně zachovalými zbytky rostlin. Stalo se tak v bývalém „Taufnerově lomu“, nazývaném též
„Skalka“, odkud byla těžena také droba pro výstavbu silnice z Lošova do Velké Bystřice. Lom se nachází v lese asi 500 m vlevo od silnice směrem na Velkou Bystřici.

Lom skalka
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Nalezený vzorek přesličky
Prostor bývalé lesní školky, nazývaný rovněž jako Zlatý Důl vpravo od silnice
k Velké Bystřici byl v návrhu nového Územního plánu města Olomouce určen pro
výstavbu nových obytných domů. I na základě protestů místních obyvatel Lošova
nakonec zůstal v definitivním Územním plánu prostor zachován jako plocha lesní
a jen menší část jako plocha veřejného vybavení.
Na závěr i jedna pozitivní informace. Komise KMČ v Lošově se dlouho snažila
dosáhnout výrazné úpravy povrchu ulice Zlaté Doly, v průběhu let 2013 a 2014 byla
zpracována potřebná dokumentace tak, aby oprava mohla být zahájena. Předmětem
oprav by měla být také rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení.
Nový povrch by měl pokrýt celou ulici od vstupu ze Svolinského kolem hřiště až
k ústí do ulice Koperníkovy a také spojku mezi ulicí Liškovskou. Bohužel rozpočtová situace města Olomouce není taková, aby oprava byla provedena ještě v roce
2015.
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Dobroslava Provazníková – Vydomusová
Paní MUDr. Dobroslava Provazníková, roz. Vydomusová se narodila v Lošově
13. srpna 1933. V roce svých osmdesátin navštívila Klub seniorů a zavzpomínala
na své mládí. V dětství byla dlouhodobě upoutána na lůžko pro těžké onemocnění
páteře. Byla však hloubavý typ, zajímala se o všechny druhy umění, poznávala krásnou literaturu a filosofii. Byl to pro ni čas k přemýšlení a četbě. Literární činností se
začala zabývat od patnácti let. Od roku 1947 studovala na Gymnasiu sester dominikánek v Olomouci Řepčíně, po jeho likvidaci dokončila studium na Slovanském
gymnásiu v Olomouci. Další studium absolvovala na Lékařské fakultě UP v Olomouci s promocí v roce 1959. Své lékařské působení začala na interním oddělení nemocnice ve Šternberku. Po provdání se za ing. Františka Provazníka působila
v Ostravě Porubě jako odborný internista až do důchodového věku. Po smrti manžela
žije nyní ve Šternberku.
Její tvorba zahrnuje především poezii, dále eseje a jinou menší i středně obsáhlou
prózu. Život jí dal pocítit bolest fyzickou, mnoho negativního, ale také skutečnou
lásku rodičů, manžela a několika přátel.
Její sbírky Prvotiny a Mamince jsou datovány z roku 1948, celkem napsala
19 sbírek básní, Výbor z její poesie byl vydán pod názvem Obelisk v roce 2012.
Z tohoto Výboru jsme vybrali básně „Co za píseň“ a „Cesta“ (Sbírka Moc temnoty
1957–1958), a „Kdybychom„ (Vědomí bytí 2008–2009).

Co za píseň
Co za píseň se chvěje na rtech listů,
na tenkých haluzích
tak pyšně vzpjatých vzhůru?
Co za barvy to v modři tmy
a v zlatě hvězd a v černi mraků,
v červánků rána zrosené trávy duh?
Co za světlo, jež každý nevidí,
ač cítí blízkost jeho,
tak jako slyší duše vzlyk?
Co za píseň se chvěje na rtech lidí,
vsazených v mramor tváří
pod světla očí hvězd?
Co za krásu se skrývá
ve strunách, jež tu znějí,
co znamená ten jejich zpěv?
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Cesta
Naproti zbořili dům.
Bílá vine se k oknu mému cesta,
zasněžená,
jak by mne vyzývala,
abych šla po ní,
kde nekonečna si ruce podávají
věčnou nocí,
slunce jen tuchu dávajíce
a mocí
svrchovanou
na zvony srdcí lidských zvoní.

Kdybychom
Kdybychom se všichni změnili
nebo jen chtěli se změnit,
pak bylo by na lidech,
na člověku
čeho si cenit.
Podařilo se nám přesvědčit paní doktorku Provazníkovou, aby pro nás odpověděla
na několik otázek tak, abychom si mohli udělat ještě i další obrázek o lošovské rodačce.
Jak vzpomínáte na své mládí v Lošově? Do kolika svých let jste v Lošově žila?
Narodila jsem se v domě na ulici Svolinského č. p. 89, nyní je domek zrekonstruován. Moji rodiče byli prostí, chudí, sourozence jsem měla bratra a sestru, oba
byli starší. Výchova byla přísná, ale spravedlivá. Od školního věku se mnou bylo
jednáno jako s dospělým člověkem. Překrásná nedotčená příroda v okolí. Od dětství
jsem byla přemýšlivý typ, mezi 12 a 14 rokem jsem ale byla vážně nemocná s páteří
v sádrovém lůžku. V Lošově jsem pobývala až do své promoce v roce 1959, byť jen
o víkendech a prázdninách, jinak v Olomouci při studiu.
Vztahuje se některá z Vašich prvních básní k pobytu v Lošově ?
Ano, v Prvotinách (Šindelová střecha), byla to oslava krásy přírody, ale více to
bylo v proze a povídkách.
Jak se dařilo při studiu medicíny ještě skládat básně ?
Jen příležitostně, jak mne cokoliv oslovilo, hned jsem to uvedla na útržky papíru
a teprve v důchodu postupně opisovala do počítače a připravovala vše k vydání. Medicinu jsem se rozhodla studovat, protože jsem prodělal hodně nemocí, ale po dlouhou dobu bylo vždy v popředí mých zájmů umění (hudba – od pěti let jsem hrála
na housle), literatura, malířství, sochařství, architektura a filosofie.
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Kde jste působila při své lékařské praxi a jak na to vzpomínáte? Jak se našel čas
na básně? Byl to pro Vás odpočinek?
Hned po dokončení studia v roce 1959 jsem působila na interním oddělení
ve Šternberku a to po dobu 10 let, z toho 4 roky jako zástupce primáře. V roce 1970
jsem se provdala a dále pak působila jako odborný internista v Ostravě Porubě až
do roku 1992, kdy jsem odešla do důchodu. Svou práci jsem milovala, stejně jako
své pacienty, odráželo se to i v mé literární tvorbě. Byly to chvíle odpočinku a k přemýšlení.
Máte v Lošově ještě stále nějakou velmi dobrou kamarádku?
Ano, od dětství se přátelím s Marií Nesvadbovou, roz. Stolářovou, navštěvovala
mne v dětství v době mé nemoci, a také její sestru Ludmilu Stolářovou. Jsem stále
i členkou Klubu seniorů v Lošově.
Jak často se nyní do Lošova vracíte ?
Od roku 1970 pravidelně do rekreační chalupy na Lenhartově ulici. Poslední dva
roky po těžkém úrazu jsem však odkázána na pečovatelskou službu, takže už tak
snadno necestuji. Zůstalo mi však zdravé myšlení a pokouším se o další vydání literární tvorby. Snad se to podaří, jsem také členkou literární unie ČLU.
Co byste chtěla vzkázat, nebo popřát lošovským občanům ?
Aby se měli všichni navzájem rádi a pomáhali si.
„Zasévat stále a stále sklízet lásku – je umění žít„ (z Aforismů mých)
A my děkujeme za čas, věnovaný našim otázkám a přejeme ještě mnoho zdraví
a chuti do života.
A tímto přáním se také loučíme s tímto vydáním Lošovské ročenky za rok 2014 a budeme se všichni těšit na Lošovskou ročenku 2015, která nám všem připomene velká
lošovská výročí, připadající právě na rok 2015.
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VYTRVALOSTNÍ

Kategorie I věk 3-5 let
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bock Štěpán
Nádvorníková Marcela
Schrötterová Ella
Mlčochová Anna
Dvořáková Johana
Dvořák Tonda
Vinohradník Michal
Konečná Lucie
Prečová Katka
Andrésová Aneta
Andrésová Denisa

BĚH 20m
5,82 s
4,97 s
5,67 s
4,76 s
6,34 s
6,09 s
5,82 s
11,36 s
4,70 s
6,02 s
6,02 s

HOD
6,10 m
7,90 m
5,90 m
5,80 m
3,30 m
6,50 m
5,00 m
4,70 m
6,40 m
5,40 m
4,60 m

SKOK
1,05 m
1,16 m
0,97 m
1,06 m
0,80 m
1,10 m
1,00 m
0,84 m
0,90 m
0,95 m

BĚH 40m
7:22 s
8:02 s
7:55 s
8:47 s
8:67 s
8:17 s
7:24 s
8:02 s
8:57 s
8:40 s
8:69 s
9:12 s
8:29 s
7:75 s
8:40 s
8:36 s
8:41 s
8:03 s
9:24 s

HOD
SKOK
17,05 m
1,78 m
8,25 m
1,28 m
15,55 m
1,61 m
14,90 m
1,26 m
9,25 m
1,43 m
11,20 m
1,40 m
15,80 m
1,64 m
15,10 m
1,33 m
10,00 m
1,56 m
8,30 m
1,33 m
10,15 m
1,35 m
6,00 m
1,13 m
18,10 m
1,32 m
14,60 m
1,26 m
13,45 m
1,48 m
8,50 m
1,18 m
10,80 m
1,21m
10,15 m
1,00 m
9,10 m
1,45 m

BĚH 50m
8:44 s
8:13 s
8:79 s
10:50 s
7:82 s
8,20 s
8:53 s
8:42 s

HOD
SKOK
17,73 m
1,91 m
17,00 m
1,89 m
12,50 m
1,76 m
11,50 m
1,52 m
31,65 m
1,95 m
22,16 m
1,92 m
11,96 m
1,79 m
13,45 m
1,67 m

BĚH 100 m
0:27:55
0:27:25
0:28:10
0:27:15
0:29:30
0:27:47
0:27:25
0:29:30
0:28:05
0:28:05

POŘADÍ
4.místo
1.místo
6.místo
2.místo
9.místo
3.místo
5.místo
8.místo
7.místo
7.místo

VYTRVALOSTNÍ

Kategorie II věk 6-9 let
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nádvorník Lukáš
Kolenyáková Anna
Litvín Petr
Klimeš Lukáš
Klimeš Jakub
Nádvorníková Martina
Kovařík Tadeáš
Čajková Valerie
Kubátová Marie
Vychodil Daniel
Roch Nikolas
Roch Walter
Sklenář Vojtěch
Brháček Matěj
Brháčková Michaela
Prečová Michaela
Prečová Pavlína
Batová Natálie
Hrubý Adam

BĚH 200 m
0:49:31
0:56:30
0:52:18
0:58:34
1:04:50
0:57:02
0:48:39
0:54:34
0:53:33
0:57:11
1:02:00
1:06:24
0:59:53
0:56:48
0:57:00
0:56:00
0:57:58
0:58:47
1:04:00

POŘADÍ
1.místo
9.místo
3.místo
10.místo
15.místo
7.místo
2.místo
4.místo
6.místo
13.místo
14.místo
17.místo
8.místo
5.místo
5.místo
11.místo
12.místo
13.místo
16.místo

VYTRVALOSTNÍ

Kategorie III věk 10-12 let
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jurová Klára
Výkrutíková Nikola
Jurová Bára
Litvínová Eliška
Eichlerová Veronika
Bocková Adéla
Čajková Kristýna
Dočkalová Hana
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BĚH 300 m
1:16:11
1:15:22
1:20:04
1:37:19
1:06:30
1:16:10
1:26:56
1:20:16

POŘADÍ
3.místo
2.místo
5.místo
7.místo
1.místo
1.místo
6.místo
4.místo

24

Vydala Komise místní části č. 8
v Olomouci Lošově.
Podklady shromáždil a pro vydání připravil
Miroslav Haupt za přispění občanů Lošova.
Grafická úprava: MMOl
ISBN 978-80-87602-36-2

