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Vážení spoluobčané, 
máte před sebou již čtvrté vydání Lošovské ročenky, tentokrát za uplynulý rok 2015. 
Tento rok byl pro naši městskou část velmi významný, neboť jsme oslavili mnohá 
významná výročí. Jen pro úplnost je zde ještě jednou uvedeme:

1385 630 let První písemná zmínka o Lošovu
1465 550 let  Doklad o existenci obce Lošov 
1715 300 let  Existence pečetě obce Lošov 
1870 145 let Založen čtenářský a pěvecký spolek
1915 100 let Vybudování silnice ze Sv. Kopečka do Lošova
1935 80 let Rozhodnutí o elektrifi kaci obce
1955 60 let Výstavba hvězdárny
1960 50  let Otevření kulturního domu
1985 35  let Přičlenění obce Lošov k městu Olomouc

Tato významná výročí byla připomenuta oslavami, které se uskutečnily v neděli dne 
3. května 2015 jako Lošovské hody a 4. července 2015 jako Výroční oslavy.

Výročním oslavám věnujeme samostatnou část Lošovské ročenky, kde uvádíme jak 
množství údajů o oslavách, tak i dokumentární fotografi e.

Městská část Lošov měla podle zjištění na Odboru evidence obyvatel Magistrátu 
města Olomouce v závěru roku 2015 celkem 726 obyvatel. Oproti začátku uplynu-
lého roku to tedy znamená nárůst o 21 občanů, neboť poslední známý údaj zna-
menal 705 obyvatel. Nárůst je především způsoben novou výstavbou a osídlením 
v Lošově.
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Nejstarší obyvatelkou Lošova zůstává paní Františka Naswetterová, která se 
v dubnu dožila již 99 let, všichni jí přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Nejstarším mužem Lošova je nyní pan Ladislav Šperka st. ve věku 85 let.

V uplynulém roce 2015 oslavili někteří naši spoluobčané svá životní jubilea. Všem 
jim gratulujeme a přejeme i nadále zejména mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti 
do dalších let.

Výročí 85 let oslavili:
Šperka Ladislav st.
Stolářová Ludmila
Kratschmerová Edita

Výročí 80 let oslavili: Výročí 75 let oslavili:
Abeska František Svoboda Otakar  
Nesvadbová Marie Hurbiš Jiří
Vinohradníková Dagmar Bláha Josef
Vinohradník Ladislav Běhalová Hana
Hradilová Ljuba Vaňková Alena
Dostálková Františka Utíkalová Alenka
Kovařík Leopold
Utíkal František

Výročí 70 let oslavili: Výročí 60 let oslavili:
Hauptová Božena Semotamová Eva
Ambrožová Eliška Štenclová Jiřina
Dosedlová Štěpánka Židák Jan
Bock Jan Sedláček Jan
Smékal Karel Tichý Jiří
Trefi l Jaroslav
Zendulková Jitka
Pařízek Jiří
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Co se udělalo v Lošově v roce 2015.
Komise se pravidelně scházela vždy první středu v měsíci. Vzhledem k tomu, že 
v závěru roku 2014 proběhly volby do místních zastupitelstev, došlo i v obsazení 
Komise městské části ke změnám.

V novém složení pracuje Komise zhruba od dubna 2015, předsedou je nadále 
pan Ing. Jan Preč. Členy Komise jsou nadále p. Ing. Antonín Kopečný, p. Miloš 
Eichler ml., p. Pavel Sklenář, pí. Anna Herinková a pí. Kamila Šimková, novými 
členy jsou p. Ing. Miroslav Charouz a p. Miroslav Kuchválek. 

Přes trvalou snahu Komise městské části v Lošově se ani v průběhu roku 2015 
nepodařilo dosáhnout zahájení skutečných prací na některé z investičních akcí, 
na které již existuje přípravná dokumentace. Prioritou tak byly další drobné práce 
na opravě chodníků a komunikací. 

V uplynulém roce se tak za přidělené fi nanční prostředky podařilo zajistit zejména 
tato zlepšení, opravy a úpravy: 

 Příčný odvodňovací žlab na ulici Lenhartova k zamezení stékání dešťové vody 
do ulice Svolinského,

 Oprava dláždění chodníku na ulici Svolinského pod budovou detašovaného pra-
coviště MMOL, tedy zlepšení přístupu ke Klubu seniorů,

 Večerní nasvětlení Kapličky Sv. Floriána,
 Instalace svodidel na ulici K Mlýnku,
 Oprava kanalizační vpusti na ulici K Mlýnku
 Přesun informačních tabulí Komise městské části k oběma zastávkám MHD, což 

zvýší informovanost občanů o činnosti KMČ a informací z Magistrátu MO,
 K novému jízdnímu řádu MHD v závěru roku byl ke zlepšení dopravní ob-

služnosti městské části Lošov zajištěn jeden další spoj linky č. 11 s odjezdem 
v 15,30 hod z Hlavního nádraží s konečnou stanicí na Svolinského ulici., spoj 
pak odjíždí zpět do města v 15,57 hod.

 V závěru roku byla zateplena budova hasičské zbrojnice a provedena výměna 
oken a nová fasáda.

Vzhledem k oslavám významných výročí v roce 2015 byla zajištěna také mimo-
řádná údržba veřejných prostor, která byla provedena Technickými službami MO. 
Za velký posun lze také považovat dosažení výměny detašovaného pracovníka TS 
MO pro běžnou údržbu v Lošově. Komise se domnívá, že stávající způsob údržby 
doznal výrazného zlepšení. Pro následující období se Komise zaměří rovněž na 

 doplnění laviček na dětském hřišti,
 zlepšení dopravního řešení křížení ulic Lenhartovy a Koperníkovy,
 zajištění rekonstrukce části ulice Pod Hvězdárnou,
 zajištění podmínek pro rekonstrukci ulice Zlaté Doly, případně na vybudování 

příčného žlabu,
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 doplnění drtě na nedávno rekonstruovaných ulicích Kovářská a Lenhartova,
 další aktuální požadavky a potřeby městské části v Lošově.

Pravidelné schůze Komise městské části v Lošově se konají vždy v první středu 
v měsíci v budově Kulturního domu na Svolinského ulici, jsou veřejné, své při-
pomínky a dotazy mohou občané uplatnit rovněž písemně do schránky předsedy 
Komise pana Ing. Jana Preče.

Termíny pravidelných zasedání KMČ pro rok 2016:
3. února od 19 hod 2. března od 19 hod
6. dubna od 19 hod 4. května od 20 hod
1. června od 20 hod 13. července od 20 hod
3. srpna od 20 hod 7. září od 20 hod
5. října od 19 hod 2. listopadu od 19 hod
7. prosince od 19 hod

Úřední hodiny Detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce v bu-
dově bývalé školy na ulici Svolinského č. 15 jsou i nadále vždy v úterý v době 
od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Na pracovišti je přítomna pí. RNDr. Iva 
Lakomá, tel. na toto pracoviště je 585 355 117.

Ve stejné budově sídlí také Pobočka Městské knihovny z Olomouce, výpůjční dny 
jsou vždy v pondělí a čtvrtek v době od 15 do 17 hodin.

Informujeme obyvatele Lošova, že v tomto roce bude prováděn svoz domovního od-
padu vždy ve středu v sudý týden, zatímco svoz BIO odpadu v pátek lichý týden.

Víte, že?
 Městská část Lošov měla koncem roku 2015 již 726 stálých obyvatel
 Název Lošov má naše obec jako jediná v České republice
 Ve Sboru dobrovolných hasičů v Lošově je organizováno celkem 75 členů
 V klubu seniorů se pravidelně schází 65 členů a členek
 Prvním dobrovolným lošovským hasičem, který se zúčastnil soutěže „Nejtvrdší 

hasič přežije“ a dokončil závod, byl v uplynulém roce Jirka Sklenář
 V rámci tříkrálové sbírky Charity Olomouc se počátkem roku 2015 v Lošově poda-

řilo vybrat celkem 16.698 Kč, což je zhruba o 3.000 Kč více než v předchozím roce
 V pobočce Městské knihovny v Lošově bylo uskutečněno v roce 2015 celkem 

514 výpůjček knih, pravidelných čtenářů je však jen 12
 Podle sčítání Dopravního podniku města Olomouce bylo přepraveno 32 spoji 

do Lošova ve všední den 352 cestujících, zhruba stejný počet rovněž z Lošova
 Již první den prodeje v rámci otevření výstavy „Pohled do minulosti“ dne 3. května 

2015 bylo prodáno 110 pamětních mincí, vydaných k Výročním oslavám Lošova
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 Při příležitosti Výročních oslav Lošova dne 4. července 2015 bylo oceněno 
17 občanů a občanek Lošova Pamětními listy

 Téhož dne byl proveden křest knihy historika Tomáše Ticháka „Čtení o Lošově“ 
spojený s autogramiádou autora

 Lošov je uveden v rámci turistické akce „Do přírody ve městě“ jako Trasa č. 3, 
začínající na zastávce MHD Lošov. Trasa zavede zájemce k lošovské přehradě, 
lošovské hvězdárně, památníku obětem válek,  k dětskému a tenisovému hřišti, 
bohužel vynechá lesní mohylu.

Společenský a kulturní život v Lošově.
Rok 2015 byl v Lošově především věnován mnoha výročím, která na tento rok při-
padla a byla předmětem oslav, jimž je věnována samostatná část této publikace. 

Přesto se uskutečnila i řada dalších akcí, které jsou v Lošově tradičně pořádány 
zájmovými spolky, Sborem dobrovolných hasičů, SK Lošov a Klubem seniorů. 

Z těchto akcí v krátkosti vybíráme:
7. března uspořádal SK Lošov již 51. sportovní šibřinky, jichž se zúčastnilo 
120 hostů, tentokrát bylo sice méně masek, i tak však děkujeme za jejich účast. 
K tanci hrála skupina ROSE BAND a všichni se dobře bavili. Tradičně bohaté ob-
čerstvení představovalo smažené řízky, gulášek, jednohubky, obložené chlebíčky 
a další sladkosti. V tombole byly zajímavé ceny, hlavní cenou byl víkendový pobyt 
v Bořeticích, další výherci obdrželi poukaz na večeři, poukaz do autoškoly, dárkové 
koše, soudek piva a také velmi netradiční výhru, kterou byl doživotní poukaz na od-
běr koňského hnoje. Jistě zajímavá cena…

8. března jako vždy odpoledne proběhl karneval pro děti, tentokrát pod hlavič-
kou Mořský svět. A tak byly k vidění rybičky, chobotnice, piráti, potápěči a třeba 
i mořské panny. Dětí bylo 83 a byly pro ně připraveny také další hry a zábavy, třeba 
foukání lodiček, pojídání dortu, chytání rybiček, míčků apod. Odměnou v soutěžích 
byly dortíky, časopisy a v tombole pak jako ceny také bezpečnostní prvky BESIPu, 
bublifuky, hry, větrníky a hlavní cenou opět dort.

3. května proběhly tradiční Lošovské hody u kapličky, které byly součástí výroč-
ních oslav. Asi největší akcí bylo slavnostní žehnání nových Božích muk u silnice 
ze Svatého Kopečka, kterého se zúčastnilo téměř 200 lidí ze širokého okolí. Stejný 
den byla otevřena rovněž výstava „Pohled do minulosti,“ která pak byla přístupná 
i ve dnech 9., 10., 16. a 17. května.

6. června byl našimi hasiči uspořádán Dětský den na hřišti. Byly tradičně připra-
veny sportovní i dovednostní soutěže pro děti, bohaté občerstvení jak pro děti, tak 
pro dospělé, a na závěr samozřejmě pěna, která se vždy těší největší pozornosti dětí.

4. července se uskutečnil hlavní program lošovských výročních slavností. Této 
části je věnována již zmíněná samostatná část této ročenky.

8. srpna byl uspořádán tradiční fotbalový turnaj v malé kopané. V roce 2014 
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se pro malý zájem neuskutečnil, i letos jsme zápolili s malým počtem účastníků, 
zúčastnily se jen 4 týmy malé kopané. Vzhledem k velkému vedru – až 38 stupňů – 
byl turnaj pro všechny velmi náročný, organizátory nevyjímaje. Začalo se proto již 
od 9 hodin a v poledne byla přestávka. I tak to bylo velmi náročné zejména na dodr-
žování pitného režimu. Nicméně všechno se dohrálo, zapilo a nejen v průběhu, ale 
i na závěr se všichni osvěžili vodou, případně se rychle utíkali dále osvěžit. Závěr 
ale patřil opět mistrům. Tentokrát to byli borci ze Svatého Kopečka před domácím 
Dorespo Lošov.

29. srpna rozloučení s létem pod názvem Ahoj léto, ahoj prázdniny… Počasí 
opět přálo až moc, dětí bylo požehnaně, soutěží bylo připraveno také dost, cen rov-
něž a tak byli jistě všichni spokojeni. Soutěže byly opět připraveny pro 3 kategorie, 
soutěžilo se např. ve skoku z místa, běhu na 20 m, hodu tenisákem (jako granátem), 
a také se tentokrát běželo na delší trať, což se některým tak zalíbilo, že se zdálo 
jakoby trénovaly na maraton… Na závěr byly rozdány ceny a hlavně velmi ceněné 
medaile a diplomy.

24. října bylo uspořádáno opět tradiční Lošovské vinobraní za velké účasti ob-
čanů. Byl připraven čerstvý burčák a několik druhů dobrého vína. K občerstvení 
pak řada domácích výrobků slaných i sladkých. K poslechu i k tanci hráli DJ Jindra 
a DJ Radim.

25. října, jako vždy po vinobraní druhý den proběhla oslava Helloween pro děti 
jak v sále Kulturního domu, tak na závěr pochodem na hvězdárnu, v podstatě tmou, 
neboť na cestu svítily jen lampiony a svítilny. Dýně pro tvoření byly v dostatečném 
počtu připraveny, zábavy bylo dosti i v jiných soutěžích, které byly zaměřeny také 
na odvahu. Tvořilo se v pekle v suterénu a cesta tam byla stezkou odvahy. Děti se 
jistě výborně bavily.

28. listopadu byl naplánován Vánoční jarmark. Kromě mnoha stánků s vánoč-
ním zbožím od domácích i hostujících producentů byl k dispozici punč, cukroví, 
vánoční pohoda, dílnička pro děti, a další občerstvení. Zájemců bylo opět hodně 
a nebyli jen z Lošova…

5. prosince se uskutečnilo mikulášské posezení pro seniory. Účast byla překvapi-
vá, obsluha se musela velmi otáčet, aby všechno stihla. Zábava se podařila, nakonec 
se prodlužovala, aby se na všechny dostalo. Přišel i Mikuláš, dokonce se přednášely 
i básničky…

A tak uběhl rok 2015, ale na další rok je již stanoven termín na 52. tradiční Lo-
šovské šibřinky, které se budou konat 5. března 2016 a v neděli po nich pak hned 
Dětský karneval. 

Rok 2015 v životě lošovských hasičů.
Nový hasičský rok začal jako vždy výroční členskou schůzí, konanou ve velkém 
sále Kulturního domu v Lošově za účasti řady hostů, včetně náměstka primátora 
pana JUDr. Martina Majora MBA. Vedení lošovského Sboru dobrovolných hasičů 
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se jen nepatrně změnilo, zajímavou skutečností však bylo, že byly přijaty nové mla-
dé členky, takže bude možno připravit i ženské hasičské soutěžní družstvo. Mnoha 
úspěchů dosáhli také mladí hasiči a zaznamenáníhodná skutečnost je, že se podařilo 
připravit také prvního lošovského dobrovolného hasiče do soutěže TFA (nejtvrdší 
hasič přežije), kterým byl Jirka Sklenář a soutěž úspěšně absolvoval.  

Naši hasiči se podíleli také na společenském životě v městské části, uspořádali 
svůj tradiční ples, připravili pro děti soutěže v rámci Dětského dne a svůj velký po-
díl měli také na přípravě a realizaci lošovských výročních oslav.

Z jednotlivých akcí Sboru dobrovolných hasičů vybíráme:
24. ledna již zmíněná výroční členská schůze, kterou řídil bratr Petr Bock. Po pře-
čtení zpráv o činnosti a pokladní zprávě se uskutečnily volby vedení a zástupce 
do okresního sdružení hasičů. Stal se jím Jiří Kropáč. Novými členkami sboru se 
staly Mozoličová Barbora, Dokoupilová Martina, Sklenářová Petra, Šandorová Lu-
cie, Sittová Pavla a Bocková Žaneta, což nám umožní sestavit také družstvo žen pro 
soutěže. Sbor dobrovolných hasičů v Lošově má nyní 75 členů a podle přednesené-
ho plánu činnosti také velké ambice.

7. února se konal tradiční hasičský ples, tentokrát sice bez předchozí zabíjačky, 
ale občerstvení bylo stejně dost. Bohatá tombola čítala 34 cen, k tanci hrála kapela 
„ANDY MUSIC,“ návštěva byla velká, bylo přítomno kolem 170 hostů.

4. dubna pak proběhl jarní úklid ve zbrojnici a s ním i prověrka techniky po zim-
ním období.

17. a 18. dubna se šest našich členů zúčastnilo dvoudenního školení dýchací 
techniky v Janských koupelích. Účastníci obdrželi certifi káty.

25. dubna se v hasičské zbrojnici v Černovíře zúčastnilo šest našich členů a čle-
nek školení první pomoci a to spolu se sousedy z Radíkova. 

Dne 28. dubna jsme se pak rozloučili se zemřelým členem našeho sboru panem 
Břetislavem Kráčmarem, čest jeho památce.

2. května se ve sportovním areálu SDH Chválkovice uskutečnil letošní Hanác-
ký okrsek za účasti 5 sborů mužů a dvou družstev žen. Tentokrát skončily závody 
velkým úspěchem našeho družstva, které s přehledem zvítězilo a tak postoupilo 
do klání v okrese Olomouc. Velký dík patří bratru Jakubovi Padevětovi za to, že 
navzdory svému zranění dotáhl závod do konce a významně tak přispěl k celkové-
mu vítězství. Vítězi se stali Jan Júngling, Jiří Sklenář, Jan Putna, Miroslav Kučera, 
Jakub Padevět, Michal Pernica a David Bačuvčák.

5. května vznikl požár myslivecké kazatelny mezi Lošovem a Radíkovem. Ta 
bohužel celá shořela a tak již nebylo potřeba hasičského zásahu, snad jen k zameze-
ní rozšíření dále do lesa.

7. května se naši mladí hasiči domluvili a uklidili v nevelkém lesíku pod hrází 
lošovské přehrady veškeré odpadky.

23. května se naše vítězné družstvo mužů z Hanáckého okrsku zúčastnilo okres-
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ního kola v požárním sportu na stadionu Lokomotivy Olomouc. Soutěžilo se v po-
žárním útoku, běhu na 100 m a ve štafetě na 4 x 100 m. Naše lošovské družstvo se 
umístilo na velmi pěkném 5 místě z celkového počtu 14 družstev z celého okresu. 
Zajímavostí byla i soutěž ženských družstev, kterých se na startu sešlo 13, zatím 
ještě bez naší účasti.

4. června opět v našem katastru hořelo, a tentokrát v lese mezi Lošovem a Marián-
ským údolím, kde hořel seník. Požár vznikl uprostřed lesa, přístup k němu byl velmi 
složitý a obtížný, nejen přímo v lese, ale i na příjezdu, kde jsou zamčené závory. Na-
konec tak došlo jen k uhašení zbytku seníku a zamezení dalšího šíření požáru.

6. června pořádali naši hasiči Dětský den v Lošově na hřišti. Dopoledne se 
všechno připravilo a odpoledne už to všechno fungovalo. Byly připraveny hry, sou-
těže, skákací hrad, bohaté občerstvení a na závěr samozřejmě velká pěna. Jistě byli 
spokojeny nejen děti, ale i velká účast dospělých.

13. června se uskutečnil v Radíkově již 9. ročník Hasičské soutěže v netradičním 
požárním útoku, tentokrát za mezinárodní účasti hasičů z Walesu a Slovenska, cel-
kem soutěžilo 16 družstev mužů a 7 družstev žen. Naše první družstvo opět slavilo 
velký úspěch, neboť skončilo druhé. Počasí soutěži přálo, takže byla radost zúčast-
nit se. Soutěž provázela velká účast diváků, mnozí tradičně z Lošova, tentokrát se 
mohli těšit také z dobrého výsledku.

4. července se naši hasiči podíleli na výročních oslavách Lošova. Byli v čele 
slavnostního průvodu obcí, stáli čestnou stráž při kladení věnců u pomníku obětí 
obou válek a připravili také ukázku své techniky všem zájemcům. Zajistili také do-
hled u večerního ohňostroje.

29. srpna naši hasiči pomohli vytvořit pěnu pro děti na jejich setkání v Bystročicích.
Ve stejný den, tedy 29. srpna se velitel nejmladšího družstva našich hasičů, Jirka 

Sklenář dobrovolně přihlásil do nejtěžší soutěže pro jednotlivce a tak se stal prvním 
lošovským dobrovolným hasičem, který tuto soutěž, nazvanou „Nejtvrdší hasič pře-
žije“ s úspěchem absolvoval. Gratulujeme.

1. září se na Horním náměstí v Olomoucí uskutečnilo setkání hasičů a městské 
policie. Byla předvedena hasičská technika, ukázka požárního útoku, ukázka vyba-
vení městské policie, atrakce pro děti a také pěnová koupel.

18. září opět na Horním náměstí v Olomouci byla oslava 70. výročí založení pro-
fesionálního záchranného sboru Olomouc. Opět proběhly ukázky hasičské činnosti, 
bylo připomenuto výročí, předány medaile a ocenění.

3. října se uskutečnil 4. ročník netradiční hasičské soutěže „Holický kombajn“ 
Naši hasiči obsadili čtvrté místo.

17. října byl uspořádán opět sběr železného šrotu v naší obci. Nasbíralo se cel-
kem 2.690 kg šrotu, který byl předán do sběru a získané prostředky budou použity 
ve prospěch naší činnosti.

Naše nejmladší družstvo se v dubnu, červnu a červenci účastnilo několika soutěží 
v požárním útoku, vesměs s dobrými výsledky.
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V závěru uplynulého roku se dočkala také hasičská zbrojnice dlouho slibované 
opravy, došlo k výměně oken, zateplení a zcela nové, hezky barevné fasádě.

Za poskytnuté údaje děkujeme kronikářce Sboru dobrovolných hasičů paní Len-
ce Formánkové.

Klub seniorů v roce 2015
V prvním pololetí uplynulého roku 2015 bylo uskutečněno 24 pravidelných setká-
ní, jichž se zúčastnilo celkem 626 členů našeho klubu. Uvedený údaj představuje 
součet všech účastí členů na našich akcích, včetně mimořádných akcí, pořádaných 
mimo jiné také ze strany Magistrátu města Olomouce. Hned na počátku roku bylo 
potvrzeno i nadále vedení klubu v předchozím obsazení, tedy s paní Věrou Kovaří-
kovou v čele.

Přehled jednotlivých akcí:
28. ledna se uskutečnila přednáška s energetickým a fi nančním poradcem Ivo 
Barnetem.

25. února jsme se v omezeném počtu účastnili plesu seniorů v pavilonu Flora
8. března oslava MDŽ s občerstvením a předáním květinky každé člence klubu, 

barvení a lepení ubrouskovou technikou na velikonoční vejce nás učila paní Kateři-
na Řezníčková.

12. března zájezd do Brna na výstavu „České korunovační klenoty v letohrádku 
Mitrovských“.

15. dubna nezapomenutelné povídání na besedě pí. Mgr. Libuše Dostálové 
o problémech v životě v zemi Uganda, ve které část roku pracuje.

3. května velká účast členů na Lošovských hodech. Součástí oslav byla také vý-
stava „Pohled do minulosti“, která byla připravena ve spolupráci s našimi členkami, 
které poskytly velké množství exponátů, mezi nimi výsledky svých rukodělných 
prací a zapůjčili rovněž pravý hanácký kroj. Výstava se těšila velkému zájmu ná-
vštěvníků, péčí členek klubu seniorů bylo také připraveno drobné občerstvení.

30. dubna zájezd do Ostravy „Oblast dolní Vítkovice“,
7. května zájezd, pořádaný naším klubem „Muzeum expozice času ve Šternber-

ku“ a „Arboretum Makču – Pikču Pradědova Galerie Jiříkov“.
16. května návštěva koncertu Václava Hudečka v Bazilice na Sv. Kopečku. Návště-

va svíčkárny RODAS v Olomouci, po zakoupení svíčky si každý mohl tuto sám ozdobit.
17. června pravidelné setkání klubu seniorů, při kterém se uskutečnilo také 

setkání s předsedou KMČ p. Ing. Prečem, který informoval o pořadu „Výročních 
oslav Lošova,“ které se uskuteční dne 4. července.

24. června oslava spojená s bilancí činnosti klubu seniorů v uplynulém období, 
při které byly rovněž oslaveny životní jubilea členů a členek klubu z prvního polole-
tí s předáním květin, poděkováním, přáním a občerstvením pro všechny.
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Následovaly letní prázdniny, ve kterých jsme si letos užili hodně horka, zúčastnili se 
také lošovských výročních oslav na hřišti SK Lošov, ale hlavně se opět těšili na dru-
hou část roku a na naše pravidelná setkání ve středu v klubu.

Ve druhém pololetí bylo uskutečněno celkem 19 setkání, kterých se zúčastnilo 
630 členů našeho klubu seniorů. Mezi větší společně akce a návštěvy patřila přede-
vším návštěva výstavy květin Flora Olomouc, výstava kulturních památek v Olo-
mouci v rámci Dnů evropského dědictví, kde se nám líbila především nová expozice 
v Korunní pevnůstce.

10. září byla naše účast na zájezd od MMOl do Frýdku Místku k výrobci známé-
ho medového dortu Marlenka a na tamní zámek.

16. září se uskutečnil Branný závod seniorů na Svatém Kopečku a okolí, pod zá-
štitou primátora města. Naše družstvo ve složení Svoboda Otakar, Kopečná Vlasta 
a Kopečný Antonín se umístilo na pěkném předním místě ve velké konkurenci Klu-
bů seniorů z celého Olomouce. Na místě je podporovala velká skupina našich členů.

17. září byl uspořádán zájezd našeho klubu do Nového Jičína a Štramberka 
na hrad a zámek.

1. října účast na divadelním představení Hraběnka Marica v Moravském divadle 
v Olomouci.

7. října opožděná oslava Dne seniorů s občerstvením.
15. října účast na taneční veselici seniorů v pavilonu A na Výstavišti Flora.
29. října další zájezd našeho klubu do Muzea v Lošticích spojený s návštěvou 

a prohlídkou penzionu pro důchodce v Lošticích, na kterou jsme byli pozváni jeho ře-
ditelem panem Ondřejem Jurečkou. Ten byl také na návštěvě našeho klubu v Lošově.

19. a 26. listopadu některé naše členky (Jurová Marie, Vykrutíková Růžena 
a Kovaříková Věra) absolvovaly na Zdravotní škole v PottIngeu Minikurz První po-
moci a nyní jsou tedy připraveny v případě nutnosti první pomoc poskytnout.

25. listopadu byla pro nás taková volební schůze, uskutečnila se volba vede-
ní samosprávy klubu seniorů. Důvěru pro další období doslati paní Kovaříková 
jako předsedkyně Klubu, a dále paní Snášelová A., Lindnerová V., Vykrutíková R. 
a Ing. Kopečný A.

2. prosince pak proběhlo celoroční hodnocení práce, poděkování všem, kteří se 
zúčastňují našich akcí a tím se podílejí na vytvoření dobré atmosféry a spokojenosti 
při našem běžném pravidelném setkávání v klubu.

5. prosince se uskutečnilo posezení s tancem, pořádané SK Lošov v Kulturním 
domě v Lošově. Zábava tam byla výborná, nikomu se nechtělo domů.

A tak na závěr přejeme hodně pěkné zábavy i v roce 2016, hodně pěkných zážitků 
na společných akcích, zájezdech a setkáních. Pro všechny jen potvrzujeme, že pra-
videlná setkání v klubu jsou vždy ve středu v Klubu seniorů na Svolinského ulici 
ve staré škole.

Za poskytnuté informace děkujeme předsedkyni klubu seniorů paní Věře Kovaříkové.
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Fotbalisté DORESPO Lošov.
Uplynulý rok 2015 neskončil pro naše fotbalisty dobře. V minulé ročence jsme kon-
statovali, že naše účast ve druhé lize nebude znamenat zpětný postup do první ligy, 
ale starosti se záchranou by neměly být. Bohužel opak byl smutnou pravdou, i když 
to tak dlouho nevypadalo. Ani vítězství v posledním zápase jarní části neznamenalo 
záchranu, ale pád do třetí ligy.

V novém ročníku došlo k několika změnám v kádru, nastupovali pravidelně mla-
díci a zdálo se, že vše se opět v dobré obrátí. Druhá část podzimu se však opět příliš 
nevydařila a na jaře bude nutno hodně zabrat. Všichni však věří, že hra i výsledky 
se natolik stabilizují, že účast ve třetí lize bude zachována a v dalším období se opět 
pokusíme vrátit se druhé ligy.

V létě byl uspořádán turnaj v Lošově, zúčastnila se tentokrát bohužel jen 4 druž-
stva, vítězem se stali fotbalisté ze Sv. Kopečka, naši byli druzí. Turnaj provázelo 
velké vedro, které jistě ovlivnilo nasazení všech hráčů.

Že je v Lošově dosti zájemců, a na tréninku ve středu je vždy plno, se potvrdilo 
také na silvestrovském bagu a to bez ohledu na počasí.

Výsledky Jaro 2015:
Rio de Blatec Dorespo Lošov 0 : 1
branka: Lachnit

Dorespo Lošov Hurikán Velká Bystřice 0 : 4

FC Skunk Dorespo Lošov 4 : 3
branky: Karásek 2, Abeska

Dorespo Lošov Creditas 3 : 3
branky: Foukal, Abeska, Vykrutík R

Dorespo Lošov Mix junior 1 : 3
branka: Abeska

RK Dachi Dorespo Lošov 2 : 2
branky: Nádvorník, Abeska

Dorespo Lošov PSG 2010 1 : 1
branka: Abeska

Dorespo Lošov MK Jívová 4 : 2
branky: Abeska, Foukal, Hudec, Sklenář
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Pohořany Dorespo Lošov 2 : 4
branky: Abeska 2, Karásek, Vykrutík R

Dorespo Lošov Restoma Štěpánov 1 : 4
branka: Šándor

Olpran Dorespo Lošov 5 : 4
branky: Nádvorník 2, Vykrutík R. 2

Dorespo Lošov Bystrovany 3 : 2
branky: Hamr 3

Mrsklesy Dorespo Lošov 0 : 1
branka: Abeska

Nejlepším střelcem družstva se na jaře stal Zdeněk Abeska ml., který vstřelil celkem 
9 branek, druhým střelcem jara byl Radek Výkrutík se 4 brankami. Bohužel to ne-
stačilo a družstvo opustilo druhou ligu a na podzim se muselo spokojit s ligou třetí. 

Výsledky Podzim 2015: 
30. 8. Dorespo Lošov Mates 3 : 0 kont.

6. 9. Zora Club Dorespo Lošov 4 : 5
branky: Dirbák 2, Abeska 2, Nádvorník

13. 9. Dorespo Lošov Meta Pohořany 0 : 3

18. 9. RoDo Legendy Dorespo Lošov 3 : 3
branky: Nádvorník 2, Abeska

27. 9. Dorespo Lošov FK Véska 8 : 2
branky: Nádvorník 3, Výkrutík R. 3, Abeska a Karásek

2. 10. Dědečci Dorespo Lošov 4 : 8
branky: Výkrutík R. 6, Abeska 2

11. 10 Dorespo Lošov Atletiko Haná 2 : 0
branky: Abeska 2

15. 10. Geoboys Dorespo Lošov 6 : 3
branky: Karásek, Sklenář. L, Abeska
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25. 10. Dorespo Lošov Buff-Belt 4 : 4
branky: Abeska 2, Hudec a Výkrutík R.

29. 10. Elektro Otáhal B Dorespo Lošov 9 : 4
branky: Abeska, Výkrutík R., Foukal a Nádvorník

8. 11. Dorespo Lošov Mlha Team 2 : 4
branky: Karásek a Výkrutík R.

15. 11. Dorespo Lošov FC Holice  1 : 2
branka: Výkrutík R.

19. 11. FC Podlas Dorespo Lošov 8 : 0

Tabulka po podzimní části znamenala pro naše hráče jen umístění ve druhé polovině 
tabulky, takže i nadále je třeba získávat další body. Nejlepším střelcem podzimu se 
již stal Radek Výkrutík se 13 brankami (i díky dvojitému hattriku), na paty mu silně 
šlape druhý nejlepší střelec Zdeněk Abeska se 12 brankami. 

Děkujeme za poskytnuté podrobné informace panu Zdeňku Abeskovi ml.



14

Osobnosti Lošova.
Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D
Téměř na nejvýchodnějším 
cípu Lošova a tedy i Olo-
mouce bydlí ředitel Fakultní 
nemocnice v Olomouci lékař 
Roman Havlík. V uplynulém 
roce oslavil významné životní 
jubileum. Vzhledem ke své-
mu společenskému a pracov-
nímu postavení a také proto, 
že ho v Lošově pravidelně 
potkáváme jako sportovce, 
zcela jistě patří mezi osob-
nosti Lošova.
Pan Roman Havlík, se narodil 
v roce 1965 ve Šternberku. Po ukončení studia na Gymnáziu v Olomouci – Hejčí-
ně pokračoval na Lékařské Fakultě Palackého univerzity v Olomouci, kde studium 
úspěšně ukončil v roce 1989. Po promoci nastoupil na chirurgické oddělení nemoc-
nice v Bruntále. V letech 1992 a 1997 získal specializační vzdělání v oboru chirur-
gie. Titul Ph.D získal v roce 2000, docentem pro obor chirurgie se stal v roce 2002. 
V roce 2012 byl ministrem zdravotnictví jmenován ředitelem Fakultní nemocnice 
Olomouc. Stále aktivně operuje a přednáší na Lékařské fakultě UP v Olomouci. 
Roman Havlík je ženatý a má dvě děti. Ovládá angličtinu, němčinu, francouzštinu 
a ruštinu.

Mimo svou lékařskou činnost, jakkoliv časově náročnou, si pravidelně nachází 
čas také na sportovní činnost. Je vášnivým běžcem. Běhu na dlouhé vzdálenosti 
se věnuje posledních sedm let. Účastnil se mimo jiné maratonského běhu v Praze, 
Ostravě a ve Vídni, jeho dosavadním nejlepším výsledkem na této trati je čas 3 hod 
13 min 31 vteřin. Stal se taktéž pravidelným účastníkem Olomouckého půl-marato-
nu, který dokončil již 6 krát.

Abychom získali také odpovědi na vztah pana Romana Havlíka k městské části 
Lošov, položili jsme mu pár otázek. Pan doktor Havlík byl tak laskav a na naše otáz-
ky odpověděl. 
Nejste lošovský rodák, jak jste se do Lošova dostal, jak dlouho to již je a jak se 
Vám tady líbí?

Narodil jsem se v Mladějovicích u Šternberka, kde jsme bydleli do mých 13 let, 
potom jsme se s rodiči přestěhovali do Olomouce. Když jsem se oženil a přišly děti, 
chtěli jsme z města na vesnici. Po dvouletém hledání nejvhodnějšího místa jsme se 
v roce 2003 přestěhovali do Lošova.
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Jak moc Vás vytěžuje současné postavení v čele Fakultní nemocnice v Olomou-
ci? Máte ještě čas na nějaké koníčky?

Možnost vedení velké zdravotnické organizace považuji především za čest a příleži-
tost vykonávat zajímavou práci. Navíc je tato činnost velmi smysluplná. Nemyslím si, že 
mne to vytěžuje výrazně jinak, než práce řadového lékaře. I když se to tak nemusí jevit, 
je to práce velmi kreativní a navíc jsou výsledky bezprostředně viditelné. Organizace 
léčebné péče a chodu celé nemocnice má zásadní vliv i na výsledek léčby jednotlivých 
pacientů. Abych mohl podávat dobré výkony, musím být v pohodě a harmonii. Proto 
práci adekvátně kombinuji s rodinou, přírodou a koníčky. Jinými slovy, čím jsou na mne 
kladeny vyšší pracovní nároky, tím si musím udělat více času i na kompenzační aktivity.
Zbývá Vám také čas na sousedy v Lošově, společenský a kulturní život v Lošo-
vě a jak jste spokojen s vybaveností Lošova jako vzdálené součásti města?

K dobrému životnímu pocitu a vnitřní vyrovnanosti každý potřebuje mít dobré 
vztahy sám se sebou, s rodinou, s okolím i s lidmi v pracovním kolektivu. Součas-
ným problémem je určitá uzavřenost a izolovanost jednotlivců či rodin. Myslím, že 
je to i strach se více otevřít nebo něco zorganizovat. Dobré vztahy se sousedy dle 
mého názoru přispívají k lepší atmosféře a mění i energii v místě bydliště. Na našem 
konci Lošova se stalo již tradicí setkávání celé ulice. Například před rokem jsme 
se sousedy navařili 40 litrů vánočního punče. S vybaveností obce jsem spokojen, 
nic zásadního mi zde nechybí. Jen mne mrzí, jak je dnešní civilizace necitlivá vůči 
přírodě. Proto s bývalým mysliveckým hospodářem z Lošova panem Janem Vaňkem 
a se ZD Unčovice chceme na jaře roku 2016 nechat osít v nejbližším okolí Lošova 
kolem 10 ha biopásů. Biopás je pruhové potravní políčko 6–12 m široké, umístěné 
na okraji nebo uvnitř půdních bloků. Přispívá k rozmanitosti krajiny, zvyšuje potrav-
ní nabídku pro živočichy a slouží jako kryt pro veškerou faunu.
Vídáme Vás také jako amatérského sportovce, běháte pro svou kondici, nebo 
toužíte také dosáhnout nějakých výsledků v závodech?
Často běhám nebo i jinak sportuji v okolních lesích především proto, že mne to 

baví a činí šťastným. Časem lze také hovořit o určitém stupni psychické i fyzické zá-
vislosti na pohybu a přírodě. Netoužím po žádném konkrétním výsledku nebo umís-
tění, ale v posledních letech jsem si zaběhl několik maratonů.
Co byste vzkázal, nebo popřál spoluobčanům v Lošově do budoucna, a jak by 
se mohla naše obec rozvíjet?

Jak se nám bude v budoucnu v naší obci žít, záleží pouze na nás. Proto nemá cenu 
si stěžovat, ale aktivně zlepšovat vztahy, prostředí a tímto i celkovou atmosféru. Obec, 
stejně jako fakultní nemocnici, vnímám jako jeden organismus. Obdobně jako úl nebo 
mraveniště. Čím jsou si jedinci vzájemně prospěšnější, tím se má lépe celek a s ním 
i každý jednotlivec. Možná by naše obec mohla být i průkopníkem větší soběstač-
nosti. Dovedl bych si představit založení tradice trhu místních produktů, například 
1. a 3. sobotu v měsíci. Zde by mohli občané prodávat vlastní sezónní produkty, jako 
jahody, třešně, jablka, houby, brambory, dále například domácí pečivo nebo vejce. 
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Dovolte mi na závěr ještě poděkovat Komisi místní části, jejíž činnost je v Lošově vi-
ditelná a popřát nejen jí, ale i všem obyvatelům Lošova, aby se jim dařilo dosáhnout 
dalších zlepšení.

I my bychom chtěli na tomto místě poděkovat panu doktoru Havlíkovi, že si 
ve svém jistě napjatém programu našel čas na poskytnutí odpovědí do Lošovské 
ročenky. Snad se někdy v blízké budoucnosti najde větší pochopení i pro realizaci 
některých návrhů, které pan doktor Havlík ve svých odpovědích zmínil. Není po-
chyb o tom, že by to mohlo pomoci ke sblížení lošovských občanů a ke zlepšení 
vztahu k přírodě. Jistě bychom měli podpořit iniciativu, která se týká vybudování 
zmíněných biopásů. 

Výroční oslavy Lošov 2015
Jak jste jistě všichni v uplynulém roce zaznamenali, uskutečnily se v naší městské 
části, která byla až do roku 1980 samostatnou obcí, velké Výroční oslavy. A bylo co 
slavit. Všechna výročí jsou jistě všem dobře známy, pro připomenutí jsou uvedena 
v úvodu této ročenky.

Přípravy na důstojnou oslavu započaly však již daleko dříve, impulzem pro ně 
bylo uspořádání výstavy „Takový byl Lošov“ v roce 2013. Při shromažďování pod-
kladů pro tuto výstavu bylo získáno takové množství dokumentů od obyvatel Lo-
šova a z dalších pramenů, zejména městského a okresního archivu, které přivedly 
organizátory výstavy právě ke zjištění všech shora uvedených výročí. 

V lednu roku 2013 navštívil Lošov také tehdejší primátor města Olomouce pan 
Ing. Martin Novotný. Zástupci KMČ ho podrobně seznámili s výročími, které bude 
Lošov v blízké době oslavovat a nejen to, seznámili ho i se skutečným neutěše-
ným stavem infrastruktury v městské části, zejména povrchem komunikací, nedo-
statečnou vybaveností chodníky a bezpečných přechodů pro chodce, nedostatečným 
veřejným osvětlením, možností zlepšení dostupnosti MHD a další problematikou 
městské části v Lošově. Cílem bylo mimo jiné dosáhnout nápravu tak, aby výroční 
oslavy v roce 2015 měly důstojný rámec. 

Je třeba uvést, že právě u primátora pana Novotného jsme našli pochopení 
a v Radě města byla ještě v témže roce přijata určitá opatření, která mohla přispět 
ke zlepšení života v Lošově a důstojnému průběhu nadcházejících oslav. Nyní je 
možno jen konstatovat, že pro konání oslav se nepodařilo realizovat žádná z přislí-
bených úprav a oprav, přestože o jejich realizaci byl podrobně informován také jeho 
nástupce, další primátor pan JUDr. Martin Major v srpnu roku 2014. Obdobně pak 
situace pokračovala i samotném roce oslav, kdy se nepodařilo do rozpočtu města 
zahrnout žádnou z předpokládaných a tolik nutných oprav a rekonstrukcí.

Pro fi nanční zajištění připravovaných oslav byla uplatněna žádost KMČ 
o tzv. Malý projekt u Magistrátu města Olomouce, této žádosti bylo vyhověno a po-
řadatel oslav SK Lošov obdržel dotaci ve výši 40.000 Kč. Obdobně byla připravena 
žádost na vedení Olomouckého kraje, kde jsme však se žádostí o fi nanční příspě-
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Fotogalerie Výročních oslav Lošov 2015
Žehnání obnovených božích muk dnes 3. května 2015

žehnání obnovených Božích muk
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Olomoucký biskup Josef Hrdlička, farář ze Sv. Kopečka a Jan Preč

iniciátor obnovy pan Ing. Matzner s olomouckýn biskupem Josefem Hrdličkou
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samotný akt žehnání zachovaný reliéf původních božích muk

pamětní deska obnovených Božích muk
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Z výstavy „Pohled do minulosti“

pamětní mince lošovských výročních oslav

pamětní deska obnovených Božích muk

p
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zástupce MMOl pan Mgr. Vladimír Puhač a předseda KMČ Ing. Jan Preč při zahájení výstavy
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další exponáty výstavy

Výroční oslavy na jřišti SK Lošov 4. července 2015.

zahájení příprav den předtím na hřišti SK Lošov
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hledání stínu před zahájením oslav u Kapličky Sv. Floriána

čelo průvodu obcí
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ranní pohled na připravený prostor oslav

kontrola donesených vzorků vodčistička odpadních vod v Lošově

příjezd historických vozidel ke Kapličce
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průjezd historických vozidel ke 100 letům silnice ze Sv. Kopečku do Lošova

ještě jednou mažoretky v čele průvodu obcí
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zastavení průvodu a poníku obětem obou světových válek

slavnostní projev náměstka primátora p. RNDr. Šnevajse, dále vpravo nám. primátora 
pan Mgr. Žáček, historik pan Milan Tichák a Ing. Antonín Matzner
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prodejní stánek výročních publikací a pamětních mincí
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momentky z programu a zábavy na oslavách
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předání Pamětních listů Lošova nejstarším občanům paní Naswetterové a panu Šperkovi

pamětní list z rukou pana Preče a paní Šimkové převzal rovněž vícemistr světa pan Jiří Herinek
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vystoupení cimbálové muziky Václava Hastíka
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nejvíce se kromě dospělých bavily děti

chybí foto
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výstava historických vozidel k 100. výročí silnice Sv. Kopeček – Lošov

doprovodný program hasičské techniky, animační program a zdravotní zajištění oslav
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předání Pamětních listů Lošova nejstarším občanům paní Naswetterové a panu Šperkovi

celkový pohled na prostor Výročních oslav v Lošově na hřišti SK Lošov
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kromě večerní taneční zábavy se uskutečnil také bohatý ohňostroj
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publikace „Čtení o Lošově“ historika Milana Ticháka je stále k dostání na KMČ č. 8 Lošov 
u předsedy pana Ing. Jana Preče
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vek neuspěli. Ke zdárnému průběhu oslav tak byly získávány fi nanční prostředky 
od mnoha místních i okolních sponzorů, podnikatelských subjektů, fyzických osob, 
místních rodáků a spolků v Lošově.

Všem těmto přispěvatelům děkujeme, jejich přehled je uveden na jiném místě 
této publikace. 

Přes všechny tyto potíže se podařilo připravit rozsáhlý program výročních oslav 
a to ve dvou hlavních etapách. 

 
3. května Lošovské hody u kapličky sv. Floriána
4. července Výroční oslavy na hřišti SK Lošov

K těmto dvěma základním částem oslav proběhly i vedlejší doplňkové akce, kterými 
byly především konání výstavy „Pohled do minulosti“, konání tradičního turnaje 
v malé kopané a také spousta dalších akcí, pořádaných Sborem dobrovolných hasičů 
v Lošově a Sportovním klubem SK Lošov, jako jsou Dětský den, Loučení s prázdni-
nami, Lošovské vinobraní, oslava svátku Helloween apod.

Vzhledem k tomu, že Komise městské části č. 8 v Lošově nemá dostatečnou 
právní subjektivitu, bylo dohodnuto, že hlavním pořadatelem Výročních Lošov-
ských oslav bude SK Lošov. Ke spolupráci však byli od začátku přizvány také 
všechny ostatní lošovské spolky, především Sbor dobrovolných hasičů, Klub senio-
rů a také místní podnikatelské subjekty. Přípravy oslav byly zahájeny již na podzim 
minulého roku a pracovní schůzky se konaly pravidelně jednou měsíčně za poctivé 
a vstřícné účasti všech. 
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Zde již na začátku je třeba poděkovat zástupcům výboru SK Lošov, jmenovitě před-
sedovi panu Zdeňku Pospíšilovi ml., a místopředsedkyni paní Kamile Šimkové, kteří 
se o způsob zajištění oslav u SK Lošov podíleli nejvíce. Poděkování patří také všem 
členům komise městské části v Lošově, dalším členům SK Lošov a SDH Lošov.

Na magistrátu města Olomouce patří hlavní poděkování panu Mgr. Vladimíru 
Puhačovi a členům jeho odboru a také paní Heleně Ondrýskové za pomoc při získá-
ní příspěvku v rámci Malých projektů.
Ještě před zahájením oslav byly připraveny informační články do Radničních listů 
a do Olomouckého deníku. Jejich cílem bylo seznámit i další občany města Olo-
mouce a nejbližšího okolí o významných výročích, které v roce 2015 bude městská 
část Lošov slavit.

V dubnovém čísle Radničních listů byl otištěn článek tohoto znění:

V Olomouckém deníku pak byli čtenáři seznámeni s lošovskými výročími dalším 
článkem, který znamenal také pozvání široké veřejnosti ke společné účasti na osla-
vách v Lošově. 

A tak se mohlo bez obav přistoupit k první jarní části oslav, kterou byly v neděli.

VELKÁ LOŠOVSKÁ VÝROČÍ
1385 – 630 let První písemná zmínka o Lošovu
1465 – 550 let Doklad o existenci obce Lošov
1715 – 300 let Existence pečetě obce Lossow
1870 – 145 let Založen čtenářský a pěvecký spolek 
1915 – 100 let Vybudování silnice ze Sv. Kopečka do 

Lošova
1935 – 80 let Rozhodnutí o elektrifikaci obce
1955 – 60 let Výstavba hvězdárny
1960 – 55 let Otevření kulturního domu
1980 – 35 let Přičlenění obce Lošov k městu Olomouc

Lošov si připomíná významná výročí obce oslavami
Na letošní rok p ipadá n kolik význam-
ných výro í obce Lošov. V prvé ad  je to 
550 let, kdy král Ji í z Pod brad navrátil 
dekretem lošovské pozemky Klášternímu 
Hradisku, ale zmínky o Lošovu se objevují 
již o n kolik století d íve. Údajn  zde p ebý-
vali horníci, kutající zlato a st íbro v okolí. 
K letošnímu roku se však váží i další výro-
í, která stojí za zaznamenání. Jsou to 300 

let od znalosti pe et  obce Lošov, 145 let 
od založení tená ského a p veckého spol-
ku v Lošov , 100 let od vybudování silnice 

mezi Svatým Kope kem a Lošovem, 80 let 
od elektri kace obce, 60 let od výstavby lo-
šovské hv zdárny, 55 let od otev ení kultur-
ního domu a také 35 let od p i len ní obce 
Lošov k m stu Olomouci.
Komise m stské ásti v Lošov , který dnes 
ítá již více než 700 obyvatel, chce nejen 

místním, ale i široké ve ejnosti ze soused-
ních m stských ástí a okolí tyto historické 
okamžiky p ipomenout dv ma slavnostní-
mi akcemi.
První akcí budou v ned li dne 3. kv tna tra-
di ní hodové slavnosti, p ipomínající sv. Flo-
riána, patrona obce. Již ráno vyjde procesí na 
Svatý Kope ek na hodovou mši o 9. hodin . 
Ve 14 hodin pak olomoucký biskup Josef 
Hrdli ka požehná nov  postaveným Božím 
mukám u silnice ze Sv. Kope ka do Lošova. 
P vodní stavba z poloviny 19. století stála 
u polní cesty daleko v polích, v dob  zcelo-
vání pozemk  byla zni ena. Po následné po-
božnosti u lošovské kapli ky bude otev ena 
v bývalé škole výstavka s názvem Pohled 
do minulosti dopln ná pracemi místních 
školák  i dosp lých. Ráno i odpoledne bude 

ú astníky slavnosti do-
provázet dechová hud-
ba, p ipraveno bude 
i malé ob erstvení. 
Druhá, hlavní ást vý-
ro ních oslav se bude 
konat v Lošov  na h i-
šti SK Lošov v sobotu 
4.  ervence.
Komise m stské ásti 
zve k ú asti širokou ve-
ejnost, k zakoupení budou i pam tní mince, 

p ipomínající tato významná výro í. (red)

Původní otisk pečetě 
Lošova z r. 1715.
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3. května Lošovské hody u kapličky Svatého Floriána
Hned ráno byly oslavy zahájeny shromážděním účastníků u Kapličky Svatého Flo-
riána, odkud se za doprovodu dechové hudby Dolanka vydali na pěší poutní cestu 
na Svatý Kopeček do Baziliky Navštívení panny Marie, kde byla sloužena hodová 
mše svatá. Po jejím ukončení se přítomní vydali zpět do Lošova. 

Slavnostní program pokračoval odpoledne, tentokrát již u obnovených Božích 
muk u silnice Lošov – Svatý Kopeček.

Zde je třeba připomenout něco z minulosti. 
Podle letitých map stála Boží muka u polní cesty z Lošova na Svatý Kopeček 

na parcele pana Johanese. Ještě žijící pamětníci jejich existenci pamatují. Dřevěná 
stavba s reliéfem Panny Marie. Proč byla postavena a kdy není známo. Můžeme 
se jen domnívat, že hospodář obdělávající pole zde vydechl naposled, nebo jejich 
postavením děkoval za úrodu. V každém případě jejich stavbou byla vzdána po-
cta. Boží muka zde stála rovněž dlouhá léta jako ukazatel správné cesty pro místní 
i vzdálené poutníky, směřující na Svatý Kopeček k Panně Marii.

Přišlo období JZD, rozorání mezí i polních cest, možná úmyslné stržení původní 
dřevěné konstrukce při obdělávání pole. Možná také zchátrání časem a neudržová-
ním. Boží muka již nestála.

V roce 2014 se ozval dřívější lošovský občan, syn zdejšího učitele, pan Ing. An-
tonín Matzner z Prahy s myšlenkou postavení nových Božích muk. Po dohodě 
s manžely Janem a Danou Johanesovými, Ing. Matznerem a panem Ing. Prečem 
bylo rozhodnuto o stavbě nových Božích muk. Ne však uprostřed polí, kde v sou-
časnosti již nevede polní cesta, ale při silnici z Lošova na Svatý Kopeček. S vírou, 
že putující jdou, nebo jedou s ochranou Panny Marie. Povzbuzením byla i skuteč-
nost, že z původní stavby se dochoval a u manželů Johanesových byl uschován 
původní reliéf Panny Marie.

Stavební dokumentaci a vlastní stavbu zajistila paní Anna Herinková stavební 
fi rmou AH Morava, kamenické práce provedl Jan Lexa, pracovníci fi .MARO z Lo-
šova zhotovili křížek. Manželé Johanesovi věnovali původní plastiku Panny Ma-
rie a umožnili postavit obnovená Boží muka na svém pozemku. Samotná stavba 
byla spolufi nancována manželi Ing. Antonínem a Evou Matznerovými a Statutárním 
městem Olomouc.

Do stavby byly také uloženy kameny, přivezené z poutních cest do Svaté země – 
Izraele a také historické podklady pro budoucí generace.

Slavnostní akt požehnání obnovených Božích muk provedl olomoucký biskup 
Josef Hrdlička za účasti více než 150 místních občanů i příchozích z okolních měst-
ských částí. Slavnostní akt vyvrcholil českou národní hymnou, kterou zahrála kape-
la Dolanka a zpěvem se přidali přítomní, což ve všech jistě zanechalo velmi dojem-
ný a krásný zážitek.
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Při samotném aktu požehnání uvedl světící biskup olomoucký pan Josef Hrdlička 
mimo jiné:

„Trojjediný Bože, náš všemohoucí Pane…
žehnej lošovské obci a všem, kdo v ní žijí,
žehnej jejich domovům a rodinám,
žehnej všemu, co podporuje pokojné soužití,
ducha vzájemné pomoci a blíženské lásky.
Žehnej i této krásné krajině a okolní přírodě,
lesům, polím, sadům i zahradám… “

Občanům Lošova a obnoveným Božím mukám pak zanechal věnování:

„Bože, dej, ať znovu objevujeme křesťanské kořeny našich dějin a s úctou rozvíjí-
me odkaz víry a zbožnosti našich předků“

Po tomto slavnostním aktu se přítomni přesunuli ke Kapličce Svatého Floriána, kde 
byla následně promluva faráře ze Sv. Kopečka a po zdravici pana Ing. Matznera tato 
část ukončena.

Následovala druhá, světská část oslav v místnostech bývalé školy v Lošově, nyní 
v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce a Klubu seniorů, 
kde byla zahájena výstava „Pohled do minulosti“, podáno občerstvení, připravené 
členkami Klubu seniorů a ve všech prostorách klubu proběhlo přátelské setkání.

Samotná výstava byla připravena ve dvou prostorách Klubu seniorů. Ve spodní 
místnosti byly vystaveny především výsledky malířské soutěže školních dětí a také 
rukodělných prací nejen současných občanů Lošova, ale také připomínky z nedávné 
minulosti, na příklad bohatý hanácký kroj a další historické pamětihodnosti, poskyt-
nuté pro tyto účely občany Lošova.

V horní místnosti pak byly na panelech umístěny historické dokumenty z období 
předminulého století, týkající se života obce, podklady o budování silnice ze Sva-
tého Kopečka na Lošova, která byla otevřena právě před 100 lety. Vystavené doku-
menty se týkaly také období konce druhé světové války, bylo vystaveno mimo jiné 
koňské sedlo s průstřelem německé kulky, což předznamenalo i poslední válečnou 
smrt pana Tomáše Kráčmara, lošovského občana. Mnoho dalších dokumentů se tý-
kalo činnosti lošovských spolků, byly vystaveny kroniky hasičů, sportovců, výpisy 
z obecní kroniky a také mnoho historických fotografi í, zachycujících život v Lošově 
v minulosti. 

Podařilo se shromáždit a vystavit také mnoho historických věcí, starou dřevěnou 
pračku, kuchyňské nádobí, poválečný kuchyňský robot, hasičské trofeje, zeměděl-
ské nářadí a pomůcky, jízdní kolo s kovovými táhly brzd, nikoliv lanky apod.

V průběhu výstavy byly prodávány Výroční pamětní mince se dvěma lošov-
skými motivy. Na jedné straně mince jsou reliéfy lošovské hvězdárny a kapličky 
Sv. Floriána a na druhé straně pak historický otisk pečetě z roku 1715. Ještě v prů-
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běhu prvního dne prodeje bylo prodáno více než 110 ks. Prodej pamětních mincí pak 
pokračoval i v dalších dnech při otevření výstavy, tj. ve dnech 9., 10., 16. a 17. květ-
na a také při druhé části lošovských oslav dne 4. července. Nyní však můžeme s po-
litováním uvést, že mince s reliefem kapličky jsou již zcela vyprodány a pro další 
zájemce uvádíme, že k dispozici u předsedy KMČ pana Ing. Jana Preče jsou tedy 
již jen pamětní mince s reliefem hvězdárny. Pro všechny, kteří si pamětní mince 
zakoupili jistě budou dlouho připomínat uskutečnění historických oslav lošovských 
výročí v roce 2015.

K dispozici byla rovněž pamětní kniha, do které se v průběhu výstavy zapsalo 
více než 180 občanů a hostů, kteří v ní také vyjádřili svoje ocenění organizátorům.

Slavnostního požehnání obnovených Božích muk se účastnil také pan Ing. An-
tonín Matzner, který obnovení inicioval a významnou měrou se na obnově podílel 
fi nančními prostředky. K obnovení Božích muk pro tuto publikaci uvedl:

Moje splněné přání.
Na konci běžného roku nebo až po jeho skončení začínáme bilancovat, co se nám 
podařilo a co méně. Mezi ty nejsvětlejší dny roku 2015, pokud jde o moji manželku 
a mne, patří 3. květen, kdy olomoucký biskup Josef Hrdlička žehnal nově postave-
ným Božím mukám u silnice ze Svatého Kopečka do Lošova. Když na závěr muzi-
kanti zahráli hymnu, přišli za mnou a ptali se, co mne přivedlo k tomu, abych nechal 
tuto kapličku postavit. Stejný dotaz měli i mnozí další.

Uvědomil jsem si, že o těch původních Božích mukách, která stála jihozápadně 
od těch nynějších na stejném pozemku manželů Johanesových, jsem se bavil již kdysi 
jako kluk se svým dědečkem Františkem Matznerem. Tehdy tam vedla polní cesta, 
po které chodili obyvatelé Lošova na Svatý Kopeček. Na dědečkovi jsem vyzvídal, 
jak to bylo po první světové válce. Sloužil v Itálii. Mezi jiným mi vyprávěl, že v létě 
roku 1916 dostal dovolenou a jel do Lošova. Říkal mi, že když vyšel z lesa mezi Sva-
tým Kopečkem a Lošovem, uviděl známá Boží muka. Přišel až k nim a spatřil první 
chalupy Lošova. Tehdy si prý řekl: „Su doma.“ Stejné to bylo, když první světová 
válka skončila a on se vrátil domů do Lošova již natrvalo. Na stejném místě u Bo-
žích muk prý řekl: „Konečně su doma.“ A bylo mu prý už dobře. Z jeho vyprávění 
o válce jsem si téměř nic nezapamatoval, ale na dědečkovu vzpomínku na Boží muka 
jsem si často vzpomněl, když jsem kolem nich šel. Chodili kolem nich moji předkové, 
kteří se narodili v Lošově, stejně jako předkové mnoha obyvatel, žijících v Lošově 
dodnes.

Velmi mne mrzelo, když byla stará Boží muka zničena. Tehdy jsem ještě žil v Olo-
mouci. Hovoříval jsem o tom s mými rodiči a dalšími příbuznými, kteří měli k Lošovu 
vztah, ale i s některými obyvateli Lošova. Všichni, se kterými jsem o tom mluvil, toho 
litovali a říkali, že to byl mílník na cestě domů. Tehdy jsem si předsevzal, že když to 
bude možné, nechám Boží muka postavit znovu. Odstěhovali jsme se s manželkou 
do Prahy a žili tam 40 let. S realizací mého přáni jsem začal v roce 2014.
Vzhledem k tomu, že v sakrálních stavbách má býti odkaz na biblická místa, odces-
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toval jsem v říjnu 2014 do Izraele a navštívil několik biblických míst. V Betlémě jsem 
ve stráni objevil malou skalku, asi 300 m od Baziliky Narození. Z této skalky jsem 
odlomil kamínek, který se stejně jako skalka stal svědkem dávných věků a událostí. 
Nejen tento kamínek, ale i další kamínky z Nazaretu, Jeruzalému a dalších míst, 
které jsem dovezl, jsou nyní uloženy v obnovených Božích mukách. Pan Ing. Jan 
Preč navštívil Izrael se svou manželkou asi před 10 lety a rovněž dovezli kamínky, 
uložené nyní také v Božích mukách. 

Při této příležitosti připomínám, že jsem panu Ing. Prečovi velmi vděčen za jeho 
pomoc. Od začátku roku 2014, kdy jsem ho informoval o svém plánu, mně ve všem 
pomáhal a mohu konstatovat, že bez jeho účinné pomoci by Boží muka asi ještě ne-
stála. Pomohl mi splnit mé přání k výročí Lošova.

Vždy, když jedu do Lošova a míjím vršek Klínek, vzpomenu si na mého tatínka 
Antonína Matznera, který se v roce 1910 v Lošově narodil a do odchodu na studia 
v Lošově žil. V době druhé světové války učil na zdejší škole a také jsme zde bydleli. 
Někdy kolem roku 1970 jsem spolu jeli autem do Lošova a když jsme přejeli vršek 
Klínek, tatínek řekl: „Jsem doma.“ Bylo to asi tam, kde stojí Boží muka.

Vzpomněl jsem si na to, co řekl dědeček u starých Božích muk, ale tatínek tvrdil, 
že se nikdy se svým tatínkem o jeho slovech z doby první světové války u bývalých 
Božích muk nebavil. Nyní i já, když přejíždím Klínky, i když v Lošově již dávno neby-
dlím, říkám: „Jsem doma.“

Přeji všem obyvatelům Lošova šťastné návraty ze všech jejich cest a aby si ales-
poň někdy, když se budou vracet a uvidí první chalupy, řekli „Jsem doma.“

První části lošovských oslav u obnovených Božích muk a také slavnostního za-
hájení výstavy „Pohled do minulosti“ v Klubu seniorů v Lošově se za Magistrát 
města Olomouce zúčastnil vedoucí odboru Mgr. Vladimír Puhač.

Jak již bylo uvedeno, výstava „Pohled do minulosti“ byla přístupná občanům také 
v další dny v květnu t. r.. Kolik občanů se zúčastnilo prohlídky výstavy nelze dosti dobře 
stanovit. Vstupné se neplatilo, do návštěvní knihy se sice spousta návštěvníků zapsala, 
jistě to však zdaleka nebyli všichni. Můžeme však směle říci, že někteří občané se k ná-
vštěvě vrátili a shlédli vystavené exponáty dvakrát. To jistě potěšilo organizátory. 

Zde je třeba poděkovat především hlavnímu organizátorovi, předsedovi komise 
panu Ing. Janu Prečovi, dále členům komise panu Ing. Antonínu Kopečnému, panu 
Ing. Miroslavu Hauptovi a paní Ing. Anně Herinkové, kteří strávili mnoho času ne-
jen přípravou výstavy, ale také svojí účastí v jejím průběhu. 

O první části lošovských výročních oslav byl zpracován rovněž krátký záznam, umís-
těný na informačních stránkách Magistrátu města Olomouce a v Radničních Listech.

A pak již defi nitivně začaly ještě větší přípravy tak, aby druhá část oslav proběhla 
důstojně a v plném rozsahu, aby se vydařilo počasí, aby se všichni dobře bavili, aby 
se nikomu nic nestalo, aby bylo dost občerstvení, pití a jídla, aby se líbila všechna 
vystoupení a aby se zkrátka všechno vydařilo podle přání. Aby si všichni zúčastnění 
na tyto oslavy dlouho vzpomínali.
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4. července 2015
Výroční oslavy na hřišti SK Lošov
V rámci příprav na druhou část oslav se znovu uskutečnilo několik setkání všech lo-
šovských složek, tedy především členů Komise městské části, dále Sboru dobrovol-
ných hasičů, Klubu seniorů a také výboru SK Lošov, který byl v podstatě hlavním 
organizátorem oslav. Bylo třeba zajistit dostatek lavic, stolů, židlí, vytvořit podium, 
zorganizovat služby a obsluhu jednotlivých stánků, včas zajistit a odpovědně připra-
vit všechno občerstvení, zkontrolovat další body bohatého programu a to všechno 
podrobně sepsat. Byl připraven rozpočet na jednotlivé položky, ověřeno jejich za-
jištění jak po věcné stránce, tak po stránce fi nanční. Přitom se samozřejmě našlo 
několik skrytých nedostatků, které se objevily až na poslední chvíli.

Druhá část výročních oslav Lošova
Olomoucká m stská ást v Lošov  slaví v tomto 
roce n kolik významných výro í obce. Po úsp šné 
první ásti 3. kv tna, p i níž mimo jiné olomouc-
ký biskup Josef Hrdli ka požehnal obnoveným 
božím mukám u cesty ze Svatého Kope ka, je na 
sobotu 4. ervence p ipravena druhá ást oslav. 
Již ve 13 hodin projde slavnostní pr vod Lo-
šovem k památníku ob tí 1. a 2. sv tové války. 
Pr vod budou doprovázet historická vozidla 
k výro í 100 let od vybudování silnice ze Svaté-
ho Kope ka do Lošova. Automobily a motocykly 
budou pak vystaveny na h išti SK Lošov. Tam 

také od 14 hodin vypukne slavnostní zahájení oslav za ú asti rodák , budou 
p edneseny zdravice dalších host  oslav a p edání pam tních list  význa -
ným osobnostem Lošova, které se nejvíce zasloužily o jeho rozvoj a zviditel-
n ní v r zných oblastech innosti v uplynulých letech.
Další program bude zam en také na d ti, chyb t nebude ukázka hasi ské 
techniky, zahraje cimbálová muzika Václava Hastíka a od 20 hodin bude tane -
ní zábava se skupinou L.I.F. Bohaté ob erstvení bude p ichystáno pro všechny 
ú astníky oslav, které vyvrcholí ve ve erních hodinách oh ostrojem.
V rámci výro ních oslav Lošova bude možno op t zakoupit výro ní mince, 
novou publikaci historika Milana Ticháka tení o Lošov  a otev ena bude 
i blízká lošovská hv zdárna a také zdejší istírna odpadních vod.
Po adatelem oslav jsou Komise m stské ásti v Lošov  a SK Lošov, kte í zvou 
všechny zájemce z blízkého okolí i m sta Olomouce. (red)
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Mezi největší problém patřilo zajištění stanů pro nepřízeň počasí. Původně byly 
přislíbeny stany od Pivovaru Svijany, které byly přislíbeny moravským dealerem 
při odběru piva. Při konkretním ověřování zajištění se však ukázalo, že příslušný 
pivovar takové stany vůbec nemá. Bylo nutno operativně zajistit jiné řešení. To se 
nakonec podařilo s využitím stanů zvláštních zásob Magistrátu města Olomouce. 
Pivo bylo zajištěno od jiného pivovaru a nakonec jistě všem chutnalo.

V ostatních případech bodů programu se výraznější problémy neukázaly. Jeden 
z hlavních předpokladů úspěchu – totiž krásné počasí – se ukázal jako snadno zajis-
titelný. Celý týden bylo krásně až překrásně, a předpověď na sobotu 4. července byla 
opět velmi příznivá. Očekávalo se horko, slunečno, bez větru a deště a to po celý den.

Oslavy se začaly již v pátek dne 3. července, a to v rámci Dne otevřených dveří Lo-
šovské hvězdárny. Tato akce byla předjednána již v březnu t. r. při příležitosti zatmění 
slunce. Tehdy se na lošovské hvězdárně shromáždilo poměrně mnoho lidí, aby shlédli 
částečné zatmění slunce, což se vzhledem k nádhernému počasí podařilo. Shromáždění 
občané mohli nejen zatmění shlédnout okem, ale rovněž nainstalovanými přístroji, takže 
zážitek byl dokonalý. Mnoho přítomných si odneslo fotografi e samotného zatmění, o ast-
ronomickém úkazu bylo informováno také v Olomouckém deníku, a to včetně fotografi í.

Bohužel následné otevření lošovské hvězdárny v červenci t. r. se již tak nevydaři-
lo. Na jaře se členové občanského sdružení „Hvězdárna“ rozhodli uskutečnit dlouho 
odkládanou rekonstrukci elektrického rozvodu v budově hvězdárny. Samotné práce 
se následně poněkud protáhly a byly dokončeny teprve krátce před termínem slíbe-
né prohlídky dne 3. července. Tak se stalo, že všichni, kteří se přišli se zájmem podí-
vat na přístroje hvězdárny a očekávali, že se jim při příznivém počasí podaří shléd-
nout i hvězdnou oblohu, byli zklamáni. Přístroje byly vystěhovány, probíhal teprve 
generální úklid. I když byli přítomní členové občanského sdružení velmi přívětiví, 
a chtěli umožnit návštěvníkům, kterých se sešlo více než 20, aby si prohlédli oblo-
hu alespoň přenosnými dalekohledy, je nutno konstatovat, že tato akce se nepříliš 
vydařila. Dostali jsme sice příslib možnosti opakování v jiném termínu, vzhledem 
k načasování v rámci výročních oslav Lošova však k tomu následně již nedošlo.

Hned v sobotu ráno dne 4. července se uskutečnila druhá doplňková akce výroč-
ních oslav, totiž prohlídka zařízení Lošovské čistírny odpadních vod. Tato část 
byla vstřícně umožněna společností „Veolia – Moravská vodárenská, a. s.“ Den 
otevřených dveří se uskutečnil od 10 hodin a samotné exkurze v prostorách Čis-
tírny odpadních vod v Lošově se účastnilo postupně 23 občanů. Při této příležitosti 
provedli pracovníci společnosti celkem 17 testů vzorků vody, donesených občany 
Lošova, nebo blízkého okolí. Z provedených testů vyplynulo, že vzorky vyhovují, 
u 5 z nich však voda obsahovala více dusičnanů, než doporučují předpisy a proto 
občané obdrželi také poukázku na slevu pro provedení skutečného rozboru vody 
k těmto vzorkům ze svých studní a pramenů. 

Přítomní občané se tak mohli seznámit s technologií, která je v čističce odpad-
ních vod v Lošově nainstalována, jak probíhá samotné čistění, jaká je kapacita čis-
tičky a také jaká je kontrola vod, opouštějících čističku. 
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V této souvislosti jsme se také dověděli, že kapacita lošovské čističky je nyní vytí-
žena přísunem odpadních vod z Radíkova a Lošova. Kapacita by se uvolnila, kdyby 
byla v Lošově oddělena odpadní voda od dešťové vody. Současný stav znamená, 
že v případě deště přitékají do čističky obě vody současně a způsobují překročení 
kapacity. Nepříznivý stav je ze strany společnosti Veolia pravidelně ve vztahu k ve-
dení města Olomouce kritizován, zatím však stále bez zřetelného výsledku. Jen se 
tak potvrzuje, že vynechání městské části Lošov při provádění celkové rekonstrukce 
odpadních vod v Olomouci v dřívějších letech má nyní neblahé důsledky v několika 
oblastech. Jednak je v důsledku toho zcela vytížena kapacita čističky, nyní pracující 
bez rezervy. Provádění jakékoliv opravy stávajících povrchů ulic v Lošově má vy-
volané podstatně vyšší náklady, neboť je nutno souběžně provést rekonstrukci obou 
částí odpadních vod.

Nicméně nutno konstatovat, že tato přidružená část lošovských oslav se zcela 
jistě vydařila a zejména splnila svůj předpokládaný účel. Na tomto místě je třeba 
pracovníkům a. s. Veolia – Moravská vodárenská vyslovit poděkování, jmenovitě 
panu Ing. Petru Schineckovi za zajištění odborného výkladu a provedení testů kva-
lity donesených vzorků.

Na hřišti SK Lošov však nadále pokračovaly přípravy oslav. Musely se zpro-
voznit stánky s občerstvením, zahájit příprava uzení masa, kabanosu, uvařit žebra, 
upravit ryby, nakrájet chleba, vychladit pivo a limonády. Bylo třeba také vyzkou-
šet rozhlas, aparaturu pro vystupující hudby a všechny pořady. Nafouknout skáka-
cí hrad, připravit další atrakce pro děti, zkontrolovat připravenost veškeré obsluhy, 
zdravotního zajištění, přijetí hostů a mnoho dalších záležitostí.

Počasí bylo nadále vstřícné, dalo by se dokonce říci, že to s teplotou až přehánělo.
Zahájení bylo naplánováno na 13 hodin, kdy se občané shromáždili u kapličky 

Sv. Floriána. Tam již byla připravena kapela Dolanka, hasiči se svou standartou pro 
čelo průvodu, postupně přijely historické automobily a motocykly a bylo možno 
začít. Všichni se ale nejprve ukrývali ve stínu stromů u kapličky, neboť horko bylo 
opravdu nesnesitelné.

Již tady u kapličky se našlo dost obdivovatelů historických vozidel, která přijela 
do Lošova k oslavě 100 let silnice ze Svatého Kopečka na Lošov.

A pak se již začalo formovat čelo průvodu. Začátek patřil lošovským mažo-
retkám, následovali hasiči se svým a státním praporem, hned po nich do kroku 
vyhrávala kapela Dolanka, a do průvodu se postupně zařadili všichni přítomní lo-
šovští občané. Jejich počet se však v průběhu pochodu zvyšoval tak, jak se přidá-
vali od svých domovů. Závěr průvodu pak obstarala historická vozidla a motorky, 
na úplný závěr pak projelo obcí lošovské vozidlo dobrovolných hasičů.

Postupně průvod došel a dojel až k památníku obětem obou světových válek 
v Lošově. Zde pak byly položeny věnce při příležitosti 70. výročí ukončení druhé 
světové války. Byla tak vzdána čest i třem lošovským občanům, kteří mají na pa-
mátníku vyryta svá jména. Na závěr této pietní vzpomínky na oběti obou světových 
válek zazněla rovněž česká státní hymna.
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Hned potom se průvod vydal na lošovské hřiště, přijela historická vozidla a kde již 
netrpělivě čekali další občané a hosté výročních slavností. Slavnostní zahájení bylo 
naplánováno na 14 hodinu, volný čas byl využit k občerstvení, nalezení výhodných 
míst ke sledování programu, pozdravení se s přáteli a známými, hosty z okolních 
městských částí a obcí.

K zahájení Výročních oslav přivítal všechny přítomné člen KMČ v Lošově pan 
Ing. Miroslav Charouz, který se také ujal moderování oslav.

Slavnostnímu zahájení byli přítomni jako hosté z Magistrátu města Olomouce 
náměstek primátora pan RNDr. Ladislav Šnevajs a radní Mgr. Filip Žáček. Přítomni 
byli rovněž zástupci KMČ z Droždína. Mezi čestnými hosty nechyběl ani Ing. An-
tonín Matzner, lošovský rodák a iniciátor obnovení Božích muk na cestě ze Sv. Ko-
pečka, a také autor publikace „Čtení o Lošově“ historik pan Milan Tichák.

V krátkém zahajovacím proslovu připomněl náměstek primátora pan RNDr. La-
dislav Šnevajs široký rozsah výročí, která v tomto roce městská část Lošov oslavuje, 
vyřídil pozdrav a blahopřání od primátora města Olomouce pana doc.Mgr. Antonína 
Staňka, Ph.D. , a ujistil všechny občany Lošova o snaze vedení města i nadále vě-
novat zvýšenou pozornost problematice této městské části. V závěru popřál všem 
přítomným příjemnou zábavu, poděkoval všem organizátorům oslavy za úsilí, které 
věnovali přípravě a uskutečnění oslav.

Jedním z významných bodů programu lošovských oslav bylo předání pamětních 
listů, kterými byli oceněni občané Lošova, kteří se významně podíleli na rozvoji 
a zvelebení obce v minulosti i současnosti v různých oborech a také na zviditelnění 
obce a městské části Lošov v okresním a krajském měřítku. Oceněni byli rovněž nej-
starší občané a členové kulturních a sportovních spolků, klubu seniorů a Sboru dob-
rovolných hasičů. Ocenění občané obdrželi Pamětní listy a výroční pamětní mince.

Oceněni byli tito občané Lošova:
Nejstarší občané: paní Františka Nasweterová
 pan Ladislav Šperka

Za rozvoj obce: pan Ladislav Matějka
 pan Jiří Hurbiš
 paní Ludmila Stolářová
 pan Miloš Eichler st.
 pan Ing. Miroslav Haupt

Za rozvoj sportu v obci: pan Zdenek Pospíšil ml.
 paní Helena Bláhová
 pan Ing. Antonín Kopečný
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Za udržování tradice Sboru dobrovolných hasičů v obci:
 pan Milan Knop
 pan Zdeněk Pospíšil st.

Předsedkyně Klubu seniorů v obci: paní Věra Kovaříková

Za iniciování obnovy Božích muk nad Lošovem:
 pan Ing. Antonín Matzner, CSc.

Za reprezentaci ČR v X-Terra triatlonu a získání titulu mistra světa:
 pan Michal Mogrovits

Za reprezentaci ČR ve vodním slalomu hlídek a získání titulu vicemistra světa:
 pan Jiří Herinek

Poslední padlý občan za II. svět. války v Lošově in memoriam:
 pan Tomáš Kráčmar

 
Ocenění Pamětními listy předával předseda komise městské části v Lošově pan 
Ing. Jan Preč a paní Kamila Šimková.

Všem oceněným občanům blahopřejeme i touto cestou a přejeme ještě hodně 
zdraví a úspěchů v dalším životě.

Následovalo vystoupení malých lošovských školáků, které si připravili právě pro 
tuto příležitost. Šlo o nejmenší skupinu lošovských mažoretek Jiskřičky.

Mezitím se již plně rozběhlo občerstvení všeho druhu, krásné počasí vybízelo 
k pití chlazených nápojů, všem chutnaly ostatní speciality z udírny, grilu a také třeba 
bramborových spirál. 

Ve stánku Komise městské části dále probíhal prodej výročních mincí a čerstvé 
publikace historika pana Tomáše Ticháka „Čtení o Lošově.“ Všichni, kteří si tuto 
publikaci na místě zakoupili, měli možnost nechat si zapsat věnování s podpisem 
právě od jejího autora. K dispozici byla i další připravená publikace „100 let silni-
ce“ týkající se historie budování silnice ze Svatého Kopečka na Lošov, která letos 
slaví 100 let své existence. Pro další zájemce byla možnost zakoupit si třeba „Lo-
šovský pitaval“ kde byly vybrány z lošovské kroniky ty nejzajímavější historky, 
a to jak tragické, tak i veselé, a nebo i další výpisy z lošovské kroniky. Všechny tyto 
publikace a výroční mince se těšily velkému zájmu přítomných.

Za všeobecného občerstvovacího úsilí všech přítomných ve snaze pomoci orga-
nizátorům s likvidací připravených zásob všeho druhu ubíhal čas velmi příjemně.

V horní části sportovního areálu byla vystavena historická vozidla, která přijela 
spolu s námi oslavit 100 let existence silnice ze Svatého Kopečka do Lošova. Sna-
hou pořadatelů bylo zajistit také nějaký historický autobus, který by dokumentoval 
spojení Lošova s městem Olomoucí. Bohužel Dopravní podnik města Olomouce 
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takový autobus nemá k dispozici a tak se díky Klubu veteránů z Olomouce poda-
řilo zajistit 6 opravdu historických automobilů a 6 motocyklů. O jejich výstavu byl 
v průběhu oslav trvale vysoký zájem přítomných.

Pro děti byl připraven zajímavý animační program, který jim nabídl spoustu or-
ganizovaných her, soutěží a využití času před další částí programu.

Kulturní pořad lošovských oslav pokračoval vystoupením cimbálové muziky 
Václava Hastíka, která v tomto žánru na Olomoucku působí jíž téměř 50 let. Jejich 
vystoupení bylo přítomnými velmi kladně hodnoceno, vytvořili příjemnou atmosfé-
ru a k jejich písním se záhy mnozí se zájmem připojili.

Velmi hezkým zpestřením této části programu byla skutečnost, že se podařilo 
přemluvit cimbálovou kapelu Václava Hastíka, aby se pokusila zhudebnit píseň, kte-
rá byla sepsána jako upomínka na 70. výročí trvání národní školy v Lošově v roce 
1951, tedy již před 64 lety. Zda je píseň ještě starší, se zatím nepodařilo prokázat.

A zde je tedy její text:

L o š o v s k á
Na konco Hané v Lošově,
kde ož só hrbe na hrbě,
celé deň só lese plny,
hřébke rostó až to voni,
só nám tak drahy jak zlato
lošovsky ceste a blato !

Prozradit vám chcem jedno věc,
ať je to děvče, mládenec,
može to beť vdova, vdaná,
rozvedené, babka stará,
hřébke a láska vášně só,
v Lošově všeckém narostó !

Jak postupoval odpolední čas, zásoby občerstvení pomalu ubývaly, nálada byla ale 
trvale výborná. O účastníky oslav bylo postaráno po všech stránkách, kromě zajiště-
ní všech druhů občerstvení, byla zajištěna i odborná zdravotnická pomoc pro případ, 
že by ji někdo potřeboval. Na štěstí to nebylo třeba.

Po ukončení vystoupení cimbálové muziky Václava Hastíka bylo podium uvol-
něno pro jinou kapelu, a to kapelu „L. I. F.,“ která měla zajistit hudební doprovod 
pro taneční zábavu pod širým nebem. 

Bohužel se nepodařilo nyní získat alespoň jednu fotografi i, dokumentující pohodu 
při večerní taneční zábavě. Kdo byl přítomen, ten však jistě potvrdí, že kvalita hudeb-
ního vystoupení byla vysoká, počet výborně bavících se účastníků rovněž, občerstvení 
ještě stále bylo dost a tak se všichni skvěle bavili, zpívalo se, tančilo a čas ubíhal. 

Velká taneční přestávka nastala jen kolem 22 hodiny, na kdy byl připraven oh-
ňostroj. Všichni se těšili, samozřejmě nejvíce děti, které zůstávaly přítomny v oče-
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kávání velké podívané. Začátek ohňostroje musel být posunut, neboť ještě stále ne-
bylo dosti tma na to, aby se podařilo plně využít všech krás připravené podívané.

Po ukončení celého programu bylo nutno ještě následující den všechno uklidit 
a uvést do původního stavu. To se za velmi vydatné pomoci členů hasičského sboru 
a SK Lošov podařilo do poledních hodin, odměnou bylo zbývající občerstvení.

Lošovské výroční oslavy se tak staly minulostí. Všichni, kteří se na jejich přípra-
vě, průběhu a závěru podíleli, a nebylo jich málo, si zaslouží poděkování. 

O závěrečné zhodnocení oslav jsme požádali předsedu Komise městské části č. 8 
v Lošově pana Ing. Jana Preče:

Prožili jsme rok, připomínající již zmíněná výročí. Naším záměrem bylo dříve 
narozeným pamětníkům vrátit se ve vzpomínkách až tam, kam sahá jejich paměť, 
mladším generacím a novým spoluobčanům ukázat a připomenout, jak a z čeho 
vyrůstala naše obec a naši předkové. Jsem rád, že podle ohlasu a reakcí občanů se 
náš záměr podařil.

Není však možné žít jen ze vzpomínek, je třeba se podívat i na současnost a léta 
budoucí. Vše není ideální, přetrvávají různé problémy. Snažíme se je společně ře-
šit alespoň tam, kde to v našich podmínkách lze. Snažme se, aby i po nás v historii 
zůstala zachována stopa, na kterou jde v dobrém upozornit a zavzpomínat.

Lošov je jedinou obcí v naší republice, která nese tento název. Ať je i pro nás 
všechny místem, kde žijeme rádi a je nám dobře.

Bohatý kulturní a společenský výroční rok v Lošově však těmito oslavami nekon-
čil. Uskutečnilo se ještě rozloučení s létem pro děti, tradiční turnaj v malé kopané 
za účasti 6 mužstev, oslavili jsme svátek Helloween, byl uspořádán Vánoční jarmark 
a také společenské posezení pro seniory. Malou výstavu svých fotografi í uspořádala 
také fotografka krajinářka paní Milena Valušková, která zachytila přírodní krásy Lo-
šova a blízkého okolí. Vybrané fotografi e pak byly zakoupeny pro potřeby Komise 
městské části a budou zachovány budoucím generacím obyvatel Lošova.
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Poděkování sponzorům Výročních oslav Lošov 2015.

Statutární město Olomouc,

AH Morava, stavební fi rma, Anna Herinková,

Ing. Antonín Matzner, 

SIMIO, a.s. Praha,

SK Lošov, obč. sdružení,

Osvětlovací technika, s.r.o. , Michal Mogrovits,

OK design, s.r.o. Oldřich Kovařík,

Kamenictví, J. Lexa,

KDU – ČSL,

MARO, Ing. Stanislav Mader,

Dorty, Věra Karasková

Zámečnictví, Pavel Urda,

Kabelový servis, s.r.o. Miloš Eichler,

Poděkování patří rovněž členům Sboru dobrovolných Hasičů v Lošově, členům 
SK Lošov, členům Komise městské části č. 8 v Lošově a dalším občanům Lošo-
va, kteří přispěli drobnými pracemi a osobní pomocí při přípravě a realizaci 
Výročních oslav v roce 2015.

Za poskytnuté fotografi e děkujeme Ivaně Kelnarové a Lence Jurové.
Další fotografi e též na: jurova.rajce.idnes.cz.
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