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Vážení spoluobčané, Lošováci,
rok se s rokem sešel, uplynul ten 2017, a tak je třeba si připomenout, co se v našem
Lošově uskutečnilo, co se postavilo, opravilo, co dělali hasiči, sportovci, senioři a koho jsme vybrali do části o Osobnosech Lošova. Bylo toho jako vždy hodně, ne vše se
podařilo úplně tak, jak jsme si jistě všichni přáli, ale na druhé straně je jistě dobře, že
život v Lošově nadále pokračuje tempem, které bylo v posledních letech nastaveno.
V minulé ročence za rok 2016 jsme konstatovali, že v provádění oprav komunikací šlo
o přelomový rok z hlediska ﬁnančního objemu. Můžeme s plnou odpovědností říct, že
v roce 2017 bylo opět dosaženo významného pokračování, a doufáme, že není všem
dnům konec, a že v následujícím roce 2018 se podaří zrealizovat další opravy a rekonstrukce. Jistě i potom bude dostatek příležitostí pokračovat ve nápravě infrastruktury
Lošova.
V tomto hodnoceném roce se uskutečnily všechny plánované akce, které měly v plánu
lošovské spolky, a to nejen ty tradiční, jako jsou šibřinky, dětský den, rozloučení
s prázdninami, helloween, posezení se seniory, účast v lize malé kopané, ale i ty akce,
které se teprve zabydlují, tedy stavění máje a rozsvěcení vánočního stromu Jsou zde
zachovávány i tradiční jarní oslavy, jako dívčí jarní oslava jedličky a moreny, stejně
jako velikonoční hrkači chlapců. Je proto třeba všem organizátorům a aktérům spolkové činnosti v Lošově poděkovat za iniciativu a snahu.
Podrobný přehled činnosti jednotlivých lošovských spolků je uveden v další části ročenky. Navíc je třeba připomenout, že lošovská hvězdárna Josefa Sienela oslavila
v uplynulém roce 60 let od svého zřízení a při té příležitosti byla uspořádána členy
spolku Hvězdárna Lošov výstavka historických fotograﬁí a dokumentů, a také opět
Den otevřených dveří na samotné Hvězdárně. Všechny jistě potěšila velká účast jak
lošovských občanů a pamětníků, tak příznivců z okolních městských částí a samotné
Olomouce. Z uvedeného důvodu byla jako Osobnost Lošova pro tuto ročenku vybrána osobnost pana Josefa Sienela, řídícího učitele z Lošova a zakladatele místní
Hvězdárny.
Bohužel již nemůžeme napsat, že naší dlouhodobě nejstarší občankou je paní Františka Nasswetterová, neboť krátce po vydání předchozí lošovské ročenky zemřela.
Věnujme ji tedy nyní aspoň vzpomínku.
Podle ověření na konci roku 2017 má naše městská část v Lošově 726 obyvatel, což je
oproti údaji za rok 2016 o pět osob více. Zákon o ochraně osobních údajů však neumožňuje zjistit, zda byl nárůst dosažen přistěhováním nových občanů nebo rozdílem mezi nově narozenými a zemřelými. Nejstarším mužským obyvatelem byl pan
Gustav Snášel ve věku osmdesáti šesti let a nejstarší ženou paní Marie Zendulková ve věku devadesáti jednoho roku.

V uplynulém roce 2017 oslavili lošovští občané svá významná životní výročí. Přejeme
jim dodatečně mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti i do dalších let života v Lošově.

85 let oslavili:

70 let oslavili:

Ladislav Matejka
Stanislav Balcárek
Marie Šperková
Eva Plevová

Miroslav Kuchvalek
Stanislav Mader
Ladislav Sedláček
Petr Bečák
Elena Prášilová
Michal Mogrovics
Jana Prečová

80 let oslavili:
Marie Procházková
Marie Sklenářová
Anna Urdová
Stanislav Berger

75 let oslavili:
Ema Pavelková
Miluše Hrabská
Ladislav Vojtěchovský
Josef Zhoř
Helena Zhořová
Viliam Gálik
Emil Hrčko
Marie Linhartová
Ludmila Kovářová
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60 let oslavili:
František Březina
Jiří Semotam
Růžena Vališová
Jan Dvořák
Květuše Šperková
Bohumila Protivánková
Jiří Běhal
Jitka Sirotková
Jaromír Reichl
Otakar Protivánek
Josef Zdražil
Zdeněk Špaček

Příspěvek předsedy KMČ pana ing. Jana Preče:
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou další, v pořadí již 6. vydání Lošovské ročenky. Brožurky, jež
v hrubých, někdy i podrobnějších rysech mapují život uplynulého roku v Lošově.
Jsme malou městskou částí, v průběhu roku je většinou všeobecně známé, co se
v obci děje. Z ohlasu na její obsah je však zřejmé, že je vhodné tuto bilanci zachytit.
Zvláště, je-li část zahrnující činnost místní komise doplněna informacemi a fotodokumentací o společenském životě našich spolků, životních jubilejí, ale i vzpomínkami na léta uplynulá. Byli bychom rádi, kdyby se do obsahu našich ročenek svými
příspěvky zapojili i občané, kteří mohou uvést různé zajímavosti třeba z historie,
nebo se věcně, i kriticky vyjádřili k současnému životu v Lošově.
Co se týká práce komise místní části, jsme rádi, že se podařilo navázat na uplynulý
rok jak v oblasti investičních akcí , tak v oblasti středních a malých oprav. Je třeba
i touto cestou poděkovat radě města a zastupitelstvu, že byla schválena a realizována rekonstrukce Liškovské ulice v rozpočtových nákladech přesahujících 4 mil. Kč.
V rámci rekonstrukce byla položena splašková a dešťová kanalizace, schodiště navazující na Koperníkovu ulici, nové osvětlení a přeložka vodovodu potřebná pro budoucí plánované další opravy sousedních ulic. Realizace těchto prací v lošovském
„nepříznivém“ terénu a úzkých uličkách připravilo i mnoho obtíží obyvatel v blízkosti výstavby. I jim patří dík za trpělivost a toleranci během stavby.
Dále byla dokončena oprava povrchu ulice Lenhartova, jež byla rozložena kvůli ﬁnančním možnostem do dvou let (2 × 300 tis. Kč). Zajišťuje nyní nejen určitý komfort pro dopravu, ale slouží jako klidová zóna pro vycházky maminek s kočárky,
seniory i turisty. Co se týká menších oprav a dotací pro společenský život v Lošově,
má komise ročně vyčleněno 150 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo zaplaceno 20 tis. za
televizní spot o Lošově pro TV Morava, přes 19 tis. za Lošovskou ročenku, 13,5 tis.
byl příspěvek na společenské akce. Opravily se schody mezi ulicemi Hliník a Koperníkova za 45 tis. Proběhly drobné opravy na ulicích K Mlýnku – 17 tis., Strmá – 10 tis.,
Koperníkova – 6 tis., Kovářská – 4 tis., oprava chodníků pod klubem seniorů – 8,5 tis.
a na mostě u zastávky MHD – 4 tis. Byly zakoupeny dvě lavičky pro dětské hřiště
– 7,5 tis., z prostředků města byly instalovány 2 lavičky na hvězdárně. Dále byla z prostředků odboru dopravy opravena část povrchu ul. Lenhartova (havarijní stav).
Místní komise se v uplynulém roce několikrát sešla se zástupci Sv. Kopečka, Radíkova, Droždína, Chválkovic a obce Samotišky ve věci Východní tangenty (obchvat
Olomouce na Šternberk), aby svým stanoviskem podpořila ponechání stávající
komunikace ze Samotišek do Chválkovic, která měla být dle původního projektu přerušena a nově vedena podél hranice města s navázáním na Chválkovickou ulici v blízkosti LIDLU.

I zásluhou stanoviska uvedených komisí probíhají jednání o této variantě na příslušných orgánech. Dále komise vstoupila v jednání s SSOK, aby byla opravena část
komunikace mezi Sv. Kopečkem a Lošovem, kde dochází k odtrhávání krajnice, která může způsobit havarijní stav. Oblasti dopravy se týká také MHD, od letošního
roku byl zaveden nový spoj v So a Ne s odjezdem 17,52 hod. ze zastávky Svolinského.
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že v rámci ﬁnančních možností dochází k postupnému, ale i významnému zlepšování infrastruktury v naší městské části. Vždyť i na
letošní rok je schválena investiční akce na rekonstrukci ulice Zlaté Doly v rozpočtových nákladech přes 6 mil. Kč. Dále pak dojde ke zpracování projekční dokumentace
do úrovně stavebního povolení na 1. a 2. etapu průtahu obce – ulice Svolinského.
Jedná se o úsek od přehrady po zastávku MHD Svolinského a zastávku MHD Lošov
a související zastávku u požární nádrže. K tomu jako každoročně přibudou opravy
menšího charakteru. Komise v rámci svých kompetencí dělá vše, aby proměna naší
obce nadále pokračovala ke spokojenosti všech občanů. Někdo je spokojen více, někdo méně. Je třeba však poukázat i na některé nešvary a chování našich občanů.
Nedodržování dopravního značení a povolené rychlosti v obci, nepořádek kolem
kontejnerů na odpad, poničené zábradlí kolem chodníků, nepředstavitelný nepořádek na některých veřejných prostranstvích, ale také parkování na zelených
plochách a jejich rozježďování. Někdy stačí jen málo a trochu ohledu k ostatním
a veřejnému majetku a bude i bez ﬁnančních nároků v Lošově zase trochu lépe.

Termíny pravidelných zasedání KMČ pro rok 2018:
opět vždy první středu v měsíci
3. ledna
7. března
2. května
11. července
5. září
3. října
28. listopadu

19 hod.
19 hod.
20 hod.
20 hod.
20 hod.
19 hod.

7.
4.
6.
1.
3.
7.

února
dubna
června
srpna
října
listopadu

19 hod.
19 hod.
20 hod.
20 hod.
19 hod.
19 hod.

7 hod. (veřejná schůze občanů)

Odvoz komunálního odpadu bude v roce 2018 probíhat i nadále vždy každou
sudou středu a odvoz bio odpadu bude realizován opět vždy v lichý pátek. Odvozy dalších tříděných odpadů jsou uvedeny ve vývěsce KMČ.
Zachovány zůstávají i úřední hodiny Detašovaného pracoviště Magistrátu města
Olomouce v budově bývalé školy na Svolinského ulici č. 15 v úterý v době od 9 do
12 hodin a od 13 do 17 hodin. Tel. číslo pro konzultaci je 585 355 117.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Lošově.
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny. V Lošově byly
volby jako vždy v Kulturním domě, šlo o volební okrsek č. 85. V Seznamu voličů
bylo uvedeno celkem 575 voličů, hlasovacích lístků bylo vydáno celkem 397,
což představuje volební účast 69,04 %.

Jednotlivé strany obdržely ve volbách v Lošově tyto počty hlasů:
ANO 2011
SPD Tomio Okamury
Česká pirátská strana
KDU ČSL
ODS
KSČM
ČSSD
TOP 09
Starostové a nezávislí
Strana zelených
Strana svobodných
Strana práv občanů
Dělnická strana soc.spravedlnosti
Realisté
Rozumní
Sportovci
Radostné Česko
Blok proti islámu
Dobrá volba 2016

118
49
46
34
27
27
24
23
15
7
7
4
4
3
2
2
1
1
1

29,87 %
12,40 %
11,64 %
8,60 %
6,83 %
6,83 %
6,07 %
5,82 %
3,79 %
1,77 %
1,77 %
1,01 %
1,01 %
0,75 %
0,50 %
0,50 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %

Údaje o volbách byly převzaty od Českého statistického úřadu.

Víte, že…
l

v tříkrálové sbírce na začátku roku 2017 bylo v Lošově vybráno 9 188 Kč ze dvou
kasiček,

l

rodinný dům manželů Francových na Sienelově ulici v Lošově byl nominován ze
40 vytypovaných objektů v olomouckém kraji v rámci Ceny Rudolfa Eitelbergera
za období 2016 a 2017 do sedmičlenného ﬁnále. Akci organizuje spolek Za krásnou Olomouc,

l

fotografka Milena Valušková, jejíchž 10 zdařilých fotograﬁí okolí Lošova je ještě
stále vystaveno v Klubu seniorů, uspořádala v červnu minulého roku také výstavu svých fotograﬁí z období let 1971–2017 při příležitosti svého životního jubilea,

l

v sobotu 24. června se v Lošově uskutečnil obnovený Lošovský minitriatlon
s bohatou účastí, mezi níž nechyběli ani lošovští triatlonisté, mistr světa z roku
2012 pan Michal Mogrovics a pan Oldřich Kovařík,

l

Lesní školka v Lošově uspořádala čtyři turnusy letních táborů ve svých prostorách u lošovské přehrady,

l

pozadu nezůstali ani lošovští hasiči, kteří rovněž o letních prázdninách uspořádali letní tábor v prostorách hasičské zbrojnice v Lošově,

l

k výročí 60 let astronomické pozorovatelny – hvězdárny – v Lošově byla uspořádána výstavka v Klubu seniorů v Lošově a také byl v Olomouckém deníku dne
15. července uveřejněn rozsáhlý článek o historii lošovské hvězdárny a jejím zakladateli panu Josefu Sienelovi,

l

významného životního jubilea se dožil pan Josef Zhoř, průmyslový designer,
dlouholetý občan Lošova. Ve svém atelieru připravil mnoho návrhů designu pro
Moravii v Mariánském údolí, Sigmu Olomouc, Teslu Litovel, Panav Senice n. H.
a další výrobce, jejichž prostřednictvím se tak dostal do povědomí mnoha odběratelů v celé Evropě i ve světě. Jeho návrhy získaly mnohá celorepubliková
ocenění, návrh pro Teslu Litovel je dokonce patentově krytý. Má vystaveny exponáty rovněž v Národním technickém muzeu v Praze. Pana Zhoře můžeme také
často vidět na zdejším tenisovém kurtu, neboť tenis je jeho koníčkem, stejně tak
jako dobré červené…

l

pro budoucí možnost umístění další bytové výstavby v Lošově byly zpracovány
dvě Územní studie a to pro lokalitu v horní části ulice Pod hvězdárnou a v lokalitě
Na Strážích. Obě Územní studie lze nalézt na stránkách MMOL v sekci územní
plánování,
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l

v Lošově se v uplynulém roce narodilo celkem 11 dětí, z toho 9 chlapců a jen dvě
děvčata,

l

v lesích okolo Lošova, patřících Lesům města Olomouce v polesí Březová bylo
v uplynulém roce vytěženo celkem 6550 m3 dřeva, podle laického odhadu je to
skoro 13.000 stromů, bohužel mnoho z nich bylo napadených kůrovcem a nebo poškozeno vichřicemi,

l

lošovský občan pan Přivřel se věnuje trenérství ploutvového plavání v bazénu i na
volné vodě a má v družstvu i dvě lošovská děvčata, Klárku a Báru Jurovou, které se
účastní i celostátních soutěží,

l

v celostátním seriálu krosových běžeckých závodů Běžecká liga 2016/17, pořádaných v rámci Ministerstva obrany, se umístil v kategorii do 25 let na celkovém
druhém místě lošovák Radek Výkrutík

Ulice Liškovská po rekonstrukci

Lošovský život.
Kulturní a společenské dění v Lošově v uplynulém roce se opět uskutečnilo pod
taktovkou zkušených organizátorů z řad dobrovolných hasičů a sportovců, přidali se
senioři a výsledkem byl opět bohatý celoroční program.
Plesová sezona začala Hasičským plesem dne 4. února v Kulturním domě. Všem
zúčastněným k tanci a poslechu hrála skupina Andy music, vystoupily tradičně
lošovské mažoretky, byla opět bohatá tombola, dotovaná velkým počtem domácích
lošovských sponzorů, občerstvení bylo chutné a čerstvé. Na plese se podíleli i mladí
hasiči, kteří se zapojili do akce. Zábava plynula, čas běžel a tak na konci ještě stále bylo
hodně účastníků. Ples se všem líbil, mnozí odcházeli domů unaveni nejen tancem…
Hned za měsíc, dne 11. března se opět v Kulturním domě konaly Tradiční sportovní
šibřinky, masky měly na vstupném slevu, hostů bylo přiměřeně, a tak zábava zase
plynula bez problémů. Bohaté občerstvení, tombola, rej a vyhodnocení masek, to vše
je možno na šibřinkách v Lošově považovat za vysoký standart.
Následující den v neděli 12. března se konal Dětský karneval. Tentokrát bylo připraveno pro děti téma „Ve vzduchu“. Jako vždy čekaly na děti soutěže, vyhlášení
nejkrásnější masky, tombola, různé dílničky apod. Všechny se jistě moc těšily, a jistě
byly také spokojeny.
Před velikonočními svátky proběhla oslava jedličky, moreny a pochody hrkačů.
Na konci dubna byla připravena našimi hasiči akce Stavění máje, tentokrát nikoliv
u Kulturního domu, ale na sportovním hřišti. Na přípravě se podíleli nejen mladí
hasiči, ale i další obyvatelé Lošova. Májku se podařilo slavně vztyčit, byla pěkně připravena a dostatečně vysoká. Bohužel asi ale nebylo dobře vybráno místo, neboť
zakrátko byla vandalským způsobem zkácena. Samozřejmě se podařilo následně
vztyčit májku novou, ale pachuť pokaženého díla zůstala. Na konci května pak nastalo
kácení máje s oslavou a velkou vatrou.
Samotné kácení máje se konalo 27. května v rámci Dětského dne, tradiční oslavy
lošovských dětí a mláděže. Nechyběly dva skákací hrady, ukázka hasičské techniky,
mnoho jiných soutěží a her, a také samozřejmě hasičská pěna. Vyvrcholením akce
bylo kácení máje a opékání buřtů. Na akci se významnou měrou podíleli mladí
lošovstí hasiči.
Ještě před zahájením prázdnin se na hřišti uskutečnilo loučení se cvičením, kdy se
všichni dětští cvičenci, žáci, žačky rozloučili s pravidelným cvičením v SK Lošov.
Cvičitelky a cvičitelé pro ně připravili venkovní cvičení ve skupinách, které vyvrcholilo malým opékáním vuřtíků v přírodě.
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Na konci prázdnin, tedy 2. září se konala akce Ahoj léto, ahoj prázdniny, kterou
tentokrát uspořádal SK Lošov. Ani letos se děti neloučily s prázdninami jinak, než
sportem. Registrace započala již ve 14 hod na hřišti, závody pak byly zahájeny
v několika disciplínách pro všechny zúčastněné. Jakmile byly soutěže ukončeny,
vítězové dostali medaile na stupních vítězů, ostatní diplomy a malé pozornosti. Po
skončení sportovního programu pokračovala zábava s občerstvením a vystoupením
kapely Akvarel, na kterou se všichni těšili, neboť patří již neoddělitelně k oslavám
v Lošově.
Lošovské vinobraní se konalo 14. října v Kulturním domě. Pořadatelem byl opět SK
Lošov, tentokrát navíc byla pro přítomné ke zlepšení nálady zajištěna i cimbálová
kapela Záletníci a od 22 hod pak k tanci vyhrával DJ Jindra. Jako vždy byl otevřen
vinný sklípek, bufet se spoustou občerstvení a i ti, co nepijí víno si přišli na své.
Na druhý den 15. října se konal Halloween pro lošovské děti. Jde již o tradiční
dětskou akci, tentokrát byla věnována pyžamové halloweenské párty. Děti čekaly dílničky, soutěže, vyřezávání dýní, kterých bylo opravdu hodně a na závěr byl samozřejmě uspořádán lampionový průvod.
Pro lošovské seniory bylo dne 18. listopadu uspořádáno posezení. Bylo určeno nejen
seniorům, ale všem, kteří mají rádi dechovou muziku a chtějí si zatancovat a zazpívat.
Bylo připraveno občerstvení, zábava se krátce po zahájení rozběhla naplno a nikomu
se nechtělo domů.
I tentokrát byl dne 2. prosince uspořádán Vánoční jarmark, spojený s rozsvěcením vánočního stromu. Venku hrála skupina Akvarel, byl k dispozici svařák a další občerstvení, takže nikomu nebylo zima. Uvnitř se pak konal již zmíněný vánoční
jarmark, kde bylo možno zakoupit dárky na vánoce či Mikuláše. V nabídce bylo
i množství všeho potřebného na vytvoření vlastních adventních ozdob, anebo možnost zakoupení ozdob již hotových. Výtěžek z jarmarku byl opět věnován na
dobročinné účely.
Pokud se podrobněji zamyslíme nad průběhem společenského života v Lošově, uvidíme, že se skládá nejen z akcí pro dospělé občany, neboť uskutečnění dvou plesů
s dostatečnou účastí je jistě dobrou vizitkou pořadatelů a sponzorů. Za zmínku stojí
bohatá činnost pro děti a mládež, pro které je uspořádáno nejvíce akcí. Uveďme jen
některé: karneval pro děti, dětský den, rozloučení s prázdninami, helloween a další.
Pozadu nezůstávají ani senioři, kteří mají pravidelné schůzky, zúčastňují se také akcí,
pořádaných Magistrátem, ale organizují také své vlastní výlety. Podařilo se zajistit
další opakování nových akcí, kterými je stavění máje a rozsvěcení vánočního stromu.
Je tak pomalu vytvářena další nová tradice v Lošově.
Všem pořadatelům patří velký dík a přání, aby jim iniciativa vydržela i nadále.

Klub seniorů v Lošově.
Lošovský Klub seniorů pokračoval v bohaté činnosti z uplynulých let i v roce 2017.
Pravidelně vždy ve středu v Klubu seniorů, nebo jinak ve školce, jak své setkání
nazývají mnozí senioři, se na sebe těší aktivní Lošováci bez ohledu na svůj věk.
Vytvoří se skupinky, které projednávají důležité věci ze života Lošova, ženy si vyměňují zkušenosti z vaření a pečení, sledování televizních seriálů, zatímco muži hodnotí
sportovní výsledky, nebo se věnují karetní zábavě. Všichni ale odchází spokojeni
domů a těší se na další setkání, nebo na výlet či vycházku. Celkem se uskutečnilo 48
setkání, jichž se zúčastnilo celkem 1024 členů.
V tomto roce 2017 však lošovští senioři dosáhli významného úspěchu v Branném
závodě seniorů, pořádaném Magistrátem města Olomouce a Městskou policií.
Družstvo Skokani ve složení pan Bedřich Chlebek, paní Štěpánka Dosedlová
a pan Antonín Svoboda vybojovalo s velkým náskokem první místo z 18 zúčastněných družstev seniorů. Druhé lošovské družstvo se umístilo na 14. místě. Všem
reprezentantům Lošova blahopřejeme. O soutěži podrobněji v další části ročenky.
Podařilo se také uskutečnit několik zajímavých domácích akcí, zájezdů a výletů,
tentokrát jsme pro ročenku získali také podrobnější záznam s bohatou fotograﬁckou
dokumentací, což doplní samotný výčet jednotlivých akcí.
V únoru se ženy seniorky v klubu věnovaly výrobě velikonočních věnců, kdy do polystyrenových korpusů vpichovaly různé ústřižky látek. Dne 22.února pak uspořádaly
výstavku, které se zúčastnili zástupci Magistrátu Eva Trčková se studentkou, která
byla na praxi.
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Oslavy Mezinárodního dne žen se uskutečnily o týden později tj. 15. března z důvodu,
že se ve společnosti opět začíná slavit tento významný den. Proto je okolo 8. března velká
sháňka po květinách i občerstvení se obtížněji zajišťuje. U nás měly oslavy tradiční
průběh spojený s předáním květin všem zúčastněným ženám, a malým pohoštěním.
Výlet do Čertoviny Pekla uspořádal 25. dubna magistrát města Olomouce. Jde o pohádkové atrakce. Z našeho klubu se tohoto zájezdu zúčatnily Věra Kovaříková, Marie
Jurová, Růžena Vykrutíková a Anna Velšová.
Prověrka pohyblivosti, dne 10. května navštívila klub seniorů v Lošově profesorka
Jana Pelclová z University Palackého fakulty tělovýchovy a sportu s několika svými
žáky a provedla měření tělesných schránek několika dobrovolníků a jejich tělesné
struktury a odchylek od uznávaných standardů. Všichni dobrovolníci se nejdříve podrobili zjištění stavu tělesné schránky na přístroji IN BODY 720, kde se provádí zjištění stavu tuku, svalstva a kostí. Pak jsme dostali na týdenní sledování akcelerometry.
Výlet do Jaroměřic nad Rokytnou, dne 18. května jsme za slunečného počasí o půl
osmé vyrazili autobusem pana Janíka z Bukovan směrem na Brno do Jaroměřic nad
Rokytnou. Cestu jsme zvládli bez výraznějších zdržení, takže v deset hodin jsme mohli zahájit prohlídku místního zámku, za vstupné 80 Kč jsme si prohlédli jeden ze tří
prohlídkových okruhů.

Účastníci zájezdu stojící zleva Anežka Snášelová, Anna Velšová, Marie Jurová, Helena
Zhořová, Ljuba Hradilová, Růžena Vykrutíková, Ludmila Čajková, Ludmila Sklenářová,
Hana Běhalová, Antonín Kopečný a na lávce sedící zleva Jana Nádvorníková, Alenka
Utíkalová, Věra Kovaříková, Věra Lindnerová.

Taneční zábavu pro seniory uspořádal dne 25. května Magistrát města Olomouce
v pavilonu A výstaviště Flora ve Smetanových sadech. Tato zábava začala ve 13.
a skončila v 19. hodin. Za vstupné 80 Kč, které je slosovatelné, jsme obdrželi i občerstvení v podobě koláčku a řízku mezi dvěma chleby. Byla zde i různá veřejná
vystoupení, tentokrát vystoupily i mažoretky z Lošova a byla předvedena ukázka
společenských tanců. Za celkové účasti asi 550 seniorů z olomouckých seniorských
klubů i okolních vesnic, z Lošova nás bylo 18. Z připravené bohaté tomboly jsme
tentokráte vyhráli tři ceny a to dva lístky do aquaparku, menší dárkový balíček
a dárkový koš.
Výlet na Dolní Moravu uspořádal dne 7. června Magistrát města Olomouce pro seniory, na cestě domů účastníci zájezdu ještě navštívili Zábřeh na Moravě.

Účastníci zájezdu zleva Marie Jurová, Věra Kovaříková, Anna Velšová, Růžena Vykrutíková, Ludmila Čajková a Anežka Snášelová.
Ukončení pololetí, v červnu pravidelně končí lošovský klub seniorů pololetí hromadnou oslavou narozenin jubilantů z první poloviny roku. Tyto oslavy s podáváním
občerstvení, předáváním kytek jubilantům jsou také spojeny s pololetní bilancí činnosti. Letos se uskutečnily 21. června. Při tom byly připomenuty nejdůležitější akce
uplynulého pololetí.
Po měsíci prázdnin začali senioři 2. srpna opět s pravidelnými týdenními schůzkami,
letos s poněkud menší letní návštěvností.
l
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Hned další schůzka 23.srpna byla doplněna o promítání fotograﬁí ze zájezdu
Antonína Kopečného a jeho manželky Vlasty do Ruska. S cestovní kanceláří
Vsacantour byli na zájezdu na tzv. Zlatém okruhu po starodávných ruských
městech nad Moskvou: Vladimir, Suzdal, Kostroma, Jaroslavl, Rostov, Peraslavl,
Sergliev Posad, Istra.

l

Dne 30.srpna promítal náš člen Josef Ambrož svůj cestopisný ﬁlm ze zájezdu do
Peru a na Galapágy.

l

14. září ve Smetanových sadech uspořádal Magistrát pro seniory sportovní den, kde
jsme se soutěživou i zábavnou formou seznámili s mnoha sportovními odvětvími,
jako jsou: střelba z laserové pistole, jízda na koloběžce, elektrokole, slalom na
invalidním vozíku, poznávání různých koření podle vůně, otázky o pobytu v přírodě, znalosti o Fakultě těl.výchovy Univerzity Palackého v Olomouci.

l

Ve sportovní části se družstvo Antonín Kopečný, Vlasta Kopečná a Marie Jurová
z 38 družstev umístilo na 19. místě. V samostatné soutěži o pobytu v přírodě pak
skončili na 13. místě.

l

27. září uspořádala Městská policie Olomouc Branný závod seniorů na Svatém
Kopečku. V lese v okolí ZOO byla vyznačena trať v délce asi čtyři kilometry s 15
stanovišti, kde byly zkoumány znalosti soutěžících z různých oborů. Za krásného slunečného počasí se soutěže zúčastnilo 18 družstev. Klub seniorů v Lošově
postavil dvě družstva a dosáhl významného úspěchu, píšeme o něm na jiném
místě samostatně.

Den 1. října je dnem seniorů a k tomuto dni probíhá mnoho různých akcí. Magistrát
města Olomouce uspořádal v Moravském divadle představení pro seniory z městských klubů. Letos to bylo představení operety Perly paní Serafínky. Tohoto představení se účastnilo i osmnáct členů našeho klubu.
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili ještě posezení v Kulturním domě v Lošově, které
v sobotu 28. října pro kluby seniorů z Lošova i okolí pořádal Sportovní Klub Lošov.
V pěkném prostředí kulturního domu za doprovodu dvoučlenného orchestru jsme od
14 do 18 hod. strávili příjemné odpoledne.
Dne 7. listopadu jsme pak vyslechli v klubu přednášku Mgr. Petra Zavadila o komunikaci v rodině a o tom, jak překlenout mezigenerační rozdíly.
V úterý dne 21.listopadu pořádal Magistrát města Olomouce pro seniory olomouckých klubů seniorskou zábavu. Ta se uskutečnila v pavilonu „A“ ve Smetanových
sadech od 13. do 19. hodiny. Pro asi 620 účastníků hrál k tanci i poslechu swingový
orchestr.
Ve středu 22. listopadu proběhla v klubu volba nového vedení našeho Klubu
seniorů v Lošově. Do dalšího funkčního období byli s velkou důvěrou zvoleni paní
Věra Kovaříková, Anežka Snášelová, Věra Lindnerová, Růžena Výkrutíková a pan
Antonín Kopečný. Přejeme novému výboru i všem členům hodně dobrých nápadů
pro činnost v přštím roce.

Ve středu dne 7. prosince jsme si udělali výlet do Loštic na prohlídku betlému řezbáře
Jaroslava Beneše. Vyjeli jsme jako tradičně autobusem pana Janíka z Bukovan. Za
krásného slunečného počasí jsme o půl dvanácté vyjeli z Lošova. Po cestě vyhladovělí
jsme po dvanácté hodině doplnili energii v loštické restauraci. Pak jsme ještě
nakoupili v místní podnikové prodejně loštické tvarůžky a vydali se na prohlídku
betléma. Řezbář Jaroslav Beneš nás srdečně přivítal ve svém domě, kde má jednu
místnost zasvěcenu svému řezbářskému umění. Zde má umístěn také betlém, který
jsme si přišli prohlédnout. Jaroslav Beneš nás zasvěceně seznámil s jednotlivými
ﬁgurkami svého rozsáhlého betléma. Všechny ﬁgurky zobrazují nejen známé loštické
občany, ale i významné osobnosti z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Zleva Věra Kolenyaková, Hana Běhalová, Anežka Snášelová, vzadu Libuše Lindnerová,
Věra Lindnerová, Růžena Vykrutíková, Alenka Utíkalová, dřepí Věra Kovaříková, Jana
Nádvorníková, Vlasta Kopečná, Ljuba Hradilová, vzadu Marie Jurová, Ludmila
Sklenářová, vzadu Anna Velšová a Ludmila Čajková.
Cestou domů jsme se ještě zastavili na Svatém Kopečku ve Šmeralově vile na zákusek,
aby zážitek z výletu byl co nejsladší. Protože jsme přijížděli do Lošova od Svatého
Kopečka, tak nás autobus skoro všechny vysadil před svými domy. A tak jsme okolo
půl páté byli všichni spokojeni doma.
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Branný závod seniorů. Vítězství družstva „SKOKANI“ Lošov
Dne 27. září 2017 uspořádala Městská policie Olomouc Branný závod seniorů na Svatém
Kopečku. V lese v okolí ZOO byla vyznačena trať v délce asi 4 km s 15 stanovišti, kde byly
zkoumány znalosti soutěžících z různých oborů i prověrka tělesné zdatnosti a dovednosti, např. střelba z laserové pistole, hod granátem a pod. Za krásného slunečného počasí se soutěže zúčastnilo 18 družstev. Klub seniorů v Lošově postavil dvě družstva ve
složení Antonín Kopečný, Vlasta Kopečná a Marie Jurová a druhé družstvo s názvem
„Skokani“ Otakar Svoboda, Štěpánka Dosedlová a Bedřich Chlebek.
První družstvo se umístilo na 14. místě, naopak „Skokani“ zvítězili a byli ocenění pohárem za první místo a pěknými věcnými cenami. Je nutno doplnit, že vítězné družstvo
mělo nejen třetí nejrychlejší čas, ale suverénně nejnižší počet trestných bodů, což v konečném hodnocení znamenalo náskok téměř 30 minut na dalšího v pořadí.

Soutěžící branného závodu z Lošova zleva Marie Jurová, Antonín Kopečný, Vlasta Kopečná
a Bedřich Chlebek, Štěpánka Dosedlová, Otakar Svoboda.
Vítězné družstvo zprava Otakar Svoboda, Štěpánka Dosedlová, Bedřich Chlebek a příležitostný trenér Miroslav Charouz s vítězným pohárem.

Blahopřejeme!
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Družstvo
Skokani Lošov
Slunečnice
Sklerotici
Lazce 1
Lazce 2
Pohodáři
Peškova
Radíkov 2
Senioři U3V UP Olomouc
Chataři
Radíkov 1
Veteráni PČR
Pumy
Lošov
Kopečáci
Topolany 1
Topolany 2
Droždín

Výsledný čas
00:56:15
01:23:17
01:24:40
01:30:19
01:32:57
01:36:34
01:43:35
01:49:58
01:52:34
01:53:20
01:56:09
01:58:56
02:06:13
02:11:20
02:15:41
02:25:58
02:27:15
02:28:26

Běh
00:45:15
00:41:17
00:53:40
00:47:19
00:59:57
01:02:34
01:09:35
00:45:58
00:50:34
00:58:20
00:53:09
01:06:56
00:45:13
01:07:20
00:51:41
01:10:58
01:06:15
00:54:26

Tr. min.
11
42
31
43
33
34
34
64
62
55
63
52
81
64
84
75
81
94

Výběr fotograﬁí z historie Hvězdárny na Lošově
Za poskytnutí fotograﬁí děkujeme rodině pana Josefa Sienela a panu Masničákovi.

Zahledění zakladatelů do budoucna…

vše musí být správně zaměřeno…

základová deska hvězdárny…

mladí lošovští brigádníci…

a že jich bylo…

první úspěch, přízemí je hotovo...

konečně hotovo…

Z oslav 50 let od založení hvězdárny v Lošově v roce 2007
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Ze života lošovských spolků.
Z vítězné soutěže v netradičním hasičském útoku v Radíkově.

Stavění májky na hřišti.

Ahoj léto, ahoj prázdniny.
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Vystoupení lošovských mažoretek Hvězdiček.

Veselice seniorů v Kulturním domě.
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Vánoční jarmark pro Lucinku a rozsvícení vánočního stromu.

Příměstský tábor s hasičem.

Z lošovského minitriatlonu.

Fotograﬁe poskytli: SDH Lošov, Miroslav Haupt a Lenka Jurová.
Další fotograﬁe najdete na: www.jurova.rajce.idnes.cz
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Fotbalisté SK Dorespo Lošov, malá kopaná.
Začátkem jarní části soutěže v malé kopané navazovali naši borci na poměrně slušně rozehrátou soutěž. Po podzimní části byli v tabulce na 8. místě s ll body s celkovým skore
50:45. I když se na postup nepomýšlelo, tak situace ani nevypadala na to, že by se mělo
bojovat o sestup. Na jaře se ale úplně až tak nedařilo, a tak museli chlapci v posledních
kolech trochu zabrat. Podařilo se vyhrát poslední 4 zápasy a dosáhnout konečné
umístění na 6. místě s 27 body a celkovým skore 100:78. Blahopřejeme.
Výsledky jarních zápasů:
Dorespo Lošov

Bukovany

7:1

branky: Abeska 3, Nádvorník 1, Sklenář 1 a R. Výkrutík 1

Elektro Otáhal B

Dorespo Lošov

4:2

Buﬀ-Belt

6:1

branky: Abeska 1, Šándor 1

Dorespo Lošov

branky: Abeska 2, Karásek 2, Poledna 1, R. Výkrutík 1

El. Jambas
Dorespo Lošov

Dorespo Lošov
Bráník

4:0
5:4

branky: R. Výkrutík 3, Abeska 1, Poledna 1

Mlha Team

Dorespo Lošov

7:3

Dlouhá Loučka

1:3

Dorespo Lošov

1:4

branky: Abeska 2, Sklenář 1

Dorespo Lošov
branky: Nádvorník 1

Sport bar Sigma

branky: Karásek 2, Abeska 1, R. Výkrutík 1

Dorespo Lošov

Inter Šternberk

2:5

Dorespo Lošov

2:5

branky: R. Výkrutík 2

Geoboys

branky: Abeska 3, Sklenář 1, R. Výkrutík 1

Dorespo Lošov

Draci Velká Bystřice

10:1

branky: Abeska 3, R. Výkrutík 2, Karásek 1, Nádvorník 1, Foukal 1, Poledna 1

Dorespo Lošov

Lazce

2:0

Dorespo Lošov

0:3

branky: Abeska 1, R. Výkrutík 1

Rotor LBT

branky: Karásek 2, R. Výkrutík 1

V novém ročníku soutěže byli naši kluci zařazeni opět do 3. ligy skupina D. V mužstvu
došlo k několika změnám, vrátil se brankář David Šperka a kádr posílili hráči Navrátil
a Janáček. S cílem vyhnout se boji o záchranu a udržet se v horní polovině tabulky, se
kluci pustili do boje a nutno říct, že se jim to zatím daří nad očekávání. V konečné podzimní tabulce zaujímají třetí místo se stejným počtem bodů jako druhý tým a jen dva
body za vedoucím mužstvem. Získali 19 bodů se skore 49:34. Opět si zaslouží gratulaci.

A jak si vedli v zápasech podzimu:
Dorespo Lošov

Bílá puma

1:3

Dorespo Lošov

1:7

branka: Karásek

FC Bastila

branky: R. Výkrutík 2, Navrátil , Dirbák 2 a Abeska 1

Dorespo Lošov

Bukovany

3:2

branky: Abeska 1, Navrátil 1, Poledna 1

NANO Trade

Dorespo Lošov

3:3

branky: Abeska 1, Karásek 1, Janáček 1

Dorespo Lošov

Buﬀ Belt

6:4

branky: Navrátil 3, Abeska 1, Karásek 1, Sklenář 1

Bystrovany

Dorespo Lošov

2:4

Pivní balet

2:6

Rotor LBT

2:0

Dorespo Lošov

2:4

branky: Abeska 3, R. Výkrutík 1

Dorespo Lošov
branky: R. Výkrutík 2

Dorespo Lošov
branky: Navrátil 2

Sportbar Sigma

branky: Abeska 1, R. Výkrutík 1, Janáček 1, Sklenář 1

Hurikán Velká Bystřice

Dorespo Lošov

8:2

Mlha Team

5:1

branky: Poledna 2

Dorespo Lošov

branky: R. Výkrutík 3, Abeska 1, Karásek 1

Dorespo Lošov

Geoboys

8:1

branky: Abeska 4, R. Výkrutík 2, Karásek 1, Šperka 1

Draci Velká Bystřice

Dorespo Lošov

1:2

branky: Abeska 1, R. Výkrutík 1

A tak skončil podzim, a budeme-li hodnotit celý rok, pak nejlepším střelcem byl tentokrát Zdeněk Abeska mladší, který celkem vstřelil soupeřům 31 branek, hned druhým
nejlepším střelcem se stal Radek Výkrutík s 26 brankami, následuje Karásek s 11 brankami a Navrátil s 8 brankami. Jednu branku se podařilo vstřelit i brankáři Šperkovi.
Čeká nás pokračování na jaře. Všichni diváci jistě očekávají další pokračování výborných výkonů na vyrovnaném čele tabulky. Kluci se jistě budou snažit si výborné
umístění nejméně udržet, a co kdyby se o jedno místo ještě dokázali zlepšit?
Zimní příprava v lošovské „kryté hale v KD” pravidelně běží, Silvestr byl také řádně oslaven, takže nezbývá než popřát do dalších bojů hodně štěstí a co nejlepší výsledky.
Za poskytnutí údajů o výsledcích mužstva děkujeme panu Zdeňkovi Abeskovi ml.
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Lošovští hasiči.
Lošovští hasiči byli v uplynulém roce opět jedním z hybatelů všeobecného života v Lošově. Uspořádali Hasičský ples, postavili májku, uspořádali dětský den v Lošově,
znovu se podařilo zajistit lošovský tábor s hasičem a mezi největší úspěchy lošovských hasičů patří i tentokrát vítězství v netradiční hasičské soutěži v Radíkově, když
tak zopakovali vítězství z roku 2016.
Navíc je třeba říct, že široký záběr činnosti lošovských hasičů není v uplynulém roce
ojedinělý, ale že je to vlastně trvalý přínos pro Lošov. A ještě navíc je mnoho mladých
hasičů velmi oddáno hasičskému řemeslu, takže o budoucnost je v Lošově postaráno.
Mnozí hasiči se také dále věnují činnosti v ostatních zájmových sdruženích v Lošově,
jako třeba v SK Lošov, kde se pravidelně účastní cvičení a někteří se podílí i na vedení
cvičení, stejně jako v klubu Dorespo Lošov v malé kopané.

Z činnosti v uplynulém roce vybíráme z pravidelně vedené hasičské kroniky:
7. ledna se uskutečnila opět výroční valná hromada v Kulturním domě v Lošově i za
účasti významných hostů z Magistrátu města Olomouce, nadřízených hasičských
složek a okolních hasičských sborů. V samotném programu pak byly vyčerpány
všechny plánované body. Zejména šlo o zprávu o činnosti, pokladní zprávu, zprávu
revizorů a schválení plánu činnosti na rok 2017. Staronovým starostou SDH v Lošově
byl zvolen Milan Knop. Program pokračoval diskusí, vystoupením hostů a podáním
občerstvení. A tak nezbývá než věřit, že se všechno naplánované podaří splnit. V průběhu roku 2017 se na práci hasičského sboru podílelo 69 členů.
4. února byl naplánován a zajištěn Hasičský ples v Kulturním domě v Lošově. K tanci
i poslechu hrála skupina Andy Music, vystoupily tradičně lošovské mažoretky Hvězdičky, samozřejmě byla bohatá tombola a ještě bohatší občerstvení, částečně také
z vlastních zdrojů. Sluší se poděkovat sponzorům, všem organizátorům a také mladým hasičům, kteří se zapojili do akce. Ples se jistě všem hostům líbil, a tak odcházeli
spokojeni a někteří i unaveni ( tancem ).
V dubnu pak proběhla příprava na stavbu májky, tentokrát bylo vybráno místo na
hřišti. K 1. květnu byla májka vztyčena a byla vybrána opravdu vysoká, a zdálo se, že
přečká všechny nápory větru po celý květen. Bohužel zakrátko byla lošovská májka
nějakým vandalem skácena. Ještě v témže týdnu byla nová májka znovu vztyčena a tentokrát podstatně lépe zajištěna.
27. května uspořádali hasiči Dětský den na hřišti SK v Lošově. Počasí opět vyšlo nádherné, občerstvení bylo zajištění v dostatečném množství. Pro děti byly nachystány

různé hry a soutěže a také dva skákací hrady. Významná byla pomoc mladých hasičů,
kteří se tentokrát na organizaci a průběhu akce podíleli ve zvýšené míře. Samozřejmě
nechyběla tradiční pěna, takže účastníci nejen z Lošova, ale i z mnoha okolních obcí
a městských částí odcházeli domů spokojeni.
13. května se naši hasiči zúčastnili soutěže Hanácký okrsek a získali druhé místo
z pěti účastníků.
17. května uskutečnili naši hasiči ukázku hasičské techniky a krátkou přednášku
o činnosti SDH a prevenci požárů pro děti ze školní družiny ZŠ Demlova ulice.
17. června uspořádali Radíkovští hasiči tradičně svou netradiční soutěž na vodní nádrži v Radíkově. Naše družstvo přijelo obhajovat loňské prvenství. A podařilo se!
Z 8 družstev v soutěži mužů lošovští hasiči opět slavně zvítězili. Vítězné družstvo tvořili: Putna, Bačuvčík, Kučera, Pernica, Sklenář, Júngling a Padevět. Blahopřejeme.
8. července se naši řidiči Sklenář, Padevět a Šiška zúčastnili školy smyku v Ostravě.
Ve dnech 24. až 28. července proběhl v hasičské zbrojnici Lošovský tábor s hasičem. Počasí vyšlo téměř na jedničku, děti byly perfektní, program bohatý, každý
den bylo co dělat až do samého večera. Jídlo bylo výborné, všechno dobře připravené, všech 12 zúčastněných dětí bylo spokojených. Již nyní se jistě všichni těší na
další pokračování.
V srpnu proběhlo také pět hasičských soutěží v Trusovicích, Náměšti na Hané, Velké
Bystřici, Troubelicích a na Horním náměstí v Olomouci se střídavými úspěchy našich
sestav. V září a říjnu pokračovala účast na noční soutěži v Dolanech a na Holickém
kombajnu, kde jsme již slavili vítězství.
11. listopadu proběhl sběr železného šrotu, tentokrát se sesbíralo více než 3.500 kg
šrotu, a v měsíci červnu bylo při jednorázovém sběru plechové střechy, věnované
rodinou Gáliků vybráno dalších 960 kg.
Budeme-li hodnotit závodní sezonu, tak se naši zástupci zúčastnili celkem 9 závodů.
Jako druzí skončili 13. května 2017 v soutěži na Hanáckém okrsku v Droždíně, 17. června
pak slavně zvítězili v Radíkově na netradiční soutěži a poslední vítězství získali 7. 10.
na Holickém kombajnu. Za uplynulý rok byli lošovští hasiči na celkem 8 výjezdech,
většinou se jednalo o technickou pomoc při odstranění stromů na komunikacích.
V roce 2017 jsme se, bohužel, museli rozloučit se dvěma našimi dlouholetými členy,
panem Rostislavem Tomkem a panem Jindřichem Padevětem. Čest jejich památce.
Za poskytnutí údajů o činnosti hasičů děkujeme kronikářce pí. Lence Formánkové.
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Osobnosti Lošova
Josef Sienel (10. 7. 1918 – 1. 5. 2010)
Můj dědeček, rodák z Přáslavic, nebyl jen strohý matematik a fyzik. Byl to velmi vnímavý a citlivý člověk, který miloval přírodu. Cituji z jeho osobních zápisů: „Vstával
jsem denně v 5 hodin. Pracovní týden – tedy i školní, byl šestidenní. Z hlavního nádraží
v Olomouci přibyl ještě necelý kilometr navíc. Denně jsem za každého počasí pravidelnou
docházkou ušel 8–10 km. V tom čase byla pro nás vším neporušená příroda. Pole s mezemi,
překrásné louky a stráně s potokem, polní cesty s romantikou chodníčků a nádherná, denně
jiná obloha ve dne a v noci se svou nekonečnou dálkou stříbrných hvězd. To vše bylo pro nás
pramenem krásy, tajemnosti, snů, přání, dohadů a úvah, nadějí a citů. Z těchto prožitků za
ranních a večerních cest do školy a zpět, zvláště v zimě, z úchvatných obrazů a zářící hvězdnaté oblohy, z pokory tváří v tvář nekonečnosti se zrodila moje láska ke hvězdám a tím v dalších letech k astronomii jako takové.” Miloval také zvířata, pamatuji si, že měl v domácnosti několik koček, o které se příkladně staral. Choval také angorské králíky (asi 200
kusů). Společně s babičkou pak jejich vlnu zasílali k dalšímu zpracování do tehdejšího
závodu Vlněna v Bystré u Poličky. Z dětství se mi vybavují různé okamžiky s dědečkem. Neustále se vzdělával a sledoval dění v astronomii. Když jsem byla hodně malá,
zaujaly mě u něho na stole obrázky – obsahovaly malé tečky. Jakmile jsem se naučila
číst, přečetla jsem si text: Říše hvězdů… Když jsem navštěvovala na základní škole
šestou třídu, bylo zatmění Slunce. Dědeček mi tenkrát dal černé, kulaté, hladké sklíčko a já jsem mohla oproti ostatním dětem ve škole, které měly jen nad svíčkou „očouzené“ střepy, sledovat tento úkaz jako princezna… Často jsem jako dítě chodila po
starých schodech „na hůrku“, kde „něco“ dělal. Trávil tam spoustu času. V dospělosti
jsem pochopila, že tam brousil čočky do dalekohledů. Jeho nadšení k astronomii bylo
podporováno jeho manželkou Drahomírou, která mu dávala krásné, láskyplné rodinné zázemí.

Pan Josef Sienel měl syna Blažeje a později tři vnučky. Barbaru, která se vydala v jeho
pedagogických šlépějích, Adrianu a Moniku. Dožil se požehnaného věku téměř 92 let
a tím i postupně příchodu pravnoučat Veroniky, Pavla, Anety, Markéty a Antonína.
Děkuji panu Bohdanovi Špiritovi za dlouholeté, průběžné zpracovávání historie lošovské hvězdárny, při kterém se setkával s dědečkem. Panu Josefovi Masničákovi za
podnět a následnou realizaci pojmenovat hvězdárnu po dědečkovi, zároveň za úžasné
zpracování historických fotograﬁí a textů, které byly použity na výstavě v bývalé
lošovské škole v červenci 2017 při příležitosti 60. výročí otevření hvězdárny Josefa
Sienela pro veřejnost. Některé z fotograﬁí Vám nyní předkládáme v lošovské ročence.
Možná se někteří pamětníci na nich poznají coby mladí lidé nebo dokonce jako děti.
Tak jde čas… Dědeček odešel, hvězdárna zůstala. Zůstala díky spoustě dobrých lidí.
Žije a osobně chci věřit, že láska k astronomii, hvězdám, lidem a životu vůbec na tomto místě, na kopci „Na fáně“ bude žít pořád.
Za příspěvek a poskytnutí fotograﬁe děkujeme vnučce pana Josefa Sienela paní Barba-ře
Benešové Sienelové , člence spolku Hvězdárna.

Z příspěvku člena spolku Hvězdárna pana Bohdana Špirita
Na obecnou školu v Lošově nastoupil pan Josef Sienel jako řídící učitel od 1. 9. 1946.
Rok po válce bylo ve škole vše primitivní a zanedbané, a tak pro něj nastala každodenní velmi náročná práce. Jediným odpočinkem v tomto nesnadném období se pro
něj stala četba knih a procházky nedotčenou přírodou okolí Lošova. V roce 1947 vychází na svou dobu nepřekonatelná kniha významného českého astronoma RNDr.
Huberta Slouky pod názvem Pohledy do nebe, po jejímž přečtení zcela propadl zájmu
o astronomii. Stal se členem Československé astronomické společnosti, hledal další
astronomické informace a především návody, jak zhotovit zrcadlový astronomický
dalekohled. S tímto nadšením kolem sebe postupně soustředil i několik lošovských
zájemců o hvězdy a vesmír. Se zhotovováním astronomické optiky a sháněním potřebného materiálu k její výrobě se také seznamoval se stále širším okruhem zájemců
o astronomii z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí, z Olomouce, Přerova i Prostějova.
Když v roce 1951 došlo při místní osvětové besedě k založení astronomického kroužku, zrodila se i myšlenka na vybudování hvězdárny. Vhodné místo pro plánovaný
objekt bylo nalezeno na kopci za východním okrajem vesnice, kterému se říkalo „Na
fáně“. Práce na tomto pozemku byly zahájeny v roce 1954. Na zajišťování stavebního
materiálu, terénních úpravách a na vlastní stavbě se podíleli pod vedením Josefa Sienela nejenom členové kroužku, ale také školou povinná mládež a mnozí další lošovští
občané. Hrubá stavba hvězdárny byla díky velkému úsilí a obětavé práci hotova již
v roce 1955, avšak ještě téhož roku musel Josef Sienel nedobrovolně odejít na jiné působiště a výstavba se na čas zastavila…
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…až potud z dopisu pana Špirita, který se historií lošovské hvězdárny zabývá...
… a pokračujeme v historii hvězdárny podle jeho brožury k 50. letům hvězdárny.
V průběhu roku 1956 byly pod vedením nového řídícího učitele Jaroslava Dohnala
práce na hvězdárně obnoveny a spěly k dokončení. V tomto nelehkém období astronomickému kroužku významným způsobem pomáhali pracovníci Oblastní lidové
hvězdárny v Olomouci-Slavoníně. Z vlastních zásob optického vybavení jim zapůjčili
menší přenosný dalekohled, u vyhlášeného odborníka Ing. Viléma Gajduška z Ostravy
zajistili dokončení optických prací pro zrcadlový dalekohled a nadto opatřili různý
technický materiál. Kopule a paralaktická montáž byly zhotoveny za materiální pomoci podniku Moravia z nedalekého Mariánského Údolí. Během jara roku 1957 byla
posledními stavebními a instalačními pracemi několikaletá akce úspěšně dovršena.
Slavnostní otevření hvězdárny se konalo za velkého zájmu lošovských občanů v neděli
14. července 1957.
Teprve nedávno nalezená fotograﬁe ukazuje slavnostní průvod lošovských občanů od
budovy školy přes vesnici až na samotnou novou hvězdárnu.

S příchodem 60. let minulého století počáteční nadšení členů astronomického kroužku pozvolna opadávalo. Hvězdárna byla navštěvována jen příležitostně a chátrala. To
vyvrcholilo vloupáním, krádeží dalekohledu v kopuli a zničením interiéru. Zanedlouho po této události, v roce 1968, kdy obnovily svou činnost organizace zrušené po
únoru 1948, projevil zájem o hvězdárnu místní skautský oddíl, který vedl Petr Juřica.
Skauti využili právě probíhající výstavby hasičské zbrojnice, aby současně provedli
nejnutnější opravy svého objektu. Hvězdárna jim však sloužila jako klubovna pouze
krátkou dobu, neboť činnost jejich oddílu byla v roce 1970 ukončena. Poté zůstala
hvězdárna několik let opuštěna a znovu pustla.
Obrat k lepšímu v historii hvězdárny nastal až v polovině 70. let , kdy o její využití projevil zájem astronom amatér Jiří Konečný. S pomocí lošovských občanů, především
pracovníků osvětové besedy, zahájil v roce 1976 rekonstrukci a uvedl hvězdárnu opět do
provozu. Pod vedením Jiřího Konečného začal na hvězdárně velmi aktivně pracovat
astronomický kroužek mládeže. Hvězdárna se kromě popularizace astronomie věnovala
také odborné astronomické činnosti. Po roce 1980, kdy již byl Lošov součástí Olomouce
a zřizovatelem hvězdárny Park kultury a oddechu, nastalo další rozšíření odborné činnosti. Omezené prostory hvězdárny neumožňovaly další rozvoj její činnosti, a proto se
vážně uvažovalo o přístavbě k stávající budově. Počátkem roku 1987 se stalo zřizovatelem
hvězdárny Okresní kulturní středisko, ze slibované pomoci při rozšíření hvězdárny však
nakonec sešlo. Jiří Konečný krátce poté své působení ukončil a hvězdárnu převzal RNDr.
Vojtěch Kunovský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Založil nový astronomický kroužek mládeže a věnoval se popularizaci astronomie. Zanedlouho mu však zvýšené pracovní zaneprázdnění v aktivitách na hvězdárně bránilo, a proto v roce 1990 odešel. Ještě téhož roku převzal správu hvězdárny astronom amatér Josef Masničák, který
obnovil kroužek mládeže a postupně činnost hvězdárny rozvíjel. Koncem roku 1991 olomoucké městské zastupitelstvo převedlo hvězdárny v Lošově i ve Slavoníně bezúplatně
Univerzitě Palackého. O provoz hvězdárny se nadále staral Josef Masničák. S pomocí několika astronomů amatérů z Olomouce a blízkého okolí se věnoval popularizaci astronomie a také amatérským pozorováním. Na podzim téhož roku však postihla hvězdárnu
velmi nepříjemná událost, neboť při vloupání došlo k odcizení objektivu dalekohledu
v kopuli. Od jara roku 2000, tedy krátce po uzavření a následné demolici hvězdárny ve
Slavoníně z důvodu výstavby dálničního obchvatu, se o provoz hvězdárny starala pracovnice katedry teoretické fyziky Mgr. Eva Kobzová. V téže době vzniklo občanské sdružení Hvězdárna Olomouc, které se od počátku své činnosti věnovalo popularizaci oboru
a usilovalo o vybudování nové olomoucké hvězdárny. V červenci roku 2000 někteří jeho
členové pomáhali při opravách zevnějšku objektu hvězdárny. Do kopule byl přemístěn
dalekohled ze zrušené slavonínské hvězdárny. Od roku 2002 členové občanského sdružení postupně přesunovali svoje aktivity na lošovskou hvězdárnu. Vzhledem k nedostupnosti dříve navrhovaného pozemku nedaleko zoologické zahrady na Sv. Kopečku
byly pro plánovanou výstavbu nové hvězdárny vybrány pozemky v blízkosti stávajícího
objektu z 50. let minulého století. Nová hvězdárna však zůstává zatím v rovině úvah
a návrhů, protože se dosud nepodařilo zajistit ﬁnanční prostředky na její stavbu.

34

V roce 2005 převedla Univerzita Palackého hvězdárnu do vlastnictví občanského
sdružení. V roce 2007 byla hvězdárna u příležitosti padesátého výročí otevření pro
veřejnost pojmenována po svém zakladateli Josefovi Sienelovi. Na podzim roku 2010
bylo poblíž hvězdárny umístěno a zprovozněno pracovníky Ústavu fyziky Země z Masarykovy univerzity v Brně seismologické zařízení provádějící nepřetržité měření.
V letech 2011–2015 byla postupně prováděna modernizace přístrojového vybavení
v kopuli a dochází také na velmi potřebnou rekonstrukci interiéru hvězdárny. V současnosti je v kopuli možné pozorovat objekty noční oblohy, planety nebo Měsíc dvěma dalekohledy.
(Text k historii hvězdárny v Lošově převzat z podkladu p. Špirita, člena spolku Hvězdárna)

Ohlédnutí za loňským 60. výročím hvězdárny Josefa Sienela v Lošově
Byl jsem požádán, abych napsal pár vět do ročenky Lošova, jako vzpomínku na pana
Josefa Sienela. Jeho osobnost je v Lošově dostatečně známá a stále se zde najde mnoho
pamětníků z řad jeho žáků které učil jakožto pan řídící na tehdejší škole. Zde také
založil astronomický kroužek a inicioval stavbu hvězdárny, která otevírá svoji kopuli
k prohlídce hvězdné oblohy a jejich krás dodnes. Dokázal k tomuto podniku získat
další zájemce a spolupracovníky - jako to správný nadšenec a velká osobnost vždy umí
– a tak jejich společnou zásluhou vyrostla na kopci nad obcí krásná malá hvězdárna
která byla slavnostně otevřena 14. července 1957. Moje vzpomínky jsou propojeny
s tímto našim společným „hvězdářským” koníčkem a mojí srdeční záležitostí kterou
je právě tato hvězdárna na které jsem prožil téměř 27 let činnosti Nejprve jako její
správce, když hvězdárnu vlastnila Univerzita Palackého v Olomouci, dále pak jako
člen Občanského sdružení, které hvězdárnu převzalo od Univerzity Palackého a v posledních letech jako předseda tohoto Sdružení které se nyní jmenuje Spolek Hvězdárna Olomouc.
V roce 2007, kdy hvězdárna v Lošově slavila 50 let své existence, jsem členům tehdejšího Občanského sdružení přednesl myšlenku pojmenovat hvězdárnu jménem
jejího zakladatele. Pan Sienel si dokázal splnit svůj sen o stavbě hvězdárny a takové
krásné počiny, které přinesou radost i jiným lidem by neměly být zapomenuty a tak
hvězdárna v Lošově ponese navždy jeho jméno. S potěšením jsem zaregistroval že
jméno „Hvězdárna Josefa Sienela” se již objevuje běžně v odkazech nejen na internetu
ale také již v turistických knižních průvodcích. V roce 2007 jsem se poprvé a také bohužel naposledy setkal s panem Sienelem osobně. U příležitosti 50. let otevření hvězdárny a jejího pojmenování pozvalo naše sdružení pana Sienela na toto slavnostní
odpoledne. Velmi jsem se těšil na osobní setkání s pánem který mi v minulosti svým
počinem zajistil prožití krásných roků na jeho hvězdárně. Pan Sienel, tehdy již v pokročilém věku, naše pozvání přijal a na toto slavnostní odpoledne a setkání s touto

charismatickou osobností si jistě mnozí z Vás dobře pamatujete. Na jeho povídání,
kdy poutavě hovořil nejen o vzpomínkách na stavbu hvězdárny, ale vyprávěl i o svých
ostatních zálibách vzpomínám často dodnes. Jsem velmi rád že k tomuto setkání došlo a vnímali jsme že i pan Sienel byl dojatý a potěšený tím že hvězdárna ponese jeho
jméno. Celé toto slavnostní odpoledne je pečlivě zdokumentováno fotograﬁcky ale také je natočen videozáznam s povídáním pana Sienela. Je paradoxní, že pan Sienel po
předčasném odchodu ze svého působení v Lošově před dokončením hvězdárny, nikdy
hvězdárnu nenavštívil a tak jeho návštěva v roce 2007 byla první a poslední v jeho životě kdy hvězdárnu viděl v celé své kráse a vybavenou přístroji. Nikdy nezapomenu
na jeho velmi dlouhý a upřímný stisk ruky a na jeho slova která nám tehdy napsal do
kroniky: „Byl jsem mezi svými i jinými žáky, za což jim i ostatním přítomným jsem
upřímně za pozvání vděčen. Stáří nelze obejít a tak je to i u mne – buďte všichni šťastni a zdrávi.” Pan Josef Sienel zemřel tři roky poté dne 1. května 2010.
Stáří ani čas nelze obejít a tak uplynulo dalších deset roků a v roce 2017 jsme připravovali 60. výročí otevření hvězdárny. V tomto roce mezi nás přišla na hvězdárnu
vnučka pana Sienela, paní Barbara Benešová – Sienelová. S její pomocí jsme ve spolku začali připravovat program na slavnostní výroční den. Původně se oslavy měli
odehrávat pouze na hvězdárně. Několik dní před tím jsme ale dostali k dispozici od
paní Adriany Sienelové unikátní dobové fotograﬁe z výstavby hvězdárny z pozůstalosti pana Sienela a přehodnotili jsme byť s drobnými problémy program oslav.
Na dobových fotograﬁích byla zaznamenána také výstava astronomické techniky
a literatury která se uskutečnila před zahájením provozu hvězdárny v roce 1957
ve třídě místní školy. Paní Barbara Benešová – Sienelová přišla s originální myšlenkou tuto výstavu po 60 letech zopakovat ve stejných prostorách. Díky vstřícnosti
zastupitele místní samo-správy obce – pana Jana Preče, jsme mohli tuto myšlenku
zrealizovat a návštěvníci ve slavnostní den dne 15. července 2017, tak získali možnost kromě přímé návštěvy hvězdárny, navštívit i tuto unikátní výstavu v prostorách
bývalé školy. Zde kromě dobo-vých unikátních snímků byla vystavena současná i historická pozorovací technika, literatura, mapy a jiné artefakty z oboru astronomie.
Velmi nás potěšila velká účast obyvatelů Lošova a zájemců z okolních obcí. Lidé nad
vystavenými fotograﬁemi čile diskutovali a vzpomínali… a také chválili tuto akci. Co
více je možné si přát?
Hvězdárna Josefa Sienela nezanikla jako mnohé jiné podobné hvězdárničky v naší republice. Díky práci několika nadšenců je i nadále přístupná od jara do podzimu každý
jasný pátek návštěvníkům a věřte, že v současnosti, po provedené rekonstrukci, je
v nejlepším technickém a přístrojovém stavu za celou dobu svoji existence. Odkaz
Jose-fa Sienela, jeho tehdejších přátel a spolupracovníků tak žije dál. Moje poděkování za úspěšnou loňskou slavnostní výstavou k 60. výročí hvězdárny Josefa Sienela,
patří všem členům Spolku Hvězdárna Olomouc, kteří se nezištně podíleli na zdaru celé akce a kteří se o hvězdárnu pečlivě starají. Dále děkuji paní Barbaře Benešové – Sienelové za skvělou myšlenku a pečlivou realizaci výstavy v budově bývalé školy.
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Rovněž si velmi cením a děkuji za zapůjčení dobových fotograﬁckých materiálů paní
Adrianě Sienelové a rodině pana Sienela za poskytnutí nedokončeného dalekohledu
z pozůstalosti pana Sienela. Panu Michalu Tomáškovi děkuji za pečlivé zdokumentování této akce. Panu Janu Přečovi a členům místní samosprávy obce Lošova děkuji za
vstřícnost při realizaci akce. Všem návštěvníkům děkuji za zájem a návštěvu.
(Poděkování za příspěvek patří panu Josefu Masničákovi.)

A protože přes všechno úsilí, které vynaložili všichni výše jmenovaní aktéři výstavby
lošovské hvězdárny nelze opomenout ani nezvratný podíl samotných lošovských občanů ani školní mládeže, která v tom období navštěvovala lošovskou školu, rozhodli
jsme se požádat o sdělení vzpomínek také lošovské pamětníky. Zjistili jsme, že mezi
pamětníky výstavby patří zejména tehdejší žáci 3. třídy. Na schůzce Klubu seniorů
jsme se proto zeptali žaček, kterými nyní jsou paní Věra Kovaříková, paní Snášelová,
paní Kopečná a dalších, jak na to období vzpomínají.
Od paní Kovaříkové jsme se dověděli: „Naše škola byla jednotřídní, pan řídící učitel
Josef Sienel vyučoval tedy všechny předměty. Nejvíce mi zůstaly v paměti práce na
zahradním pozemku, každodenní prohlídky čistoty rukou a i některé ve-selé příhody.
Někdy jsme i místo tělocviku nosily v proutěných koších cihly ke hvězdárně. Vždy dvě
cihly v jednom koši a z každé strany koše jedno děvče.“ Ať již to byla tato děvčata,
nebo i další chlapci, kterými byli pan Nádvorník, Knop, Sedláček i Mlčoch, všichni se
nějak podíleli na výstavbě hvězdárny. Takové cesty od školy ke hvězdárně se opakovaly i v odpoledních hodinách po školním vyučování. Samozřejmě se to uskutečňovalo s humornými průpovídkami, jak už to mezi dětmi bývá. A protože z kopce byl
i krásný výhled do okolí, chodili se tam děti dívat i na to, jak výstavba pokračuje s přispěním dospělých lošováků.
A k tomu nám řekl svou vzpomínku také pan František Mlčoch: „Rád vzpomínám na
tu dobu, přestože jsem měl hendikep, byl jsem na vozíčku, takže jsem cihly nenosil.
Měl jsem velmi rád koně. A tak jsem přesvědčil svého kamaráda Hynka Lindnera,
aby od svého otce koně s vozem vypůjčil. Spolužáci pak naložili cihly, já jsem seděl na
voze a kočíroval koně. Vozík byl tzv. ráfák, měl nízké bočnice. Ale cihel se tam vešlo rozhodně více, než nanosily děvčata v koších a tak jsme byli rádi, jak nám to rychle šlo.”
Na školní léta z té doby vzpomíná i paní Kopečná: „Vím, že to tak bylo, jak to říká
paní Věra (Kovaříková). Vzpomínám si také na tuto příhodu: Jednou jsme ve třídě
zůstaly samy, bez pana učitele Sienela. Hned vedle třídy v prvním patře měl kabinet.
A tam nečekaně odešel. Když jsme se potom odvážily a šly se podívat, viděli jsme, jak
se dívá z okna někam nahoru takovou rourou. No a to byl jistě jeho první dalekohled,
ale na co se díval, to již nevím.”

No a na úplný závěr je potřeba ještě sdělit, že zahájením výstavby domu pana France
bylo třeba vybrat název ulice, na které byl dům postaven, neboť tato ulice ještě neměla
své jméno. Magistrátem města Olomouce byla Komise městské části vyzvána, aby připravila návrh. Vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti té výstavby existují již ulice
Koperníkova a Pod hvězdárnou, zabývala se Komise možností pokračovat v podobném
duchu. Mimo jiné i proto, že tato nová lošovská ulice odbočuje z ulice Pod hvězdárnou
přímo a nezvratně k lošovské hvězdárně, tehdy již pojmenované po panu Josefu Sienelovi. Magistrát města tento návrh Komise na pojmenování ulice po panu Josefu
Sienelovi ocenil a název ulice schválil. Nově vzniklá ulice Josefa Sienela slibuje pokračování výstavby na dalších přilehlých pozemcích, takže svou adresu na této ulici
budou v budoucnu mit i další lošovští občané. Zakladatele lošovské hvězdárny a lošovského řídícího učitele pana Josefa Sienela z období padesátých let minulého století tak
bude název ulice všem pamětníkům a občanům Lošova trvale připomínat.
Zachovalé fotograﬁe, které jsou umístěny uprostřed této publikace dosvědčují velkou
snahu lošovských dětí a dospělých občanů postavit hvězdárnu právě v Lošově. Jistě se
pamětníci na těchto fotograﬁích poznají. Bohužel někteří již mezi námi nejsou, ale ti
stávající si alespoň na ně vzpomenou.
(Za poskytnutí archivních fotograﬁí děkujeme rodině pana Sienela, zejména paní Adrianě
Sienelové a Barbaře Benešové – Sienelové, člence spolku Hvězdárna.)
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Pohled do historie Lošova.
Hájovna v mlýnku.
Bývalá hájovna se nacházela v blízkosti Lošovského potoka mezi Lošovem a Velkou Bystřicí v údolí, kudy vedla také pěší cesta do Velké Bystřice, v minulosti hodně využívaná.
Kdy přesně byly budovy hájenky a hospodářského stavení v mlýnku postaveny se
neví, na mapě z roku 1897 jsou však již zakresleny jako „Hegerhaus”. Samotná mapa
je zobrazena na vnitřní straně obálky Ročenky. První dochovaná fotograﬁe je asi z počátku 20. století, protože stráň nad hájovnou je ještě skoro holá.

Další fotograﬁe jsou již ze 60. let před zbouráním hájenky.

Hospodářská budova ještě sloužila Mysliveckému sdružení asi do roku 2000, kdy byla
také stržena.
Hajným byl kolem roku 1930 Josef Pospíšil, v roce 1934 asi jeden rok Otto Jahn, který
si vyměnil pobyt s hajným Dudou a šel na hájenku na Zdiměř k Posluchovu. Po něm
následoval hajný Čermák. Posledním hajným, který sloužil na hájence, byl Jaroslav
Martínek, který se pak v roce 1960 přestěhoval do nově vybudované hájenky v Lošově.

Prostor před hájenkou byl osazen lávkami a stoly a byl oblíbeným výletním místem
obyvatel Lošova, Bukovan, Velké Bystřice i ostatních turistů z okolí.
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Na fotograﬁi z r. 1940 jsou: Bohumír Preč (v čele), Anežka Moštovská – Pecáková, Oldřich
Pecák, Amalie Prečová – Šišková, Rosalie Prečová – Pecáková a Jan Preč (vzadu odleva).

Na fotograﬁi zleva: Anežka Moštovská – Pecáková, Amalie Prečová – Šišková, Rosalie
Prečová - Pecáková , Jan Preč, Oldřich Pecák, Bohumír Preč, ?, Rosalie Pecáková.

V současné době toto romantické prostředí připomínají jen chovné rybníky schované
pod vzrostlými stromy.

Děkujeme panu Antonínu Kopečnému za zpracování podkladu s využitím fotograﬁí
a historických podkladů paní Miroslavy Titzové a rodiny Prečovy.
Tímto příspěvkem otevíráme novou kapitolu naší Ročenky, která bude zaměřena, jak
již sám název říká, na pohledy do historie Lošova. Vyzýváme tímto všechny pamětníky lošovské minulosti, aby v rámci těchto pohledů do historie přispěli k rozšíření
informací o dávno zapomenutých lošovských pamětihodnostech a zapadlých koutech.
Jistě jich je zde dost, mnohé z nich byly připomenuty na výstavách, které byly uspořádány v nedávné minulosti v budově bývalé školy, zejména při příležitosti výročí
630 let od první písemné zmínky o Lošovu, 550 let od dokladu o existenci obce Lošov
a dalších významných výročí v roce 2015.
V roce 2018 budou naši hasiči slavit 125. výročí svého založení, což by rovněž mohlo
být tematem pro nějaký pohled do historie.
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