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Vážení spoluobčané, lošováci,

ročenka za rok 2019 si připomene jednak uplynulé události v Lošově, kterých bylo
opět jako vždy velmi mnoho, ale také dvě události významné. Především je to skutečnost, že právě před 40 lety, tedy v závěru roku 1979, došlo ke sloučení dosavadní
samostatné obce Lošov s městem Olomouc. Tímto opatřením vlastně obec Lošov
zanikla, přestože v témže roce oslavila již 514 let od svého založení a také 594 let od
první písemné zmínky o existenci Lošova. Od roku 1979 se Lošov stal jen městskou
částí Olomouce, stejně jako některé další samostatné obce v okolí Lošova, jako Radíkov, Svatý Kopeček a pod. K tomuto výročí jsme připravili samostatnou kapitolku
v další části této ročenky.
V roce 2019 jsme si stejně jako všichni naši občané připomněli také výročí 30 let od
Sametové revoluce v roce 1989, a to zasazením „Stromu Svobody”. Stalo se tak
přesně dne 17. listopadu 2019 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Při této
příležitosti byla slavnostně zasazena lípa vedle lošovské zvoničky, a to včetně vzpomínkového programu, který zahrnul nejen připomenutí památného dne, ale i žehnání zasazeného stromu, vystoupení hanáckého souboru Rovina, vystoupení žáků ZŠ ze
Sv. Kopečka a lampionový průvod k pomníku padlých. Této události se zúčastnilo
mnoho místních občanů ale také zástupci Rady města Olomouce pan ing. Ladislav
Šnevajs a paní Eva Kolářová a také zástupci okolních místních částí.
No a pokud se týká života v Lošově v roce 2019, pak je třeba uvést, že se v tomto roce
uskutečnily všechny tradiční akce, na které jsme byli v Lošově zvyklí, podařilo se
znovu zopakovat i 2. ročník akce „Jak chutná Lošov“. Lošovské vinobraní bylo nahrazeno Lošovským koštem. A to jsme již u vzniku nového subjektu v Lošově, kterým je
spolek „Dobrý Lošov“, který vznikl z iniciativy pana Petra Rajta, majitele Café Gape,
aby spolu s dalšími členy tohoto spolku rozšířili možnosti kulturního vyžití pro občany Lošova. Je jistě přínosné, že členy tohoto spolku jsou zejména nově přistěhovalí
občané Lošova, kteří tak vyjadřují svou sounáležitost k Lošovu.
Je tím významně rozšířena činnost, kterou dosud pro Lošov vykonávali především SK
Lošov, SDH Lošov, fotbalisté Dorespo Lošov a Klub seniorů v Lošově. Všem těmto
spolkům děkujeme za vykonanou práci ve prospěch Lošova, o níž se podrobně můžete
dočíst jako vždy v další části ročenky. Samotná kapitola je v ročence vyhrazena pro
Komisi městské části v Lošově, která i v roce 2019 pracovala pod vedením předsedy
pana ing. Jana Preče.
Podle ověření na Odboru evidence obyvatel na Magistrátu města Olomouc žilo na
konci roku 2019 v Městské části Lošov 732 obyvatel, což je o 14 osob více než na konci
roku 2018.

Radostný přírůstek byl zaznamenán v počtu narozených dětí, kterých se v Lošově
v uplynulém roce narodilo celkem 13, z toho 11 chlapců a jen 2 děvčata. Přejeme
všem hodně zdraví a rodičům radost z ratolestí.
Nejstaršími občankami Lošova jsou nyní paní Ludmila Stolářová a Edita Kratschmerová, obě ve věku 89 let s rozdílem pouhých 2 dnů. Nejstarším mužem zůstává
nadále pan Gustav Snášel ve věku 88 let.
Na tomto místě uvádíme lošovské jubilanty za rok 2019:
85 let
80 let
75 let
70 let

Jan Chromec
Michael Příza, Svatava Chromcová a Františka Svobodová
Ludmila Bocková, Miroslav Haupt, Duňa Šimáčková, Helena Knopová,
Věra Lindnerová a Antonín Kopečný
Vlasta Kopečná, Jan Johanes, Marie Renotierová, Jana Bocková,
Zdenek Botek, Jan Konečný, Marie Jurová a Ludmila Eichlerová

K těmto krásným životním jubilejím přejeme všem oslavencům hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let, prožitých zde v Lošově.
Bohužel nás v uplynulém roce opustili někteří naši občané, mezi nimi i pan Miloš
Eichler, dlouholetý předseda Komise městské části v Lošově, který byl za svoji obětavou činnost ve prospěch obce při příležitosti Lošovských výročí v roce 2015 oceněn
Pamětním listem. Čest jejich památce.
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce v budově bývalé
školy na Svolinského ulici č. 15 jsou opět vždy v úterý od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Na tomto pracovišti lze provést úhradu poplatků za sběr komunálního odpadu, poplatku za psy a rovněž provést ověření podpisu a ověření listiny. Telefonní číslo pro
případné informace k poskytovaným službám je 585 355 117.
Pokud se týká sběru komunálního odpadu, i v roce 2020 budou popelnice vyváženy nadále vždy v sudou středu, a odvoz bioodpadu v lichý pátek, počínaje 13. březnem. Sběr
tříděného odpadu papíru a plastů bude probíhat v nezměněné frekvenci jako dosud.
Pro další období roku 2020 však dochází ke dvěma výrazným změnám. Poplatek za
svoz komunálního odpadu pro rok 2020 byl zvýšen na částku 816 Kč na osobu
a rok a je třeba ho uhradit nejpozději do 31. 5. 2020. V době uzávěrky textu této
ročenky nebylo ještě deﬁnitivně rozhodnuto o ukončení konání tzv. sběrových sobot.
O jejich dalším osudu bude rozhodnuto a občané budou dodatečně informováni.
Ve vztahu k Lošovské ročence za rok 2018 je třeba provést jednu opravu dat,
uvedených k obětem světových válek na Památníku v Lošově. Při výročí ukončení
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I. světové války jsme v ročence uvedli nesprávné informace ke jménu pana Vincence
Kráčmara. Na pomníku obětem je zaznamenán jako nezvěstný. Další uveděné skutečnosti o životě pana Kráčmara se však již týkají bohužel někoho jiného se shodným
jménem.
Po přečtení údajů v minulé ročence se na nás obrátil vnuk pana Vincence Kráčmara
z Bukovan pan Antonín Kráčmar a poskytl nám tyto správné informace:
Vincenc Kráčmar, Čeněk, nar. 3. 11. 1872 v Lošově, bydlištěm tamtéž. Povoláním rolník
a registrován jako dobrovolný hasič. Povolán do I. světové války, bojoval za Rakousko-Uhersko,
u pěšího polního pluku č. 13 (jednalo se o zeměbranecký pěší pluk, který byl složen z národností
Moraváci, Sudetští němci, a ostatní. Ti všichni bojovali na ruské frontě). Dne 8. 9. 1914 byl po
boji nenalezen. Dle osobního svědectví, které tehdy po návratu z války poskytl jeho ženě Otílii
Kráčmarové, rozené Utíkalové, nar. 12. 9. 1874 v Lošově (dcera Josefa Utíkala, rolníka v Lošově
a Františky Petrovy) jeho kamarád pan Robert Přindiš z Bukovan, který rovněž sloužil v I. světové válce uvedl, že toho rána ještě spolu na frontě mluvili, ale poté viděl, jak pěší pluk hnali do
bažin a již se s ním nesetkal. Byl přesvědčený o tom, že se utopil v bažinách. Dne 1. 3. 1919, o pět
roků později, byl dle zákona prohlášen Vincenc Kráčmar za mrtvého (doslovně ve vojenské kartotéce zapsáno – pohřešován za mrtva).
Záznam o úmrtí Vincence Kráčmara je právem zaznamenán na pomníku věnovaném
obětem I. světové války v Lošově.
Tímto prohlášením se za mylně uvedené informace, ke kterým došlo bohužel
prostou záměnou jmen, omlouváme zejména rodině a přátelům, kteří nás na tyto
skutečnosti upozornili.
Skutečnost, že na námi chybně publikované informace v Lošovské ročence jsme byli
informováni občany z Bukovan, tedy obce, nacházející se mimo teritorium Lošova
svědčí o tom, že její obsah je sledován v celém blízkém okolí. Není překvapením, že
jsme v nedávné minulosti zaznamenali věcné ohlasy rovněž z města Olomouce, Radíkova, Droždína a Svatého Kopečka. To svědčí o tom, že kulturní a společenský život
v Lošově a historická minulost Lošova má prostřednictvím vydávané Lošovské ročenky své čtenáře nejen v Lošově.
V této ročence za rok 2019 jsou kromě tradičního obsahu o činnosti všech spolků a organizací také kapitoly o dvou osobnostech Lošova, pana ing. Miroslava Charouze,
krajského koordinátora BESIPu a pana Jana Vaňka – myslivce, zakladatele mysliveckého spolku v oblasti. V krátkém Pohledu do historie Lošova nyní připomínáme
40. výročí včlenění obce Lošov do organizace města Olomouc, které proběhlo v závěru roku 1979 s platností od 1. 1. 1980.

Úvodní slovo předsedy KMČ pana ing. Jana Preče:
Vážení lošovští spoluobčané,
opět se k Vám dostává Lošovská ročenka bilancující uplynulý rok. Byl to první rok
čtyřletého funkčního období nových představitelů statutárního města Olomouce
i dost pozměněné komise městské části Lošov. Co nám v Lošově uplynulý rok
přinesl?
Finanční zdroje na život v obci a opravy neinvestičního charakteru zůstaly stejné
jako v roce 2018, nově se však zvýšil příspěvek města na tzv. estetizaci obce o dalších
300 tis. Kč. S uspokojením mohu konstatovat, že tyto prostředky byly beze zbytku
vyčerpány a účelově zhodnoceny. Celkový objem čerpaných ﬁnančních prostředků v roce 2019 činil 875 tis. Kč v rozpočtových cenách. Z této částky komise také
podpořila společenské a sportovní akce místních spolků, stejně jako předešlé roky
i letos počítá s vydáním Lošovské ročenky. V rámci estetizace proběhlo restaurování
pískovcového kříže z r. 1865 na kraji obce při vjezdu od Svatého Kopečka. Po jeho
demontáži byl stav poškození povětrnostními vlivy a zrezivění kotevních a pojících
prvků shledán jako havarijní. Zájemci mohou shlédnout fotodokumentaci, která je
uložena na KMČ. Pamatovali jsme rovněž na obnovu písma na památnících nad
Mariánským Údolím, připomínající koupi lošovských lesů městem Olomouc v roce
1936 tehdejším olomouckým starostou JuDr. Richardem Fischerem, a na Zdiměři,
který připomíná návštěvu a kontrolu lesních pozemků knížetem Lichtenštejnským.
U příležitosti výročí Dne boje za svobodu a demokracii byla 17. listopadu vysazena
u místní kapličky lípa jako Strom svobody. Akce se kromě místních občanů zúčastnili zástupci rady města paní Eva Kolářová a Ladislav Šnevajs, pěvecký doprovod
zajistil mužský hanácký sbor Rovina vedený panem Janem Žůrkem, s krátkou
poezií vystoupila žákyně ZŠ na Svatém Kopečku a v závěru lípu požehnal Hyacint
Kuchta Opraem.
Teprve v samotném závěru roku se podařilo zrealizovat nájezd na bývalé dětské hřiště, které bude možno nyní využít i k parkování při hojně navštěvovaných akcích na
hřišti, nebo v kulturním domě. Dále byly zhotoveny nové ocelové schody na ulici
Lenhartova, nahrazující z hlediska bezpečnosti provizorium ve strmém svahu.
Z kapitoly oprav proběhla rozsáhlejší oprava povrchu komunikace ul. Hliník, oprava komunikace na ul. K Mlýnku, byl opraven částečně chodník pod klubem seniorů
a vpusť na ul. Kovářská. Na ul. Zlaté Doly byla dokončena velká investiční akce
zahrnující novou dešťovou a splaškovou kanalizaci, přeložky osvětlení, telefonu
a hlavně nový povrch komunikace s okolní úpravou terénu. Akce byla zahájena
již v roce 2018 a její celkové náklady činily cca 6,5 mil. Kč, dokončena však byla
až v roce 2019. Přáním naší komise a věřím i spoluobčanů je, aby takto vypadaly

6

a v budoucnu byly opraveny všechny naše ulice. Naopak nepříliš dobře dopadla
oprava souběžné ul. Liškovská. Reklamace ze strany naší komise byla označena za
opodstatněnou a došlo ke kompletní výměně podkladu a předláždění.
I když má komise pro letošní rok 2020 připraven nový plán oprav, nepodařilo se do
ﬁnančního plánu města zařadit ani realizaci 1. etapy „Rekonstrukce průtahu obce –
ul. Svolinského”, ani projekční zpracování veřejného osvětlení na ulicích, kde doposud chybí.
Jsem rád, že se velmi často setkávám i s dalšími lošovskými občany mimo naši komisi, jimž není život a dění v Lošově lhostejný. Děkuji všem, kteří svými náměty
a vizemi mají zájem měnit život v Lošově k lepšímu.

Jak vidí život v Lošově, činnost a možnosti místní komise, uvádí v následujícím příspěvku její člen Jan Žůrek, který sice není občanem Lošova, ale právě proto je jeho
pohled jistě zajímavý a nestranný.

Vážení spoluobčané,
spolu s prací v komisi městské části Lošov přijal jsem také úkol napsat několik řádek do
tradiční lošovské ročenky.
V prvé řadě – jsem moc rád, že taková publikace v Lošově pravidelně vychází. V dnešní
extrémně digitální době je i pro mě malým svátkem listovat potištěným papírem a číst si
obsah, který pro ostatní tvoří aktivní osobnosti místních spolků nebo ochotní pamětníci
s kronikářskou pílí. Tím spíše, pokud se texty a fotograﬁe týkají „mého” Lošova, kde jsem
strávil už dobrou třetinu života. Moc si vážím práce, času a nadšení všech, kteří ke vzniku
této ročenky přispívají.
K čemu vlastně jsou komise městských částí? Mají předkládat návrhy a stanoviska Radě
města Olomouce, informovat spoluobčany a především navrhovat účelné čerpání přidělených ﬁnančních prostředků na drobné opravy, investice či estetizaci prostředí.
Jsem přesvědčen, že v tomto směru není lošovská komise nijak pozadu: přijímá podněty
občanů, eviduje veškeré problémy a vyhodnocuje potřebnost konkrétních oprav. Chybí
tomu ale „šťastný konec” – jediné rozhodující slovo má totiž město Olomouc. A tak se
někdy zdá, že naše připomínky k technické údržbě obce nikdo neřeší, že se stavební opravy
neúměrně vlečou, nebo přijde rozhodnutí o odložení investičního záměru „na neurčito”.
Někdy to připomíná boj s větrnými mlýny a já upřímně obdivuji vytrvalost pana Jana
Preče, předsedy KMČ Lošov, se kterou neustále chodí za úředníky vysvětlovat, přesvědčovat a prosit.

Není ale všechno černé, samozřejmě. Lošov leží v krásné lokalitě, je vcelku dobře dostupný
autem i MHD, víkendových návštěvníků sem míří stovky, máme vlastní kulturní dům,
rozvíjí se sportovní zázemí. Postupně probíhají rekonstrukce komu-nikací, je připravena
projektová dokumentace k mnoha investičním záměrům, kultivuje se prostředí obce
(výsadba u památníku, oprava kamenného kříže aj.). Komisi se daří alespoň drobně v činnosti podporovat sportovce, hasiče i další místní spolky. Udržují se tak tradiční šibřinky či
dětský den, ale vznikají také události nové – rychle se etablovala akce Jak chutná Lošov,
poprvé se v roce 2019 objevil Vinný košt.
Za všechny členy komise městské části si dovoluji tvrdit, že nám Lošov opravdu leží na
srdci, vždyť zde žijeme všichni společně. Musíme ale o sobě dávat ještě víc vědět odpovědným zástupcům města, aby měli také oni větší chuť pečovat o jednu z nejhezčích částí
Olomouce.
Budeme rádi, pokud nám s tím pomůžete.
Honza Žůrek, člen KMČ Lošov
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Z činnosti klubu seniorů v Lošově v roce 2019.
Náš klub seniorů se pravidelně schází v budově bývalé školy, nyní detašovaného
pracoviště magistrátu města Olomouce. V klubu je registrováno 53 členů, činnost
klubu řídí pětičlenný výbor samosprávy s předsedkyní Ludmilou Čajkovou. Volby
samosprávy probíhají vždy v listopadu. Na pravidelných středečních setkáních
vždy od 14. hod. se nás schází 20 až 25 členů – seniorů, nejdříve se proberou organizační záležitosti. Předsedkyně Ludmila Čajková nás informuje o akcích, které nás
čekají, jaké byly průběhy různých školení a setkání s představiteli města. Pak se věnujeme zábavě, vzpomínáme, nasloucháme připraveným besedám a vystoupením
pozvaných hostů.
Při středečních setkáních si také připomínáme různé svátky: Tří králů s jejich dary do
Betléma Ježíškovi zlato, kadidlo a myrhu, začátek Masopustu, klapač, Velikonoční
svátky s pomlázkou, místně slavenou jedličku, Lošovské hody a v závěru roku zdobení vánočního stromku.
V rámci vzájemných návštěv nás dne 16. ledna navštívili členové klubu seniorů z Radíkova a my jsme jim tuto návštěvu oplatili 4. září. Naopak 15. dubna jsme se zúčastnili velikonočního zdobení kraslic v Klubu pro seniory v Olomouci ul. Peškova. Vládla
tam příjemná atmosféra s občerstvením a hudbou. Na podzim 1. října se uskutečnila
návštěva a prohlídka nového klubu seniorů v Pavelčákové ul. v Olomouci.
Naše středeční setkání jsou také místem oslav životních jubileí a památných dnů.
Svá životní jubilea zde slavili Jan Chromec, Vlasta Kopečná, Svatava Chromcová,
Františka Svobodová, Marie Jurová, Helena Knopová, Věra Lindnerová a Antonín
Kopečný. Oslava památných dnů bývá doplněna malým občerstvením: oslavy MDŽ
8. března, tradiční zakončení lošovských hodů dne 5. května v prostorách klubu
seniorů za účasti celého spektra lošovských občanů. První pololetí jsme zakončili
závěrečným setkáním dne 26. června včetně bilancování, co jsme udělali a nastínili
jsme i plán na další pololetí. Dne 2. října jsme si připomenuli Den seniorů. A potom
již 18. prosince se konalo slavnostní ukončení činnosti roku 2019. Vítáme nové
členy a také uctíváme památku těch, kteří zemřeli. V roce 2019 to byli Mudr. Dobroslava Provazníková a Dagmar Vinohradníková.
Jednotliví členové našeho klubu se také zúčastňují různých sportovních klání. V sobotu 11. května se tříčlenné družstvo zúčastnilo sportovně znalostní soutěže ve
Smetanových sadech. Ve čtvrtek 23. května se pětičlenné družstvo, již počtvrté,
zúčastnilo seniorského desetiboje na stadionu TJ Lokomotiva v Olomouci v rámci
sportovních her seniorů Olomouckého kraje. V úterý 25. června se čtyřčlenné družstvo zúčastnilo sportovního a dovednostního odpoledne v Droždíně, pořádané
Seniorským klubem Droždín. Ve čtvrtek 19. září pořádala Městská policie Olomouc
Branný závod na Svatém Kopečku. Z našeho klubu se zúčastnila tři tříčlenná druž-

stva. Branný závod probíhal na tříkilometrové trati v blízkosti ZOO, na 14 znalostních a 5 sportovních stanovištích jsme si ověřovali své znalosti z různých oborů
a též svoji sportovní zdatnost. V tomto závodě získalo naše družstvo s názvem
Skokani Lošov velmi pěkné 4. místo.
Náš klub pořádá pro své členy různé zájezdy. Ve čtvrtek 14. března to byl zájezd do
Brna na hrad Špilberk a na výstavu Titanic. V úterý 11. června zájezd na zámek Holešov a Svatý Hostýn. V úterý 24. záři se dvě členky našeho klubu zúčastnily zájezdu
seniorů do Příboru, který pořádal Magistrát města Olomouce.
Členové našeho klubu se zúčastňuji různých výstav a prohlídek. V pondělí 11.února
návštěva Pevnosti poznání spojena s přednáškou pro seniory. V sobotu 1.června
komentovaná prohlídka Freskového sálu ve škole Komenium Olomouc. Ve dnech
15.–18. srpna návštěva výstavy Letní Flóra a v pátek 4. října návštěva výstavy Podzimní Flóra Olomouc.
Účastníme se také různých kulturních a společenských akcí. Ve středu 3. dubna to byla
návštěva Moravského divadla v Olomouci na operetě „Orfeus v podsvětí”. Ve čtvrtek
9. května návštěva ﬁlmového představení „Ženy v běhu”. Ve čtvrtek 26. září v kině Cine
Star Olomouc jsme shlédli ﬁlm „Co jsme komu udělali“. Ve čtvrtek 10. října návštěva
Moravského divadla Olomouc na české operetě „Na tý louce zelený”. Představení organizoval magistrát města Olomouce v rámci oslav Dne seniorů. Z našeho klubu se
zúčastnilo 19 členek. V pondělí 14. října návštěva kina Metropol na životopisném
ﬁlmu „Pavarotti”. Ve čtvrtek 21. listopadu se 5 členů zúčastnilo Plesu seniorů v Olomouci v pavilonu Flora. Ples pořádá pravidelně Magistrát města Olomouce.
V klubu se pořádají také přednášky na různá témata: 6. února přednáška o bezpečnosti na cestách s promítáním ﬁlmů. Přednášku vedl koordinátor BESIP pro
Olomoucký kraj ing Miroslav Charouz. Dne 27. března přednáška o bylinkách
a mastičkách na potlačení bolestí pohybového aparátu člověka. Přednášel Karel
Štenbaur. Dne 11. září přednáška Městské policie na téma zabezpečení před
vniknutím zloděje do domu a jiných nemovitostí. Dne 30. října přednáška MUDr.
Mazocha na téma příznaky mozkové mrtvice a infarktu.
V červenci a srpnu došlo také na instalaci nové kuchyňské linky a výměně regálů ve
spíži v prostorách Klubu seniorů. Tato akce byla vyvolána poruchou statiky spíže
při demolici sousedního domu. Spíž byla původně přizděna k budově školy bez
výrazných základů. Majitel sousedního domu základy spíže zpevnil a pak bylo přistoupeno k celé akci, čímž zároveň došlo již ke zmíněnému zkvalitnění námi využívaných prostor.
Branného závodu na Svatém Kopečku dne 22. 9. 2019 se zúčastnila dvě družstva seniorů z našeho Klubu ve složení: Marie Jurová, Anna Velšová, Růžena Vykrutíková,

10

Bedřich Chlebek, Svatava Maderová, Otakar Svoboda, Vlasta Kopečná, Zdenka
Pospíšilová, Antonín Kopečný. Fotograﬁe těchto družstev najdete ve střední části
ročenky. Ve žlutém dresu družstvo Skokani Lošov, které dosáhlo v tomto závodě
velmi pěkného umístění.
Další barevné fotograﬁe, umístěné v části fotograﬁí jsou ze zájezdu, oslav MDŽ
a závěrečných pololetních oslav v Klubu.
Informace poskytl pan ing. Kopečný

Lošovští hasiči v roce 2019.
Jako každý rok začala činnost Lošovských hasičů Valnou hromadou, která se konala
dne 5. ledna 2019. Tehdy byl ale hodnocen především rok 2018. Tou pravou Valnou
hromadou, která se zabývala činností v uplynulém roce 2019 byla ta, která se konala
v sále Kulturního domu v Lošově v sobotu dne 11. ledna 2020.
Zprávu o činnosti za rok 2019 přednesl starosta hasičů pan Milan Knop. Hned na
začátku přivítal všechny vzácné hosty a informoval přítomné, že Sbor dobrovolných
hasičů měl na konci roku 2019 celkem 66 členů. Ve výjezdové jednotce působí nyní
19 členů – hasičů. V uplynulém roce bylo nahlášených celkem 17 výjezdů, z nichž se
na 15 výjezdů opravdu vyjelo, ne vždy se totiž podaří v dopoledních hodinách zajistit potřebný počet členů posádky. Většinou se jednalo o lesní požáry, z nichž největší
byl u Radíkovské věže, tento zásah trval 4 hodiny. Další výjezdy se týkaly především
odstranění padlých stromů po vichřici a také na záchranu osob z uzavřených prostor.
Již v únoru se naši hasiči zúčastnili školení pro referentská vozidla. V únoru se také
konala jedna tradiční hasičská akce – 16. února Hasičský ples. Plesu jako vždy
předcházela v sobotu 9. února zabíjačka v hasičské zbrojnici. Samotný ples si
vyžádal mnoho práce při přípravě, odměnou ale jistě byla vysoká návštěva lošováků
i dalších příchozích a jejich spokojenost. Ke spokojenému průběhu přispěla také
hudební skupina Kartágo, tradiční vystoupení lošovských mažoretek Hvězdiček,
bohaté občerstvení z domácích zdrojů a také rozsáhlá tombola, na jejímž naplnění
se podílelo 24 sponzorů plesu.
V dubnu jíž započala příprava na stavbu májky, které byla věnována po předchozích
problémech zvýšená pozornost. Již 29.dubna byl vybudován na kraji sportovního
hřiště betonový základ pro májku. Aby byl důkladný byl využit malý bagr. Této
brigády se zúčastnilo 7 hasičů. Výsledkem je nový základ, který bude moci být
využíván v dalších letech i při jiných příležitostech.
Naši dobrovolní hasiči se 5. května zúčastnili také průvodu na Svatý Kopeček,
v rámci tradičních lošovských hodů, když v čele nesli hasičský prapor. V rámci odpoledního programu se také konalo stavění májky. Bohužel akci nepřálo počasí,
přesto se jí zúčastnilo velké množství lidí, členů i nečlenů, obyvatel Lošova, kamarádů a známých. Akce měla širokou podporu, místní babičky donesly napečené
buchty, klobásky, obložené talíře a to všem dodalo sílu a elán do stavění. Samotná
májka měla tentokrát úctyhodnou výšku, naměřili jsme jí 28 metrů. Vzhledem
k předchozím zkušenostem bylo nyní rozhodnuto, že májka bude domácími hasiči
pravidelně hlídána. Velký dík patří Jiřímu Sklenářovi a Jakubu Šiškovi, kteří se
u májky každou noc pravidelně střídali. V průběhu stavění, odpoledne a večer a nakonec i v dalších dnech se u májky scházela spousta lidí, seděli, vykládali, zpívali
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u táboráku a nebo jen tak mlčeli. Díky tomu se tentokrát podařilo zachovat májku
neporušenou po celou dobu až do jejího plánovaného kácení.
Samotné kácení pak bylo naplánováno v rámci pořadu Dětského dne v sobotu 8. června. Počasí se vydařilo, přípravy předchozí den proběhly v plném rozsahu, byla pro děti
připravena trať s hasičskou tematikou, postaveny stany, lavičky a všechno potřebné.
Na samotný Dětský den přijeli také hasiči z Hluboček a předvedli záchranu osob z havarovaného auta. Domácí lošovští hasiči udělali tradiční pěnu, která se dětem vždy
velmi líbí. Na úplný závěr Dětského dne byla slavnostně májka skácena a udělána společná vatra. Ti, co májku uhlídali se těšili konečně na spánek doma.
Hasiči znovu připravili Letní příměstský tábor. A aby si děti mohly užívat případně
i koupele, tak se rozhodli ještě před zahájením tábora vyčistit svoji požární nádrž.
Šlo o celodenní akci, připravovanou dne 28. června a konanou začátkem července.
Bylo nutno vyčistit samotný náhon do nádrže, provést výlov rybiček, vypuštění nádrže a následné vyčištění. Šlo o to zajistit dětem v táboře a nakonec i menším
lošovským dětem možnost bezpečného koupání během horkých letních dnů. Aby se
při čištění pracovalo co nejpříjemněji, bylo připraveno i grilování a udírna. Všech
10 přítomných hasičů včetně jedné sestry hasičky se poctivě činilo a patří jim za to
velký dík. Přítomni byli také dva lošovští rybáři, pánové Šperka a Abeska, kteří se
o vylovené malé rybky správně postarali.
Dva naši hasiči se zúčastnili také cvičení záchrany osob z vody pod dohledem zkušených vodních záchranářů v Dalešicích na přehradě.
Na přelomu července a srpna se uskutečnil již čtvrtý ročník příměstského tábora
pro děti z Lošova a okolí. Příprava tábora i samotný průběh byly velmi náročné.
Zúčastněných dětí bylo opět více, naopak vedoucích méně. Pro děti bylo připraveno
velké množství her a činností. Mezi nimi tzv. hořák, jízda na raftech, slaňování ze
skály, navádění potápěče k pokladu pod vodou a nebo ukázka práce psa Celní
správy. Poučná byla také návštěva profesionálních hasičů v Olomouci, kde byla
krásná prohlídka techniky a vybavení. Koupání v čisté vodě požární nádrže si
všichni velmi pochvalovali, děti byly přímo nadšeny. Předpokládáme, že tábor
proběhne i v tomto roce, počet dětí znovu vzroste, takže bude potřeba i více vedoucích, jinak bychom byli neradi, kdyby tábor ztratil na kvalitě. Zde tedy patří velký
dík také kamarádům a maminkám za pomoc, bez které by se asi tábor neobešel.
Hlavní podíl na přípravě a průběhu tábora měl především Jakub Šiška, dále Jiří
Sklenář a Barbora Mozoličová.
Po hlavní letní sezoně se uskutečnilo u hasičské zbrojnice posezení pro členy a přátele lošovského sboru hasičů. Šlo o výraz poděkování všem za pomoc při celoročních
hasičských akcích, grilovalo se prase, bylo připraveno i další občerstvení, akce se
podařila a všem se velmi líbila.

Sezona byla ukončena tradičním sběrem kovového šrotu dne 26. října , při kterém
jsme se opět velmi nadřeli, ale vzhledem k tomu, že se již nekoná sběrná sobota od
TSMO, je tato naše akce prospěšná všem obyvatelům Lošova.
Je nutno se také zmínit o závodní sezoně. Treninky našich družstev probíhají na
hřišti SK Lošov, za dlouholetou spolupráci v této oblasti je třeba SK Lošov poděkovat. Možnost trenovat v těchto prostorech je pro nás vzácné, jde o bezpečné místo
s kvalitním zázemím.
Naši hasiči se zúčastnili celkem 5 závodů, a za svůj největší úspěch považujeme umístění na 2. místě na závodech v požárním sportu v Bohuňovicích, kde jsme získali
také ceněné 2. místo v nalívačce. Výjimečné byly také loňské závody v Radíkově. Po
dlouhé době se závodu účastnilo nejen družstvo mladých hasičů, ale také druhé
družstvo „tarších”. Obě družstva se umístila v čele pořadí, přičemž mladí byli první
a starší druzí, přestože starší nastoupili bez předešlého treninku. Na Okrskové
soutěži v Droždíně jsme se opět jako loni umístili na 2 místě.
Mezi naše akce patří také různá vystoupení, organizovaná Městem Olomouc při
zahájení turistické sezony, dětských dnech, cvičení složek IZS apod, z nichž poslední se konalo dne 30. října za účasti bratrů Jakuba Šišky a Jana Putny.

Na naší poslední Valné hromadě byla také udělena Okresním svazem hasičů
Čech, Moravy a Slezska ocenění za věrnost těmto našim dlouholetým členům:
Stužka za věrnost po 20 letech bratru Davidu Šperkovi
Pamětní medaile za věrnost 40 let u sboru:
bratru Leopoldu Kovaříkovi
bratru Janu Johanesovi
bratru Janu Zendulkovi
bratru Pavlu Tomkovi
bratru Zdeňku Pospíšilovi
bratru Štefanu Csokovi
bratru Milanu Knopovi
Medaile za zásluhy bratru Karlu Sklenářovi, členu sboru ve věku 82 let, který je
členem již 63 let
Všem oceněným členům našeho Sboru blahopřejeme.
Informace převzaty z výroční zprávy a od starosty pana Milana Knopa.
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Fotbalisté SK Dorespo Lošov – slaví postup do II. Ligy.
Už na to čekali naši fotbalisté jistou dobu, několikrát se po podzimu zdálo, že by mohl postup vyjít, ale nakonec to nikdy nevyšlo. Až v tomto roce 2019. Byl to zasloužený postup, neboť to bylo z prvního místa. Ještě po podzimu roku 2018 byli naši na
druhém místě jen o skore se stejným počtem bodů. Ale jaro se určitě vydařilo a kýžený postup se podařil. Největší podíl na něm měl zcela jistě Radek Výkrutík, střelec
celkem 30 branek na jaře. K němu se přidal 12 brankami Navrátil. Celkem na jaře
naši kluci vyhráli 9 zápasů, 2 krát remizovali a jen 2 krát prohráli.

A teď výsledky jarních zápasů:
Hurikán Velká Bystřice – SK Dorespo Lošov
branky: Šándor 2, Abeska, Sklenář a Navrátil po 1
SK Dorespo Lošov – Rotor LBT
branky: Výkrutík 3 a Navrátil 2
Geoboys – SK Dorespo Lošov
branky: Výkrutík 5 , Navrátil 2 a Urbášek 1
SK Dorespo Lošov – Mlha Team
branky: Výkrutík 2, Navrátil 1
F 1 – SK Dorespo Lošov
branka vlastní soupeře
SK Dorespo Lošov – Atletico Bystrovany
branka: Výkrutík
Sportbar Sigma – SK Dorespo Lošov
branky: Výkrutík 5 a Abeska 2
SK Dorespo Lošov – Dynamo Bystrovany
branky: Výkrutík 3, Poledna 2, Sklenář, Navrátil a Abeska po 1
Buﬀ Belt – SK Dorespo Lošov
branky: Výkrutík 5, Navrátil 2, Poledna a Janáček po 1
SK Dorespo Lošov – FC Bastila
Draci – SK Dorespo Lošov
branky: Výkrutík 5, Navrátil 3, Sklenář a Abeska po 1
Nano Trade – SK Dorespo Lošov
SK Dorespo Lošov – FC Černovír
branky: Výkrutík a Janáček po 1
Takže za výkony na jaře všem poděkování!

6:5
5:1
2:8
3:2
1:1
1:0
2:7
8:1
4:9
3 : 0 kontumačně
0 : 10
2:0
2:2

Po velké dokopné se pak již jen čekalo, do které skupiny ve II. lize budeme zařazeni
a kteří soupeři budou vylosováni. Všichni se těšili a nyní po uplynutí podzimu je
třeba uvést, že se podařilo vyhrát celkem 4 krát, 3 krát remizovat a bohužel také
6 krát prohrát. Divácká kulisa byla opět vcelku dobrá, občerstvení zajištěno, počasí
se snad také vydařilo.

Výsledky podzimních zápasů:
SK Holice – SK Dorespo Lošov
branky: Abeska, Výkrutík a Janáček po 1
SK Dorespo Lošov – P. Balet 99
branky: Abeska a Navrátil po 1
Meta Pohořany – SK Dorespo Lošov
branky: Výkrutík a Hudec po 1
SK Dorespo Lošov – Restoma
Roko Samotišky – SK Dorespo Lošov
branka: Výkrutík
Galacticos – SK Dorespo Lošov
branky: Výkrutík 2
SK Dorespo Lošov – Olpran
branky: Abeska 2, Šándor 1
Kamerun – SK Dorespo Lošov
branky: Výkrutík 3, Urbášek 1
SK Dorespo Lošov – SK Mrsklesy
branky: Výkrutík a Nádvorník po 1
Sokol Dubany – SK Dorespo Lošov
branky: Výkrutík, Abeska, Navrátil a Foukal po 1
SK Dorespo Lošov – Lazce United
branky: Výkrutík, Navrátil a vlastní po 1
FC Holice – SK Dorespo Lošov
branky: Výkrutík a Navrátil po 2, Abeska 1
SK Dorespo Lošov – Foxhunters
branka Abeska

6:3
2:0
0:2
0:1
3:1
2:2
8:4
4:4
2:3
8:4
3:5
5:5
1:0

Když se tedy podíváme za celým uplynulým rokem, musíme být vcelku spokojeni.
Jarní postup si kluci zasloužili, podzim byl ve vyšší soutěži těžký, ale výsledky nejsou úplně špatné. V podzimní části byl opět nejlepším střelcem Radek Výkrutík
se 13 brankami, následuje Abeska se 7 brankami a Navrátil s 5 brankami.
Celkově to tedy stačilo na 11. místo s 11 body a zatímním skore 32 : 37. Takže je třeba
přidat, ale bodové rozdíly nad námi nejsou velké, takže by to jistě mohlo jít. Na jaře
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budeme hrát ještě 7 zápasů doma, výkony byly vcelku dobré, s vedoucím týmem
Galacticos jsme na podzim venku remizovali, škoda dvou jednobrankových proher
na domácím hřišti s Restomou a SK Mrsklesy.
Jako vždy se pak dobrý konec roku na Silvestra slavil „bagem”, kterého se však zúčastnilo tolik zájemců, že se hrálo na celém hřišti na velké branky. Nadále probíhá
zimní trenink každou středu, takže bychom měli být připraveni na těžké boje v jarní části.
Přejeme našim fotbalistům SK Dorespo Lošov v jarním pokračování II. ligy ještě
lepší výsledky než na podzim tak, aby znamenaly udržení v této soutěži, která Lošovu zcela jistě patří.
Jako vždy moc děkujeme panu Abeskovi ml. za poskytnuté údaje.

Z činnosti SK Lošov.
I v uplynulém roce 2019 se Sportovní klub SK Lošov významně podílel na kulturní
a sportovní činnosti v Lošově. Je to tradice, kterou se činovníci klubu snaží využívat
možností, které jim dává vybavení Kulturního domu v Lošově a také všechna
sportovní zařízení, především fotbalové a tenisové hříště. Kulturní dům je však
využíván nejen pro konání akcí SK Lošov, ale také ostatních spolků a organizací,
které působí nejen v Lošově, ale i v blízkém okolí. Můžeme tak jmenovat například
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ na Svatém Kopečku, které zde uspořádalo svůj
společenský ples. Kulturní dům v Lošově je také základnou pro cvičení Mažoretek
Hvězdiček, které sdružují zájemkyně ve dvou věkových a výkonostních skupinách
a patří k nim děvčata z Lošova, Sv. Kopečka, Radíkova a dalšího blízkého okolí. Zázemí kulturního domu je využíváno také lošovským Sborem dobrovolných hasičů
a Spolkem Dobrý Lošov pro konání dalších kulturních a společenských akcí. V průběhu běžného týdne je sál Kulturního domu využíván také pro cvičení dětí, které
vedou zkušení cvičitelé a cvičitelky.
Venkovní prostor sportovního hřiště je pravidelně využíván fotbalisty SK Dorespo
Lošov, kteří v průběhu roku postoupili ze třetí do druhé ligy malé kopané. Na tenisovém kurtu pak pravidelně již několik desetiletí hrají senioři v neděli dopoledne,
doplnění o další mladší zájemce o tenis. V průběhu týdne je pak tenisový kurt pronajímán i dalším zájemcům. Vybavení sportovního hřiště je velmi vhodné pro konání
venkovních akcí, jako je Dětský den, Loučení s prázdninami, akcí Jak chutná Lošov,
hasičské oslavy a závody, vztyčení májky a dalších drobných sportovních akcí.

Z akcí v uplynulém roce vybíráme:
23. března se konaly Šibřinky Sk Lošov, bylo to již významné 55. konání tradiční
společenské akce v Kulturním domě. Jako vždy se šibřinek zúčastnilo velké
množství masek, bylo zajištěno dostatek občerstvení, kvalitních nápojů a tak
zábava rychle plynula až do samého závěru. Hudba se všem líbila a tak se všichni
jistě již těší na další šibřinky v následujícím roce.
24. března odpoledne pak následoval velmi oblíbený Dětský karneval.
Z obou těchto akcí jsou uvedeny fotograﬁe ve střední barevné části ročenky a také na
stránkách: jurova.rajce.idnes.cz
8. června od 14 hodin byl připraven Dětský den, který vyvrcholil ohňostrojem
a také kácením májky. Samotnou organizací Dětského dne byli tentokrát pověřeni
místní Hasiči, naši členové jim však velmi zdatně pomáhali. O samotné akci jsou
uvedeny podrobnosti v kapitole ročenky o Sboru dobrovolných hasičů v Lošově.
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Výběr fotograﬁí k jednotlivým částem ročenky.
Šibřinky SK Lošov

Dětský karneval SK Lošov

Ještě mažoretky

Slavnost jedličky v Lošově

Památník obětem války po úpravě

Klub seniorů Lošov

Naši zdatní sportovci na městských soutěžích

Hasičský letní tábor

Společné foto hasičů před hasičkou

Ahoj léto, ahoj prázdniny

Halloween 2019

Dětský den hasičů a soutěž v Trusovicích

Mnohé další fotograﬁe z akcí, pořádaných SK Lošov můžete najít na:
jurova.rajce.idnes.cz

Ulice Zlaté doly po rekonstrukci

Jak chutnal Lošov

Silvestrovské bago fotbalistů SK Dorespo Lošov

Z řezbářských prací pana Jana Vaňka

31. srpna od 14 hodin byla připravena tradiční akce Ahoj léto, ahoj prázdniny, jde
o loučení s prázdninami formou soutěžního odpoledne pro děti různých kategorií.
Děti ve věku od 3 do 12 let soutěží odděleně kluci a děvčata v běhu na krátkou trať,
skok do dálky z místa, hod do dálky a běh na dlouhou trať. Ti nejlepší obdrželi v každé kategorii medaili a diplomy, ostatní účastníci diplomy a nějakou cenu útěchy.
Pro děti, ale taky všechny přítomné jak rodiče, tak ostatní diváky bylo připraveno
bohaté občerstvení, hudební doprovod, takže se všichni dobře bavili.
14. září odpoledne se uskutečnil již druhý ročník gurmánské akce Jak chutná Lošov.
Šlo o společnou akci SK Lošov a Spolku Dobrý Lošov, který vznikl za účelem
rozšíření možností kulturních a společnenských akcí v Lošově.
Na sobotu 19. října pozvali organizátoři akce z SK Lošov všechny děti na oslavu
Halloweenský slet, který se uskutečnil v KD v Lošově. Na děti čekaly soutěže, tvoření, vyřezávání dýní, a na závěr také lampionový průvod. Přestože bylo stanoveno
vstupné ve výši 70 Kč, v ceně byla dýně, potřeby pro tvoření a také odměny, zúčastnilo se více než 70 dětí, tentokrát převažovaly menší děti.
V sobotu 30. listopadu od 18 hodin se v KD Lošov uskutečnil I. Lošovský košt. Ten
navázal na dlouholetou tradici lošovského vinobraní. Koštu se zúčastnilo Vinařství
Soška ze Šatova a Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž. Vystaveno a připraveno
k ochutnání bylo více než dvě desítky vzorků od moravských vinařů. Ochutnávku
vína doprovodily sýry, uzeniny a další dobroty od farmářů z regionu. K poslechu
hrála cimbálová muzika Krušpánek z Velké Bystřice. V ceně za vstupné byla sklenička, welcome drink a slosovatelná vstupenka. Tuto akci spolupořádal spolek Dobrý
Lošov a KMČ Lošov.
Hned další sobotu 7. prosince se u Kulturního dmu konalo Rozsvícení vánočního
stromu. Pořad byl zahájen již v 15 hodin vystoupením skupiny Akvarel, která na
této akci hraje již pravidelně. Na zahřátí byl připraven punč, k snědku výborné
bramboráky a na chuť různé cukroví. Jakmile se setmělo, tak byl kolem 17 hodiny
rozsvícen vánoční stromeček. Nálada byla výborná, bavili se děti, mládež i dospělí.
V rámci činnosti SK Lošov působí také Mažoretky Hvězdičky. Jak jsme psali již v minulých ročenkách, tento soubor vznikl již v roce 2010, jejich činnost je bohatá, působí
dvě skupiny, mladší a starší děvčata. Vystupují samozřejmě na všech akcích, pořádaných v Lošově, ale jsou známy v širokém okolí a dosahují také velmi dobrých výsledků
na soutěžích. Hned z kraje roku jsou mažoretky Hvězdičky vítanými hosty na plesech
v okolí, bylo tomu tak na plese Bukovan, plese SRPŠ ZŠ ze Sv. Kopečka v Lošově, plese
na Sv. Kopečku U Macků, hasičském plese v Lošově, a také na plese ve Velké Bystřici.
Další vystoupení mažoretek se konala na Čokoládovém festivalu v Šantovce, Domově
pokojného stáří ve Slavoníně, při otevření výstavy Czechturism expo v pavilonu Flora.
Na jaře pak proběhlo také společné soustředění obou skupin v Karlově.

Bohužel poslední trenink mažoretek Hvězdiček se konal dne 27. června 2019. Pro
velké pracovní i soukromé vytížení vedoucí a trenérky sl. Sittové nebylo již možno
v působení mažoretek pokračovat. Ani ty starší a zkušenější členky souboru si netrouﬂy převzít odpovědnost za další činnost, a tak toto v minulosti velmi úspěšné
působení Hvězdiček skončilo. Je to jistě škoda, měli jsme Vás děvčata rádi.
Činnost SK Lošov se projevuje rovněž na sportovním poli pro mládež. Ve velkém sále Kulturního domu probíhají pravidelná cvičení pod dohledem zkušených cvičitelů
a cvičitelek. V pondělí od 17 do 18 hod cvičí děti ve věku 3–6 let pod vedením paní
Vykrutíkové, v úterý ve stejnou dobu cvičí děvčata ve věku 7–14 let paní Jurová, ve
středu od 17–18 kluci ve věku 7–14 let cvičí pod dohledem pana Klíče a ve čtvrtek od
19–20 hod vede cvičení žen paní Jurová. Ve středu večer pak ještě trénují fotbalisté
SK Dorespo Lošov – zahrají se vždy bago.
V letních měsících se mohou tato cvičení uskutečnit rovněž na venkovním sportovním hřišti, na závěr cvičení pak probíhá rozloučení s opékáním vuřtů a různými
soutěžemi o ceny. Stejně tak se v rámci akce Ahoj léto, ahoj prázdniny konají různé
soutěže, oceněné vždy pěknými cenami, diplomy a také možností vystoupit na stupně vítězů a udělat si tak památeční fotograﬁi.
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Spolek Dobrý Lošov
Jak již bylo uvedeno v úvodu, v uplynulém roce zahájil v Lošově svou činnost také nový
spolek s názvem Dobrý Lošov. Jde o otevřený spolek, který byl založen z iniciativy pana
Petra Rajta, majitele a provozovatele pražírny kávy Café Gape v Lošově. K němu se
přidal pan Oldřich Kovařík a pan Pavel Vysloužil s cílem vytvořit další možnosti kulturního a společenského života v Lošově. Zakladatelé spolku se již v předchozím roce
podíleli na přípravě a realizaci nové akce s názvem Jak chutná Lošov, která měla velký
úspěch. V tomto roce tak tuto akci znovu zorganizovali, již pod názvem Spolku a převzali také organizaci jiné tradiční akce, kterou bylo lošovské vinobraní. Akce se tak
opět konala, ale pod novým názvem Lošovský košt.
Členové spolku Dobrý Lošov by uvítali další doplnění členů.
V uplynulém roce tak byl připraven již II. ročník malého domácího Food Festivalu
v nejhezčí městské části Olomouce – Lošově, a to v sobotu dne 14. září v době od
13 do 22 hodin na hřišti SK Lošov s názvem Jak chutná Lošov. Na přípravě festivalu
se kromě Spolku Dobrý Lošov podíleli také místní hasiči a SK Lošov. Na všechny
návštěvníky, a bylo jich napočítáno téměř 2000, čekalo výborné jídlo a pití od výrobců
a prodejců z obcí v okolí Lošova, speciality z vybraných restaruací, pivo z minipivovarů, víno přímo od vinařů a také káva z místní pražírny Cafe Gape. K ochutnání
byly také grilované ryby, špízy, zvěřinový guláš, steaky, pizza, burgery, zmrzlina,
cukrovinky, domácí limonády, alko i nealko koktejly a další dobroty. Všechno provázel živý hudební program a také vystoupení mažoretek. Pro děti přítomných byly
k dispozici atrakce, nově skákací hrad, kouzelná stezka, projížďky na koních, hry
pevnosti poznání a BESIPu a také škola pečení pizzy.
Na akci přibyly další stánky, bylo jich k dispozici více než 20, mezi nabízejícími byli
např. restarace Lobster, italská restaurace U Kristýna, Kavárna na Kopečku, Trubičky z Kopečka, Cafe Gape, řemeslný minipivovar Z–stage z Velké Bystřice a mnoho
dalších. Velkou raritou byla skutečnost, že v rámci této akce byl připraven jeden velký stan, ve kterém byla slavnostně obsloužena svatba, čítající 50 osob.
Pro mimološovské účastníky akce bylo zajištěno parkování zdarma a potvrdilo se,
že gastronomické akce v poslední době zažívají velkou popularitu.
Na podzim v sobotu dne 30. listopadu pak Spolek Dobrý Lošov uspořádal I. ročník
Lošovského koštu. Ten nahradil tradiční Lošovské vinobraní. Spolupořadateli byli
opět SK Lošov a KMČ Lošov. Začátek byl stanoven na 18 hod v sále Kulturního domu.
K poslechu hrála cimbálová muzika Krušpánek z Velké Bystřice, dostavilo se téměř
150 hostů, kteří obdrželi welcome drink, slosovatelnou vstupenku a hned u vchodu
dobrou náladu. Nabídka vystavených vín byla velmi bohatá, zahrnovala vína

z Vinařství Soška ze Šatova a také Arcibiskupského vinařství z Kroměříže. Podstata
Koštu spočívala také v tom, že vystavená vína bylo možno ochutnávat jen po sklenkách, takže přítomní mohli vychutnat větší škálu z nabídky vystavených vín. Ta
byla doprovázena sýry, uzeninami a dalšími dobrotami od farmářů z regionu.
Z výtěžku obou těchto akcí byl pořízen další venkovní stan, který tak bude sloužit
pro všechny akce, pořádané jak hasiči, tak SK Lošov, případně KMČ Lošov v dalších
letech. Můžeme uvést, že letošní, tentokrát již III. Ročník akce Jak chutná Lošov se
uskuteční dne 19. září 2020.
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Osobnosti Lošova
Lošov - dobré místo pro život
Ing. Miroslav Charouz
koordinátor BESIP pro olomoucký kraj
Mezi dlouhodobé obyvatele Lošova patří rovněž pan
ing. Miroslav Charouz, který je krajským koordinátorem BESIPu pro Olomoucký kraj. Jde o samostatné
oddělení Ministerstva dopravy, které v roce 2017
oslavilo již 50 let od svého vzniku. Je to hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR.
Tato náplň činnosti BESIPu je realizována prostřednictvím 14ti hlavních koordinátorů v jednotlivých
krajích. BESIP především organizuje akce pro veřejnost, pro řidiče na silnicích, semináře a besedy pro
všechny věkové kategorie, od dětí předškolního věku
až po seniory.
Právě takovým koordinátorem pro olomoucký kraj je pan ing. Miroslav Charouz. Ve
své funkci působí již od roku 2004, tedy více než 15 let. V uplynulém roce byl stanoven žebříček bezpečnosti silnic v krajských městech a vítězem tzv. ČP indexu se
stalo město Olomouc. Samotný index vychází ze statistik policie a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných lidí při dopravních nehodách ve vztahu k počtu obyvatel sledovaných měst. Olomouc se udržela na
prvním místě mimo jiné i díky tomu, že zde při nehodách v prvních šesti měsících
roku nikdo nezemřel a pouze dva lidé se těžce zranili.
Po tomto vyhodnocení okomentoval výsledek žebříčku právě pan ing. Charouz takto:
"Jsem za to samozřejmě rád, ale skoro mě to až překvapuje, vzhledem k tomu, kolik řidičů
člověk v Olomouci vidí například jezdit na červenou nebo nedávat přednost chodcům.
Mluvit by se dalo třeba i o neosvětlených cyklistech, kterých kvůli relativně teplému počasí
pořád ještě jezdí docela dost a neberou ohled na to, že je ráno i odpoledne tma. Takže co se
týče ukázněnosti, vidím tu ještě nemalé mezery.”
Jistě i výsledek tohoto hodnocení a také dlouholetá činnosti pana ing. Charouze v oblasti bezpečnosti silničního provozu byla důvodem významného ocenění, které bylo
v závěru minulého roku v Praze panu ing. Charouzovi uděleno.
Jde o udělení Plakety služby dopravní policie, kterou udělil Ředitel ředitelství
služby dopravní policie Policejního prezidia ČR při příležitosti oslav 100. výročí od

vzniku dopravní policie. Toto slavnostní udílení se uskutečnilo v Praze dne 5. září
2019 v Národním památníku Vítkov na pražském Žižkově za účasti náměstka
ministra vnitra a ministra dopravy ČR. K ocenění bylo navrženo jen 5 civilních osob
mimo strukturu Policie ČR a jedním ze tří, jimž byla Plaketa nakonec udělena byl
pan ing. Miroslav Charouz. Ocenění je za vstřícnou a významně přínosnou spolupráci v oblasti zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zásluhy
o dobré jméno služby dopravní policie.
Zde v Lošově se pan ing. Charouz podílí již druhé funkční období na práci Komise
městské části, kde má na starosti problematiku dopravy obecně. Jeho příspěvek
k činnosti Komise je však podstatně širší. Pravidelně organizuje besedy v Klubu
seniorů nejen v Lošově, ale i v dalších okolních městských částech. Zde přispívá ke
zvýšení znalostí seniorů o silničním provozu, chování na silnicích, přechodech apod.
Stánek BESIPu je často vidět při akcích, pořádaných v Lošově, např. při Dětském dni,
drobné dárky od BESIPu patří vždy k těm velmi oblíbeným při soutěžích, které se
týkají právě bezpečnosti silničního provozu. Obdobně se pan ing. Charouz spolu
s BESIPem podílí na organizaci seniorských soutěží, pořádaných městem Olomouc,
Městskou policií a nebo krajským úřadem. Právě soutěžními otázkami ohledně
bezpečnosti přispívá ke zvýšení znalostí seniorů v této oblasti.
Činnost krajského koordinátora je však podstatně rozsáhlejší, zahrnuje oblast celého olomouckého kraje, v podstatě od nejjižnějšího cípu na kojetínsku a prostějovsku až vysoko na severu kraje ve Zlatých Horách a Javorníku. Některý den je natolik
bohatý na ujeté vzdálenosti, že to představuje i více než 300 km. A tak se to v létě
i v zimě opakuje prakticky každý den v týdnu. Střídají se přednášky pro vybrané
skupiny řidičů, např. autobusů, nebo naopak mladých, čerstvých řidičů krátce po
získání řidičského oprávnění s přednáškami pro seniory v klubech a nebo pro školní mládež mladšího a středního věku. Činnost koordinátora BESIPu také zahrnuje
spoluúčast na kontrolách Policie ČR, které jsou zaměřeny např. na zimní vybavení
vozidel v horských oblastech kraje, nebo při celostátních bezpečnostních akcích
v době zvýšeného provozu na silnicích. Pravidelně se účastní rovněž vyhodnocování nehodovosti, zjišťování příčin dopravních nehod a následných opatření k jejich
snižování. Je to velmi náročná činnost a vyžaduje vysoké odborné znalosti, zkušenosti a také odpovědný přístup v celé škále působnosti. To všechno pan ing. Miroslav
Charouz má a plně využívá.
Když jsme zjišťovali, jak hodnotí pan ing. Charouz situaci v bezpečnosti silničního
provozu v nejbližším okolí Lošova, obdrželi jsme tuto odpověď: „Musím uvést, že
v posledním období byla přijata některá opatření, která jistě velmi významně přispěla ke
zvýšení bezpečnosti velmi si cením na příklad vybudování nového sběrného žlabu v dolní
zatáčce silnice do Velké Bytřice, kde v zimním a nakonec i letním období docházelo k místnímu zaplavení vodou z lesa, zanesením nečistot, případně i vzniku náledí, což mělo za
následek i několik dopravních nehod. Nyní se situace již zlepšila. Obdobně došlo v nedávné
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minulosti k odstranění přerostlých bříz naopak v horní zatáčce stejné silnice, které do proﬁlu zasahovaly a činily velké potíže při míjení větších nákladních vozidel a autobusů,
stejně jako při svozu kmenů z lesa. Za největší přínos ale považuji položení nového
protiskluzového povrchu v zatáčce silnice ze Samotišek do Chválkovic. Do té doby tam
došlo k několika smrtelným nehodám, naopak na novém povrchu je již zatáčka dostatečně
bezpečná a nedošlo tam k žádné nehodě.
Za velmi vhodné považuji také umístění radaru při vjezdu do Lošova a věřím, že se tam
jedoucí řidiči postupně stanovené rychlosti přizpůsobí a budou ji trvale dodržovat. Vždyť
jde o bezpečnost našich občanů a jejich dětí. V dalším průjezdu Lošovem jsou také nebezpečná místa, zúžení vozovky, nebezpečné zatáčky a stoupání a také okolí dvou autobusových zastávek. Nově osvětlený a označený přechod u pomníku obětem válek také přispěl ke
zvýšení bezpečnosti, zbývá ještě vhodně dořešit také oblast dolní autobusové zastávky
a dalšího přechodu ke Klubu seniorů. Významného zvýšení bezpečnosti v Lošově se snad
ale dočkáme až v rámci zatím neplánované rekonstrukce páteřní ulice Svolinského. Tato
je rozdělena na několik etap, z nichž ty první dvě sice již mají zpracovanou dokumentaci
a byly požadovány k realizaci, vzhledem k ﬁnanční problematice města Olomouc se však
nedaří je do plánu investic zařadit.”
Do náplně činnosti krajského koordinátora BESIPu patří také konzultace vybraných investičních akcí, souvisejících s dopravní problematikou, jako jsou výstavba
obchodních center a jejich připojení na komunikace, rekonstrukce silničních křižovatek, napojení budované infrastruktury v jednotlivých obcích a městech v celém
kraji. V nejbližším okolí je nyní řešena také úprava křižovatky ve Velké Bystřici
u městské radnice a pošty. Ta je i pro lošovské občany při návratu z Olomouce někdy
velmi vytížená. Podle předpokládaného záměru dojde k jejímu rozšíření, vytvoření
odbočovacích pruhů, zajištění bezpečného průjezdu pro cyklisty a také úprava přechodů pro chodce. Znamenalo by to snadnější a bezpečnější průjezd a samozřejmě
také zrychlení cesty do Lošova.
Přejeme panu ing. Miroslavu Charouzovi
do dalšího období mnoho úspěchů v jeho
práci nejen zde v Lošově, ale i v celém olomouckém kraji. Budeme rádi, když se podaří dosáhnout vždy alespoň část těch
opatření, která BESIP ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu prosazuje. Věříme
také, že postupně dojde také na realizaci
dalších opatření, která mohou přispět nejen ke zvýšení bezpečnosti v Lošově, ale provedením dlouho očekávané rekonstrukce
páteřní ulice Svolinského také k podstatné estetizaci místního prostředí.

Jan Vaněk, myslivec a řezbář
Motto: „Myslivost není jen pouhá zábava, je to způsob života, je to způsob myšlení, je to
vztah k přírodě, ke zvěři, k lidem. Myslivec nechová zvěř proto, aby ji mohl lovit, ale loví ji
proto, aby ji mohl chovat. Tento rozdíl mezi myslivcem a lovcem však těžko pochopí člověk
z betonového mraveniště, který o myslivosti jen četl, nebo ji viděl na obrázku, ale nikdy se
s ní ve skutečnosti nesetkal.” prof. Julius Komárek.
V naší městské části v Lošově oslavil své životní jubileum 75 let již v roce 2018 myslivec, hospodář, zakladatel a také bývalý předseda mysliveckého sdružení Svatý Kopeček, pan Jan Vaněk. Nenarodil se v Lošově, toto místo si vybral pro svůj život až
v roce 1980, tedy před 40 lety. Pochází z olomoucké okrajové čtvrti Chválkovice, od
mládí měl vřelý vztah k přírodě a již od svých 9 let se chtěl stát myslivcem. Studovat
tento obor na škole v Hranicích na Moravě se mu ale v mládí nepodařilo, svůj sen si
však splnil až mnohem později. Lásku ke dřevu si pěstoval již v mládí, jeho otec mu
v tom pomáhal, když mu postupně dokupoval drobné nástroje pro opracování dřeva.
V dospělém věku se k řezbářskému řemeslu a myslivosti vrátil. Po složení zkoušky
pro myslivecké hospodáře a výstavbě domku v Lošově se již této činnosti začal věnovat naplno. V roce 1993 založil v Lošově myslivecké sdružení, jehož byl předsedou, mysliveckým hospodářem, nyní již jen jeho členem. Současný rozsah honitby
mysliveckého spolku představuje 734 ha lesa a polí.
Ve své malé dílně v garáži rodinného domku se stále věnuje řezbářství dřeva. Již
před vstupem do domku nás uvítal štít s Prosbou lesa, plakety hlav psů a také plaketa s motivem Svatého Kopečka. Je na něm vyřezán citát Jiřího Wolkera: „Svatý
Kopečku na hoře zelené, korouhvi krajiny tiché a svěcené.” Uvnitř je pak veliká
škála řezbářských prací z dávné i nejnovější doby. Samozřejmě převažují motivy
lesa, lesních zvířat a vůbec lesního prostředí. Mnohé z nich byly určeny jako ceny
pro myslivecké a chovatelské soutěže, jako narozeninové dary k oslavám přátel,
jako podklady pro uložení mysliveckých trofejí a nebo jen tak pro vlastní potěšení.
Nelze je spočítat, jsou umístěny nejen v samotné dílně, ale i na chodbách a schodech
budovy, prostě všude, kde je jen trošku volného místa.
O vášnivé zálibě v myslivosti a řezbářství nám pan Jan Vaněk velmi zajímavě
vyprávěl při návštěvě u něho:
o svých loveckých psech: „Měl jsem postupně jednoho služebního a tři lovecké psy,
všechny jsem si sám vychoval a jsem na ně hrdý. Se všemi jsem se zúčastňoval různých
zkoušek a soutěží, jako jsou na příklad Mezinárodní všestranné zkoušky, Memoriál
Františka Vojtěcha, nebo Moravskoslezský pohár. Vždy jsem dbal na to, aby moji psi byli
řádně vycvičeni a oni mi za to dávali radost při práci a odpočinku."
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o zvířatech ze ZOO v naší honitbě: „Stávalo se velmi často, že se zvířata z blízké ZOO
samovolně vzdálila a zavítala do blízkosti Lošova. V minulosti to bývali především pávi,
daňci a různí kozorohové. V poslední době to bylo právě v uplynulém roce, kdy v důsledku
vichřice Eberhard unikli jelínci Sika a některé druhy kozorohů. Nicméně se podařilo je bez
problémů vrátit zpět do ZOO.”
o divoké zvěři v okolí Lošova: „Ano, vyskytují se zde jak divoká prasata, tak srnky,
daňci a další lesní zvěř. Zdaleka se ale nedá říci, že by zde byla tato zvěř přemnožena. Migrují v okolí především v noci, ve dne je totiž pro ně v okolí Lošova velmi mnoho lidí. Objeví
se velmi zřídka v noci, jinak se přesunují do hlubších lesů na sever a také do okolí vojenského prostoru, kde mají větší klid. Samotný odstřel např. divokých prasat představuje
v honitbě jen asi 40 kusů. Jeleni a tzv. vysoká zvěř se v okolí Lošova téměř nevyskytuje.”
o tak zvaných biopásech na polích okolo Lošova: „V posledních letech docházelo
k výraznému poklesu drobné zvěře, jako jsou koroptve, zajíci apod. a to v důsledku
rozsáhlého využívání zemědělské půdy. Chtěli jsme nějak tuto situaci změnit. S velkým přispěním ředitele Fakultní nemocnice v Olomouci, lošovského občana pana
MUDr. Romana Havlíka, který nám zprostředkoval nové možnosti na Přírodovědecké Fakultě UP v Olomouci se podařilo přesvědčit ZD Unčovice, aby v Lošově
biopásy vyzkoušelo. Stalo se tak v roce 2016 a od té doby se situace pomalu lepší.
Ukázalo se dokonce, že zemědělská družstva mohou s využitím dotací nahradit
ztráty, které by jim eventuálně vznikly právě na okrajích polí. Biopásy se tak staly
i pro ZD velmi zajímavou alternativou využití zemědělské půdy.”
o řezbářské práci pan Vaněk sám říká: „Stala se mi zálibou a provází mne od
ranného dětství. Hrával jsem si s dřevěnými hračkami, tatínek mi k Vánocům koupil
vždy nějaký drobný nástroj, dlátko, nožík apod. Jak jsem dospíval, utvrzoval jsem se
v touze stát se myslivcem a ve volném čase se věnovat řezbářství. Bohužel hned napoprvé se mi získat vzdělání nepodařilo, zájemců bylo velmi mnoho. Musel jsem tedy
vzít zavděk jiné činnosti na dráze, kde pracoval i můj otec, ale nikdy jsem své touhy
nevzdal. A vyplatilo se. Vykonané zkoušky mi daly možnost stát se myslivcem, přišla
však současně nutnost postarat se o bydlení. Avšak i přitom jsem myslel na dřevo,
udělal jsem si vlastní nábytek, kuchyň a další dřevěné části obydlí. A pak již jsem se
mohl ve svém volném čase plně věnovat řezbářství. Všechny řezbářské práce jsem udělal ve své malé dílně. Moje záliba je dobře známa v mysliveckém kruhu přátel v okolí
Lošova. Mnoho prací bylo využito jako ceny při různých mysliveckých soutěžích, při
oslavách jubileí přátel jako dary, také jako podložky pro významná ocenění a nebo
lovecké trofeje. Je to časově náročná práce, dřevo je třeba si řádně připravit, nechat
správně vyschnout a po dokončení práce také povrchově upravit. Středně veliká práce si
vyžádá i několik týdnů práce. V poslední době se stále více věnuji poněkud veřejněji
prospěšné činnosti. Snažím se prostřednictvím řezbářství připomenout obecná
pravidla chování v lese, v přírodě vůbec, a také přispět k orientaci na lesních cestách
a trasách turistických cest.”

o označování lesních cest a křižovatek: myslivecké sdružení má k dispozici starší
myslivecké mapy, ještě se starými označeními lesních úseků, cest a křižovatek. Řezbářská vášeň pana Jana Vaňka motivovala k tvorbě drobných označníků, umístěných právě na těchto místech, dříve známých pod názvy, jako byly U Andílka,
Sv. Hubert, U Matěje, Čertova cesta a další. Tyto značky mají vždy příznačný
tvar a vzhled a nebo jsou doplněny malým výstižným textem. U Matěje je např.
tento dovětek:
„Pomni člověče, že tady je náš domov a Ty jsi tu jen hostem. Chovej se zde proto tak, jak by
sis přál, aby se choval host v domě Tvém.” Zvěř srstnatá, pernatá a jiná boží čeládka.
Je to jistě velmi záslužná činnost a přispívá jednak k orientaci v lese a také k jeho zkrášlení, zejména nyní v době, kdy je natolik poškozován životním prostředím a kácením v důsledku napadení kůrovcem. Procházka lesem již bohužel není to co bývala
a je třeba se věnovat nejen krásám lesa a přírody, ale stále více také samotné cestě
a vyhýbat se výmolům, kalužím, spadaným větvím a vysypanému kamení.
Děkujeme panu Janu Vaňkovi za možnost shlédnout jeho řezbářské práce a nahlédnout do jeho bohaté myslivecké minulosti. Přejeme ještě mnoho dalších
pěkných výsledků práce a také zážitků v lese a okolí.
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Z Lošova až na gymnaestrádu do Dornbirnu.
Ve dnech 7. až 13 července 2019 proběhla v rakouském Dornbirnu 16. Světová gymnaestráda. Mezi více než 18 000 účastníků z 66 zemí celého světa bylo také 883 účastníků z Česka a z toho dva občané Lošova Jaromír Bartušek a Antonín Kopečný.
Gymnaestráda je celosvětové setkání cvičenců, kteří zde předvádí svůj um ve veřejných
vystoupeních, hromadných skladbách na travnatých plochách stadionů, nebo pódiových skladbách v halách nebo na veřejných prostranstvích. Hromadné skladby se
cvičily na stadionu v Bregenzu. Pódiové skladby v šesti halách v Dornbirnu, nebo na pódiích na náměstích měst nebo vesnic, kde byli v místních školách ubytováni cvičenci.
Hromadné skladby cvičí jen málo zemí Švýcarsko, Německo, Dánsko, Francie, Velká
Británie, Holandsko, Španělsko a samozřejmě také Česká republika s velkou tradicí.
Na toto vystoupení vzpomíná přímý účastník pan ing. Antonín Kopečný:
„Přípravu na tuto celosvětovou sportovní událost jsme začali v lednu 2017 pravidelným
cvičením jednu cvičební hodinu týdně, v Olomouci na Bělidlech. Postupně jsme se učili
celou skladbu hromadného vystoupení. Pro vystoupení na Sokolském sletě trvala skladba
8 minut, pro vystoupeni na Gymnaestrádě byla prodloužena na 13 minut. První předvedení skladby nazvané „Gymnastický sen”, proběhlo na Sokolském sletu v Praze ve dnech
1. až 6. července 2018. Pro vystoupení na Sokolském sletu se připravovalo asi 360 žen
a 90 mužů, pro vystoupení na Gymnaestrádě to bylo asi 270 žen a 80 mužů. Centrem
gymnaestrády bylo město Dornbirn, největší vystoupení naší skladby se uskutečnilo
v Bregenzu, obě města se nacházejí ve Vorarlbersku u Bodamského jezera. Cvičili jsme od
14 hodin před vyprodaným hledištěm, samotné cvičení bylo odměněno velkým potleskem.
Vystoupení je možno ještě nyní shlédnout na internetové adrese: „WG 2019 Dornbirn –
Gymnastický sen”. Volný čas jsme strávili také prohlídkami překrásného okolí, navštívili
jsme mimo jiné Vaduz v Lichtenštejnsku, městečko Lindau a také Feldkirch v Rakousku.
Na naše vystoupení a celý program Gymnaestrády máme nezapomenutné vzpomínky.”
Celý pobyt na 16. Světové gymnaestrádě trval 7 dní a bylo odcvičeno celkem 6 vystoupení včetně zahajovacího ceremoniálu, který se však neuskutečnil na začátku,
nýbrž téměř uprostřed pobytu. Důvodem byla velká průtrž mračen, která se strhla
právě v tu dobu a tak byl ceremoniál odložen. Závěrečné vystoupení počasí umožnilo vykonat podle plánu. Všechna vystoupení se konala před plnými hledišti stadionů a vždy byla oceněna velkým potleskem. Akce Světové gymnaestrády nejsou
jen o společném cvičení, ale i o setkávání všech účastníků z celého světa. V místech
společných vystoupeních se tak mohli naši sportovci potkat s dalšími účastníky
gymnaestrády z celého světa. A také toho bohatě využili, jak svědčí i další fotograﬁe
z tohoto setkání. Účast na gymnaestrádě je také spojena s poznáváním okolí, cvičencům bylo umožněno cestovat zdarma po celé oblasti Vorarlberska, kolem Bodamského

jezera, v Lichtenštejnsku a také Německu. Krásná městečka s křivolakými uličkami,
které se od středověku téměř nezměnily, zanechala u všech cvičenců nezapomenutelné vzpomínky.
Bylo velmi těžké se po těch krásných 7 dnech rozloučit. Cestou domů si ještě jednou
všichni účastníci připomínali chvilky z prohlídek zajímavých míst, samotného cvičení před plnými hledišti, ale hlavně se již těšili na další Světovou gymnaestrádu,
která se bude konat v roce 2023 v Amsterodamu.
Sluší se ještě připomenout, že Světová gymnaestráda se uskutečnila v Dornbirnu
také v roce 2007, tehdy byla účast lošovských sportovců daleko větší. Zúčastnili se:
Jaromír Bartúšek, Josef Bláha, Miroslav Paprstka, Josef Stach, Zdeněk Šándor
a Antonín Kopečný. Snímky jsou ze setkání s cvičenci z Ghany a ajska.
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Pohled do historie Lošova.
Zánik obce a přičlenění Lošova k Olomouci.

V roce 2019 uplynulo právě 40 let od provedení tzv. integrace – sloučení obce Lošov s městem Olomouc. Veškeré směřování této integrace začalo v roce 1979, jednalo se
podle tehdejšího zdůvodnění o dosažení souladu s koncepcí okresu i města Olomouce
a také k potřebám dalšího ekonomického a kulturně společenského rozvoje Olomouce
a Lošova. Dne 5. dubna 1979 projednalo předsednictvo OV KSČ návrh na uskutečnění
sloučení dalších menších obcí s cílem zlepšit úroveň výkonu státní správy v oblasti národních výborů a přispět k důsledné realizaci Usnesení vlády ČSR č. 287 z roku 1971.
Možností sloučení stávající obce Lošov s městem Olomoucí se zabývalo rovněž
14. plenární zasedání ONV Olomouc dne 31.10.1979 a doporučilo ho. V praxi to ovšem znamenalo, že samostatná obec Lošov, která v tom roce 1979 oslavila již 514 let
od svého založení a také 594 let od první písemné zmínky o své existenci, jako obec
zanikla a stala se městskou částí Olomouce.
Následovalo projednání v ZO KSČ Lošov, radě MNV i na plenárním zasedání MNV
v Lošově, na základě kterého MNV Lošov požádal v souladu s požadavky převažující
většiny občanů o schválení sloučení MNV Lošova a MěstNV Olomouc. V důvodové
zprávě k 81. řádné schůzi rady MěstNV Olomouc, konané dne 27. listopadu 1979 je
rovněž uvedeno, že: „uvedenou žádost jasně dokumentuje i výsledek podpisové
akce, kdy se pro sloučení obce Lošov s městem Olomouc vyslovilo 98 % voličů
obce Lošov, proti nebyl nikdo, a jen 2 % voličů se zdrželo a nevyjářilo se”.
Tehdejší složení MNV Lošov představovalo 19 poslanců, předsedou MNV byl pan
Tručka Václav, tajemnicí MNV paní Stolářová Ludmila. Dalšími členy MNV byli:
Hurbiš Jiří, Kopečný Antonín, Bergerová Marie, Kráčmar Břetislav, Martínek Jaroslav, Kolenyáková Věra, Kráčmar Karel, Číhalík Milan, Kovář Zdeněk, Sklenář František, Nádvorníková Jana, Nesvadbová Marie, Navrátil Milan, Pospíšilová Růžena,
Rozsíval Josef, Urda Štefan a Vinohradník Ladislav.
No a již zmíněná 81. řádná schůze rady MěstNV Olomouc, která měla tento bod na
programu jej schválila. Ve schváleném usnesení Rada MěstNV Olomouc souhlasí
s uvedenou integrací obce Lošov s městem Olomouc k 1.1.1980 s tím, že se dosavadní
obec Lošov stává dnem 1.1.1980 částí města Olomouc. V další části usnesení pak bylo
uloženo předložit ke schválení sloučení také 19. plenárnímu zasedání MěstNV v
Olomouci dne 13.12.1979, dále zabezpečit začlenění poslanců MNV Lošov do komisí
MěstNV Olomouc, zajistit převzetí všech spisových materiálů, zajistit volbu ObčV
Lošov a rovněž osadního výboru v chatové oblasti. Všechny tyto informace vyplývají
z fotokopie podkladu, získaného v Okresním archivu v Olomouci.
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Původní podklady pro rozhodnutí byly vyhotoveny ještě starou metodou cyklostylu, takže jejich kvalita nebyla příliš vhodná pro archivaci a proto se časem výrazně
zhoršila. V samotném archivu však nebyly nalezeny další podklady, které se asi
nacházely v archivu Městského národního výboru a Okresního výboru KSČ v Olomouci, případně již nejsou dostupné. Když jsme totiž po nich pátrali, byli jsme informováni, že v roce velké olomoucké povodně byl zmíněný archiv zatopen a nepodařilo
se ho zachránit.
Podle ověření na Státním okresním archivu v Olomouci byla Kronika obce Lošov ukončena v roce 1975, není v ní proto možné o tomto sloučení najít žádné informace.
Další návštěva ve Státním okresním archivu v Olomouci nás zavedla ke studiu Kroniky města Olomouce. Podívali jsme se do Kroniky města Olomouce za rok 1979 a 1980.
V Kronice za rok 1979 je znovu jen zopakováno, co již známe, totiž že Rada MěstNV
v Olomouci na svém zasedání 27. 11. 1979 projednala návrh na sloučení obce Lošov
s městem Olomouc od 1. 1. 1980. Následně potom se dne 13. 12. 1979 ještě konalo
19. plenární zasedání MěstNV, které řídil místopředseda MěstNV pan Václav Vaněk.
Zvláště přivítal všechny poslance z Lošova, kteří se tohoto jednání zúčastnili. Toto
zasedání s konečnou platností navrženou integraci schválilo. Stávajících 19 poslanců MNV v Lošově se následně stalo poslanci MěstNV v Olomouci a byli zařazeni do
jednotlivých komisí.
V Lošově pak byl ustaven Občanský výbor, do jehož čela byl ustaven pan Václav
Tručka, jednatelkou se stala paní Ludmila Stolářová a členkami občanského výboru
se staly paní Jana Nádvorníková a paní Růžena Pospíšilová. Ostatní dřívější členové
MNV v Lošově byli dosazeni do různých komisí Městského národního výboru v Olomouci až do dalších voleb.
V Kronice města Olomouce z roku 1980 je uvedeno jen strohé sdělení, že dnem
1. 1. 1980 se stala součástí Olomouce obec Lošov, která se vyslovila pro toto sloučení,
a že změna je v souladu se schválenou koncepcí okresu i města.
Bohužel žádné další informace například o tom, kolik občanů bylo převedeno do
Olomouce, která měla na konci roku 1979 102.501 obyvatel nejsou k dispozici. Nikde
není ani zmínka o tom, co bylo do majetku města předáno, jaké budovy, jaké pozemky, jaká dokumentace, není zmínka ani o nějaké inventuře ﬁnančních prostředků,
prováděných prací na vodovodu, kanalizaci apod.
Je ale třeba uvést, že způsob psaní Kroniky města Olomouce ani s ničím takovým nepočítal. Je to vlastně zpětný popis řady událostí, v nichž převažují informace o politické situaci, plnění socialistických závazků, návštěvách osobností v Olomouci, oslavách
významných svátků a historických událostí, rozvoji podniků ve městě, sportovních
výsledcích a podobných událostí.

Zkoušeli jsme tedy zjistit od pamětníků, občanů Lošova, kteří v tu dobu – tedy v závěru roku 1979 – byli zástupci v MNV Lošov, zda se na tuto událost pamatují a mohli
by tedy doplnit tuto kapitolu ročenky o své vzpomínky. Bohužel mnoho informací
se nepodařilo zjistit. Vedoucí osobnosti MNV Lošov z roku 1979 již nežijí, nebo
vzhledem ke svému věku jsou jejich vzpomínky jen velmi mlhavé.
Snad nejaktuálnější vzpomínky nám poskytl pan ing. Antonín Kopečný: „Velké
podrobnosti si již bohužel neuvědomuji. Hlavním důvodem pro začlenění Lošova do
Olomouce bylo zcela jistě doporučení celostátních orgánů v rámci Usnesení vlády o centralizaci menších obcí do větších celků. V případě Lošova se také zvažovala možnost příčlenění k Velké Bystřici a nebo vytvoření nějaké střediskové obce, která by zahrnovala Svatý
Kopeček, Lošov, Radíkov, případně Samotišky a Droždín. Nakonec však bylo rozhodnuto
na stranických orgánech v Olomouci, že tyto obce budou příčleněny k městu Olomouc.
Vzpomínám si, že tehdejší předseda MNV pan Václav Tručka měl velké zdravotní problémy, byl po mozkové příhodě a práce placených členů MNV byla velmi náročná. Hlavní
tíhu nesla v tu dobu tajemnice MNV paní Ludmila Stolářová. Ve stejnou dobu byl budován
vodovod a stavěla se kanalizace a čistička odpadních vod, sám jsem se na té výstavbě mimo
svou profesi zabýval jako dobrovolník a bylo to neobyčejně náročné. Proto jsem osobně
i uvítal, že se na těchto pracech po sloučení podíleli především pracovníci MěstNV v Olomouci. Do té doby byly všechny akce v Lošově řešeny především jako akce “Z„ za nesmírného úsilí a pracovní iniciativy samotných občanů Lošova. Myslím, že Lošov má z tohoto
období vybudovány mnohé budovy a stavby, které slouží našim občanům dodnes.”
Jen pro celkovou informovanost se sluší připomenout, že město Olomouc si v roce
2019 připomíná také svou vlastní historickou událost. Dne 16. 4. 1919 byl v československém parlamentu, který se tehdy jmenoval „Revoluční národní shromáždění”
schválen Zákon o vzniku Velké Olomouce. Tehdy se její součástí stala dvě města (Holice a Nová ulice) a dalších 11 okolních vesnic. Po vzniku Velké Olomouce bylo při
sčítání v roce 1921 zjištěno 3198 domů a 57818 obyvatel. K další integraci v Olomouci
došlo až v letech 1974–1980, kdy byly postupně přičleněny další okolní obce, mezi
nimi i Lošov.
A tak tedy od zmíněného roku 1980 je původní obec Lošov součástí města Olomouce již jen jako jedna z městských částí. Historii toho období si postupně, jak
běží čas, stále více uvědomujeme. Někteří občané, zejména ti starší si připomínají,
kolik pracovních hodin odpracovali na různých akcích ke zvelebení obce, ti mladší
pak naopak na výhody, které jim zejména po roce 1989 přinesly nové možnosti.
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Víte, že...
• se v Lošově vybralo v Tříkrálové sbírce na začátku roku 2019 celkem 19233 Kč
z 5 pokladniček, což bylo o 3730 Kč více než v roce 2018;
• vichřice Eberhard, která v České republice udeřila v noci z neděle 11. na 12. března
2019 v celé ČR vyvrátila nebo jinak poničila více než jeden milion stromů. Na Svatém Kopečku spadlé stromy natolik poškodily plot v ZOO, že se podařilo utéci několika jelenům Sika a kozorožcům, přičemž podle očitých svědků se pak stádo ukázalo
i na katastru Lošova. Daleko horší však byl výpadek elektrického proudu v Lošově
na ulicích Kluče, Koperníkova a Lenhartova, který trval více než 34 hodin;
• v říjnu tohoto roku se uskutečnila výstava při příležitosti 500 let výročí Olomouckého orloje. Jak jsme již psali v naší Lošovské ročence za rok 2012, dřívější lošovský
občan Karel Svolinský žil v Lošově ve svých školních letech se svými rodiči asi až do
svých 14 let, kdy odešel za studiem do Prahy. Právě akademický malíř Karel Svolinský, po němž je pojmenována páteřní lošovská ulice, provedl poslední rekonstrukci
olomouckého orloje z let 1947 až 1955;
• v říjnu roku 2019 zemřela ve věku 86 let lošovská rodačka paní MUDr. Dobroslava Provazníková - Vydomusová, o které jsme psali v naší Lošovské ročence za
rok 2014. Kromě své lékařské praxe ve Šternberku a Ostravě byla také autorkou několika knížek poezie, z nichž jsme v ročence uvedli úryvky;
• u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii byl v Lošově dne 17. listopadu
vedle lošovské zvoničky za velkého zájmu občanů vysazen „Strom svobody”;
• v Pamětní knize Lošova je k roku 1919 uvedeno, že se konal slavnostní průvod
k prvnímu výročí získání svobody, bohužel našli se i takoví občané, jimž tato oslava
přišla jako směšná;
• ve stejné knize je o 10 let později uvedeno, že rok 1929 začal velkými mrazy a tuhou
zimou, lidé byli omrzlí, stejně jako vemena krav, umrzlo také velké množství prasat, zvěře a ptactva. Byly naměřeny mrazy až –35° C. V témže roce došlo také k velkému střídání učitelů ve škole, což způsobilo velkou nespokojenost. Naopak o propachtování obecních luk na 6 let byl velký zájem;
• události v roce 1939 nebyly již zdaleka tak příznivé. Došlo k okupaci německou
armádou, Lošov byl již od září 1938 pohraniční obcí s ﬁnančním úřadem, pod trestem smrti bylo zakázáno poslouchat cizí rozhlas, byl zaveden lístkový systém na
stravu. Příděl byl 2,9 kg chleba a 8 dkg omastku na týden a osobu, lístků snad bylo
sice dostatek, avšak potraviny nebyly;

• v roce 1959 byla obci přídělena z ONV v Olomouci dotace ve výši 140 tisíc Kč a to na
zahájení stavby Kulturního domu, který byl pomocí dalších dotací v roce 1960 ve
výši 195 tis.Kč a dalších 196 tis.Kč v následujícím roce dostavěn;
• v roce 1969 se stal předsedou MNV pan Ladislav Matějka, který byl ještě v průběhu toho roku vystřídán panem Václavem Tručkou. Ve stejném roce se v prodejně
Jednoty prodalo za týden 600 kg chleba, 4000 ks rohlíků, 1000 l mléka a 60 kg másla;
• dne 1. června 2019 při příležitosti Svátku českých přátel přírody se uskutečnil pochod v rámci projektu Do přírody ve městě Olomouc z Lošova přes Posluchov do
Velké Bystřice;
• v současné době velmi oblíbená chůze „nordic walking” s holemi má v okolí Svatého Kopečka několik vytipovaných tras, z nichž jedna je značena modře a je vedena
jako lošovská. Tato trasa má délku 11,1 km s převýšením 218 m, začíná a končí
u restaurace U Maci na Sv. Kopečku, kde je možno si vypůjčit hole. Občerstvit se lze
také v Hospůdce U Mikeše a v kavárně Gape v Lošově zhruba po polovině cesty;
• dne 16. července 2019 bylo opět možno na lošovské hvězdárně sledovat částečné
zatmnění měsíce, jemuž však tentokrát nepřálo počasí;
• na lošovských polích byl v roce 2019 výnos ječmenu jarního 5,58 t/ha a žita
ozimého 6,98 t/ha, zatímco v roce 2016 to bylo 4,20 t/ha u ječmene a 7,91 t/ha u žita;
• v lošovských lesích proběhla jen tzv. nahodilá těžba, tedy v důsledku kůrovce a souší
a to v rozsahu 4100 m3, což představuje asi 8200 vzrostlých stromů, pro porovnání
to bylo v roce 2017 6550 m3, tedy cca 13000 ks stromů;
• pro křížení silnice III/4432 ze Samotišek do Chválkovic se silnicí I/46 – východní
tangenta byl nyní vybrán středně dlouhý most a křižovatka ve tvaru T, takže přímý
spoj by měl býti zachován;
• v roce 2019 uplynulo také 140 let od zakoupení lesů v okolí Lošova knížetem Lichtenštejnským (od roku 1879), město Olomouc je zakoupilo v roce 1936 v době působení starosty pana JUDr. Richarda Fischera . Mohyla k této koupi byla v roce 2019
v Lošově obnovena.
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Jedna z historických fotograﬁí Lošova a také jedna novější.
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