V Lošticích došlo k výraznému přemnožení nutrií říčních. Počty vodního hlodavce,
který je v České republice invazivním druhem, se ve městě zvyšují. Ve volné přírodě
nemá predátora, naopak může negativně ovlivnit původní druhy. Lidé k navyšování jejich
počtu napomáhají přikrmováním. Zoologové upozorňují, že velké hlodáky nemají nutrie
pro nic za nic a nataženou lidskou ruku s krmivem dokážou pokousat. Nutrie jsou
přenašeči leptospirózy nebo salmonely a celé řady cizopasníků. Jejich přemnožení ve
městě je tedy vysoce nežádoucí. Žádáme všechny obyvatele města, aby s krmením nutriíí
říčních přestali, jejich výskyt ve městě je nebezpečný zejména pro děti, které si na
veřejných prostranstvích hrají a mohou být těmito zvířaty infikovány.
Městu Loštice se podařilo vyjednat odkoupení několika pozemků v lokalitě Na
Výsluní. Tímto krokem se městu otevírá prostor pro vytvoření další lokality bydlení
pro případné zájemce o bytovou výstavbu ve městě. Výkup pozemků je prvním krokem
na cestě k vytvoření nových stavebních parcel pro bydlení. Lokalita bude vyžadovat nové
dopravní řešení, vybudování nových inženýrských sítí a jejich napojení na stávající
distribuční soustavy. Příprava lokality pro bydlení bude vyžadovat řadu projekčních prací
před zahájením výstavby sítí pro bytovou zástavbu, nelze proto předpokládat, že by
pozemky byly k bytové výstavbě připraveny dříve než v horizontu 4 let.
Město Loštice zvládlo obtížný úkol poprvé zahájit provoz letního koupaliště v režii
města. Velké poděkování patří vedoucímu městského kulturního domu panu
Veselému a týmu lidí, který ho obklopuje. Všichni se svěřeného úkolu ujali s velkým
nasazením a odhodláním. Pevně věříme, že koupaliště provozované městem budeme
stále posunovat na pomyslném žebříčku výše a výše tak, aby všichni návštěvníci areálu
byli spokojeni a letní koupaliště bylo chlobou našeho města. Součástí areálu je i nová
kulturní scéna, kde je možné zažít mnoho příjemných chvil u dobrého jídla a pití, kterou
v areálu koupaliště zajišťuje společnost Martinec Petr s.r.o.. Přijďte se na vlastní oči
přesvědčit jak může být letní den na našem koupališti příjemný. Zrovna dnes máte
možnost zakončit svůj relaxační pobyt na koupališti návštěvou letního kina s lehkou
českou komedií Přes prsty. Promítat začínáme ve 21:30 hod.
Město Loštice stále čeká na umístění ALZA BOXU, který měla společnost ALZA
instalovat na dohodnuté místo na ulici Hradská v prostoru za Českou poštou a to
do 1. 6. 2021. Společnost se však potýká s nedostatečným pokrytím poptávky po ALZA
BOXECH a je v prodlení s instalací boxů v celé řadě měst. Město Loštice má od
společnosti příslib, že dodávka ALZA BOXU do Loštic bude vyřízena co nejdříve.

Město ve spolupráci se Základní uměleckou školou Loštice vytvořilo krátké video
na podporu předcházení vzniku odpadů v našem městě. Řešení nakládání
s odpady je stále více skloňovanou problematikou, kterou jsme se pokusili Vám přiblížit.
Video bylo velmi kladně hodnoceno i společností EKO-KOM a.s., která se dlouhodobě
zabývá předcházením vzniku odpadů, jejich tříděním a recyklací. EKO-KOM a.s. video
zařadil mezi příklady dobré praxe k předcházení vzniku odpadů. Rádi bychom touto
cestou poděkovali vedení Základní umělecké školy Loštice, profesoru literárně
dramatického oboru panu Melkusovi, všem žákům literárně dramatického oboru, kteří
se na vytvoření videa podíleli a také panu Ivo Zatloukalovi z Loštic, který pro město video
natočil, za jejich velmi dobře odvedenou práci. V případě, že jste video doposud neviděli
stále je možnost jej shlédnout na Mohelnické televizi
na
tomto
odkazu
https://www.youtube.com/watch?v=iYmd66gj4S8&list=UUr8xNHreYlR3gOjXnd82PBQ.
Město Loštice má stále k dispozici několik kusů kompostérů k likvidaci biologicky
rozložitelného odpadu, které bezplatně poskytuje obyvatelům našeho města na
podporu předcházení vzniku odpadů ve městě. Využijte nabízené příležitosti, která se již
nebude znovu opakovat. Upozorňujeme, že v nejbližší době dojde k významným
změnám v nakládání s komunálním odpadem ve městě a mít u domu kompostér na
likvidaci biologicky rozložitelného odpadu bude v budoucnu značnou výhodou.
V případě zájmu o kompostér využijte tel. č. 583 401 807 nebo e-mail: melhubova@mulostice.cz, kde Vám budou poskytnuty bližší informace.
Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. vlastní od 2. 11. 2020 100 %
akcií společnosti ŠPVS, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společnost
ŠPVS. Spojení společností VHZ a ŠPVS na konci roku 2020 k datu 2. 11. 2020 bylo logickým
vyústěním dlouhodobě řešené otázky způsobu provozování vodohospodářské
infrastruktury VHZ. Obě společnosti byly dlouhodobě provázány vzájemně uzavřenými
provozními smlouvami při plnění stejného poslání, tj. bezvadných dodávek pitné vody a
čištění vody odpadní v městech a obcích šumperského okresu. Co je dlouhodobě
odlišovalo, bylo jejich vlastnictví. Zatímco společnost VHZ je plně ovládána a řízena městy
a obcemi šumperského okresu, ŠPVS byla dlouhodobě v rukou soukromého
zahraničního kapitálu. Akvizice společností ŠPVS a VHZ provedená formou odkupu 100
% kusů akcií společnosti ŠPVS v roce 2020 přinesla dlouhodobě očekávaný stav, při
kterém je veškeré hospodaření s vodou v městech a obcích Šumperského okresu plně
podřízeno řízení těchto měst a obcí. Město Loštice vlastní 7,437% společnosti VHZ
Šumperk a řadí se mezi 5 nejvýznamnějších akcionářů společnosti.

