I Loštice pomáhají válečným uprchlíkům
I v Lošticích jsme poskytli pomoc několika desítkám Ukrajinských uprchlíků.
K dnešnímu dni je v našem městě evidováno 63 osob s uděleným pobytovým oprávněním.
Část žen a dětí, jež uprchly z Ukrajiny před probíhající válkou, kterou proti jejich zemi
zahájilo Rusko, je ubytováno v prostorách budov vlastněných městem. Poskytnuté protory
má v dlouhodobém pronájmu Český rybářský svaz Loštice, který společně s městem nabídl
těmto lidem přístřeší a pomocnou ruku. Všem členům rybářského svazu děkujeme. Nejen
město Loštice se snaží vytvořit uprchlíkům podmínky, které jim umožní snadněji se
adaptovat na změnu, ke které byli donuceni útěkem z válkou zasažené země, ale i
podnikatelské subjekty působící na území města, které jim nabídli práci. Také zájmové
spolky, které nabídli dětem zapojení se do života ve městě a v neposlední řadě také školy,
které přijali ukrajinské děti k předškolní i školní výchově. Pomáhá také řada obyvatel města
s poskytováním finanční, nebo materiálové pomoci. Všem Vám jménem města děkujeme
za Vaši pomoc.
Město Loštice se ZLKL jednají o změně trasy části cyklostezky Loštice – Palonín
Společnost ZLKL s.r.o. požádala město Loštice o přetrasování části cyklostezky Loštice
– Palonín mimo průmyslový areál společnosti, který je v tuto chvíli cyklostezkou rozdělen
na dvě části, na část na ulici Olomoucká a na něj navazující část v prostorách bývalé cihelny.
Pozemky společnost ZLKL koupila od soukromého investora. Část území byla v územním
plánu vedena jako plochy výrobní a část byl dobývací prostor pro těžbu hlíny k výrobě cihel.
Požadavek na přetrasování cyklostezky vychází z ideové studie průmyslového areálu,
kterou zastupitelstvo města projednalo v rámci změny územního plánu města č. 2 v roce
2019. Cyklostezka bude vedena po půdní římse na patě svahu pod ulicí Vejmoly s podélným
stoupáním do 6%. Návrh nové trasy, včetně podélného stoupání, byl projednán
s dopravním projektantem, který navrhl původní řešení cyklostezky. Nové řešení bude
svým podélným sklonem pro cyklisty a chodce o něco příznivější, než řešení původní. Svah
mezi ulicí Vejmoly a cyklostezkou bude investorem ozeleněn. Propojení průmyslových
areálů společnosti ZLKL s. r. o., která je se svými 235 zaměstnaci největším
zaměstnavatelem v našem městě, vyžaduje přerušení místní komunikace na ulici
Palonínská. K přerušení místní komunikace by mělo dojít v místě za zahradou nemovitosti
č.p. 427. Veškerá doprava a logistika průmyslového areálu bude probíhat vnitropodnikově
z ulice Olomoucká a obyvatelé ulice Palonínská by neměli být v budoucnu touto dopravou
zatíženi.
Loštice připravují přihlášku do soutěže „Vesnice roku“
Jedná se o soutěž pro města a obce s počtem obyvatel do 7,5 tis. V rámci soutěže
máme možnost prezentovat své město. Účast v soutěži je možností srovnat naše město
s ostatními městy a obcemi Olomouckého kraje a ukázat to nejlepší z místa, ve kterém

žijeme. Vítězství v soutěži je pak prestiží, kterou se každé vítězné město může pochlubit jako
značkou dobré kvality místa pro život.
Co je nového v nakládání s odpady
Město Loštice pokračuje ve své snaze minimalizovat množství směsného
komunálního odpadu, jehož skládkování nebude po roce 2030 již možné. Zavedením
nového systému odpadového hospodářství klesla produkce směsného komunálního
odpadu ve městě za I. Q. 2022 o 40 tun proti stejnému období roku 2021. Každý obyvatel
našeho města vyprodukoval za I. Q. 2022 o 13 kg odpadu méně než v roce 2021, přesto je
z prováděných kontrol patrné, že je prostor pro zlepšování. Stále nám hodnotné komodity,
které je možné recyklovat, končí ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na
skládce. Jedná se zejména o PET lahve, kovy, sklo, papír, proto všechny opět prosíme třiďte
odpad, má to smysl.
„D35 odpočívka Mohelnicko v lokalitě Mohelnice/Litovel“
Město Loštice, společně s dalšími subjekty, které předkládaly svá vyjádření k záměru
„D35 odpočívka Mohelnicko v lokalitě Mohelnice/Litovel“, uspělo se svými námitkami. Na
základě všech předložených námitek Krajský úřad Olomouckého kraje dospěl k závěru, že
záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona EIA. Nyní se město Loštice a obec
Moravičany společně připravují na nové řízení. Po doručeném vyjádření Ministerstva
dopravy ČR k naší žádosti, aby Vláda ČR hájila zájmy ochrany zemědělské půdy v souladu
se svým programovým prohlášením, jsme dospěli k závěru, že jsme na ochranu našeho
přírodního a kulturního dědictví sami, a že od Vlády ČR žádná pomoc nepřijde. Společně
jsme dospěli k závěru, že v dalším řízení využijeme služeb právní kanceláře specializující se
na spory v oblasti životního prostředí. V tuto chvíli připravujeme věcnou argumentaci pro
nadcházející řízení zákona EIA.
Bez aut jde všechno lépe, stačí to zkusit
Duben je opět měsíc kdy můžete změřit své síly s dalšími lidmi a přihlásit se do výzvy
10 000 kroků! Udělat tak něco dobrého pro své zdraví, podpořit celospolečensky
odpovědný přístup ke svému městu, změníte způsob přepravy z motorové na
bezmotorovou, a tím se spolupodílet na zlepšení kvality ovzduší našeho města. Město
Loštice je do projektu opět aktivně zapojeno. Na vítěze jednotlivých kategorií čekají drobné
odměny na konci výzvy. Současně opět celkové množství kilometrů, které společně ujdeme,
přeměníme na finanční prostředky, které použijeme na některý z projektů do jehož
hlasování všechny účastníky zapojíme. Přidejte se k nám, ještě není pozdě. Není nutné ujít
stovky kilometrů, ale udělat něco dobrého pro sebe, své město, přírodu. Více informací na
https://www.desettisickroku.cz/

Knihobraní aneb jak předcházet vzniku odpadů
Loštice, společně s Mikroregionem Mohelnice, byly organizátorem projektu
„Knihobraní“. Projekt byl součástí naší osvěty jak předcházet vzniku odpadů a jak věci co
nejlépe využít a to, pokud je to možné i několikrát. Všem, kteří se do projektu zapojili a to
ať již tím, že nám své knihy do „Knihobraní“ vložili, nebo i tím, že si knihu u nás zakoupili
děkujeme. Všichni jste svoji účastí podpořili předcházení vzniku odpadů a dále jste nám
přispěli na nákup 14 stromů do 14 obcí Mikroregionu Mohelnice. Loštice se už na svůj strom
velmi těší.
Elektronický kiosek slouží občanům
Ve městě Loštice, v chodníku naproti budově radnice, byl instalován elektronický
kiosek. Toto zařízení umožňuje časově neomezený přístup občanů k úřední desce
Městského úřadu Loštice a na webové stránky města Loštice. Díky jednoduchému
a intuitivnímu ovládání dotykového displeje se mohou občané kdykoli podívat
na dokumenty zveřejněné na úřední desce MěÚ Loštice, nebo na webové stránky města.
Aktivní je také modul pro handicapované občany na invalidním vozíku. Instalace tohoto
zařízení je dalším krokem ke zpřístupnění důležitých informací občanům města Loštice.
Věříme, že si občané na tuto technologickou novinku zvyknou, a my tak budeme moci ještě
lépe komunikovat a sdělovat podstatné informace nejen z městského úřadu.

