Město Loštice připravuje pod záštitou Mikroregionu Mohelnice za podpory dotace
ve výši 95 % od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR modernizaci webových
stránek města Loštice. Součástí projektu je i elektronická úřední deska města, která bude
v průběhu letošního roku instalována před budovou radnice.
Stomatologická ordinace ClaraDent v Lošticích nabízí provádění antigenních testů.
Občané našeho města se mohou nechat odborně otestovat, aniž by museli odjet
mimo město. Za zřízení této služby pro naše občany stomatologické ordinaci ClaraDent
velmi děkujeme.
Město Loštice podalo žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na
vybudování workoutového hřiště v areálu sportoviště užívaném Sportovním
klubem Loštice. Cílem projektu je podpora pohybu jako součást zdravého životního stylu
obyvatel, prevence předcházení vzniku civilizačních chorob jako je obezita, cukrovka,
kardiovaskulární onemocnění. Návrh workoutového hřiště byl připraven ve spolupráci
s členy fotbalového klubu SK Loštice. V tuto chvíli čekáme na rozhodnutí poskytovatele
dotace.
Město Loštice uzavřelo memorandum s MUDr. Petrou Sychrovou, která převzala
lékařskou praxi MUDr. Ludmily Koukalové na spolupráci k rekonstrukci prostor
bývalé ordinace praktické lékařky pro děti a dorost na ulici Trávník sousedící s nově
rekonstruovanými prostory základní umělecké školy. V prostorách města vznikne nová
moderní ordinace s bezbariérovým vstupem. Ordinace je situovaná na velmi vhodném
místě nedaleko centra města.
Město Loštice podalo žádost o dotaci na opravu kašny se sochou Svatopluka na
náměstí Míru. Plánovaná oprava zamezí únikům vody z kašny a umožní městu
kašnu v letních měsících napouštět. Kašna společně se sloupem se sousoším Nejsvětější
Trojice tvoří dominanty městského parčíku na náměstí. Restuarování sloupu se sousoším
Nejsvětější Trojice bylo dokončeno v loňském roce. V tuto chvíli čekáme na rozhodnutí
poskytovatele dotace.
Město Loštice uzavřelo smlouvu se společností Alza.cz a.s. na umístění ALZA Boxu
– zařízení na výdej objednaného zboží pro zákazníky Alzy. ALZABOX bude umístěn
u budovy na adrese Hradská 72/2 – zadní strana budovy provozovny České pošty.
Pandemie COVID-19 několikanásobně zvýšila poptávku po zásilkových službách. Pevně
věříme, že tato doplňková služba přispěje ke spokojenosti občanů s nabídkou služeb ve
městě.

