V Loštické Synagoze je pro Vás přichystána výstava, kterou pro Vás připravilo
občanské sdružení Respekt a tolerance, pod vedením pana Luďka Štipla, s názvem
„MASARYK A SVATÁ ZEMĚ“. Výstavu je možné si v měsíci září prohlédnout každou sobotu
od 13.00 do 16.00 hod. Synagogu v Lošticích navštívila celá řada velmi významných lidí, kteří
byli uchváceni její krásou. Pokud jste naši synagogu ještě nenavštívili, máte jedinečnou
příležitost se do ní podívat a něco zajímavého se dozvědět.
Veřejná prostranství jsou místa, která jsou nejviditelnější vizitkou města, která jsou
také nejvíce využívána. Z pohledu návštěvníka jsou první věcí, které si všimne a s níž
přijde do kontaktu. Fungují tedy i jako symbol města. Olomoucká ulice je vstupní branou
do našeho města, bohužel velké množství keřů je nešetrným počínáním lidí zničeno. Jednou
z příčin jejich likvidace je stavění popelnic na komunální odpad a bioodpad do záhonů keřů.
Žádáme občany, aby popelnice, připravené ke svozu, stavěli do svých vjezdů, nikoli do
veřejné zeleně, kterou tímto ničí. Všem občanům, kteří naši výzvu pochopí a pomohou nám
takto utvářet veřejný prostor, děkujeme.
Město Loštice přihlásilo svůj projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a
textilních odpadů ve městě Loštice“, jehož součástí je krátké video „V Lošticích
kompostují i děti“, do celostátní soutěže Komunitní projekt roku 2021. Jedná se o soutěž o
nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy. Soutěžními kategoriemi
v letošním roce jsou Sociální projekt roku, Děti a rodiče, Veřejná zeleň, Odpadové
hospodářství, Utváření veřejného prostoru, Chytrá obec a Ekologický projekt roku.
Vyhodnocení soutěže proběhne dne 21. 9. 2021.
Město Loštice neuspělo se svojí žádostí o dotaci vyhlášenou Ministerstvem financí ČR
na provedení ozdravných opatření v nové budově základní školy. Součástí projektu
byla montáž venkovních žaluzií na jihovýchodní straně budovy, kde jsou ve slunné dny
překračovány teploty vnitřního prostředí a výuka je zde pro děti značně ztížena. Vedení
města se s vedením školy dohodlo na realizaci projektu i bez finanční podpory Ministerstva
financí ČR. V současné chvíli bylo zahájeno poptávkové řízení na realizaci projektu, jenž
plánujeme financovat a dokončit ještě v tomto roce z vlastních zdrojů rozpočtu města.
V posledních měsících dochází k nárůstu případů, kdy motocyklisté využívají městské
lesy ke crossovým závodům a nedodržují základní bezpečnostní opatření spojené
s jízdou na motocyklech, nedodržují stanovené rychlosti jízdy a svým počínáním ničí
městské lesy. Upozorňujeme všechny, že jízda v neznámém terénu mimo komunikace je
nejen životu nebezpečná, ale i v rozporu se zákonem. Žádáme všechny motoristy, aby své
počínání přehodnotili, dokud jim k tomu vlastní život ještě dává příležitost.

