Město Loštice má nové logo, které Vám v horním záhlaví zpravodaje
představujeme. Smyslem nového logotypu města Loštice je opakování tzn., že se
do města lidé rádi vrací ze všech směrů a koutů naší země, proto zřetelné křížení názvu
Loštice. Současně jsou v logu umístěná tři, notoricky známá, žlutá kolečka symbolizující
loštické tvarůžky ve tvaru šipky vpravo naznačující, že Loštice směřují vpřed a jsou
městem moderním a otevřeným. Logo se snaží působit neotřele, vyzývavě a moderně.
Město Loštice získalo pod záštitou Mikroregionu Mohelnice od Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR na vytvoření svého loga dotaci ve výši 95%. Logo bylo vybráno
z několika předložených grafických návrhů. Autorem grafického návrhu loga je grafické
studio Radima Zemana z Boskovic.
Město Loštice doplnilo trasu naučné stezky lišky Bystroušky s názvem „Vandr s
Bystrouškou a Tvarůžkem“, která je určena především pro rodiče s dětmi značenou
v terénu zelenou liščí tlapičkou, o herní prvky pro děti, které byly vybudovány za finanční
podpory Státního zemědělského intervenčního fondu ČR ve výši 100% dotace získané
prostřednictvím MAS Mohelnicko. Kompletní mapu naučné stezky lišky Bystroušky se
všemi jejími trasami najdete ZDE
Město Loštice má vlastní monitorovací stanici kvality ovzduší. Hlavním úkolem
stanice je sledování kvality ovzduší. Kvalitu ovzduší ve městě můžete sledovat ZDE.
Kvalitu ovzduší zpravidla ovlivňují významné stacionární zdroje na území města, doprava
a lokální topeniště ve městě. V roce 2020 nebyl prokázán lokální dominantní zdroj
znečištění, ke zhoršení kvality ovzduší dochází v topné sezóně z důvodu využívání
lokálních topenišť. Podrobně ve zprávě „Monitoring ovzduší Loštice“ za rok 2020 ZDE
Společnost ZLKL Loštice vybudovala ve vjezdu do areálu na ulici Olomoucká příčný
betonový žlab, který zabraňuje natékání dešťových srážek z areálu ZLKL na silnici
II/635 v Olomoucké ulici. Opatřením by mělo dojít ke snížení množství srážkových vod
natékajících na komunikaci při bleskových povodních.
Zloděj, který se neštítil ukrást skautům kamna z jejich chaty a práškem z hasícího
přístoje zdemoloval skatuské klubovny, se nakonec zalekl probíhajícího
vyšetřování. Znehodnocená kamna bez šamotu nakonec skautům vrátil. Okrást
neziskovou organizaci, která se stará o děti a mládež, je skutečně odsouzeníhodné.
Kdybyste měli jakékoli informace k tomuto činu, neváhejte se na nás obrátit. Uděláme
maximum k dopadení viníka.

