Město Loštice převzalo provoz letního koupaliště do svých rukou. Koupaliště se stává
od letošního roku součástí městského kulturního střediska, jehož vedoucím je pan
Stanislav Veselý, který připravuje celou řadu kulturních akcí, které budou součástí
rekreačního areálu a o kterých Vás budeme včas informovat.
Příměstské tábory v Lošticích zase budou. Část jich proběhne na koupališti, tak jak jste
byli v minulosti zvyklí. Dále jednáme s veřejně prospěšnou společností Věda nás baví,
která zvažuje organizaci dvou turnusů táborů v kulturním domě Loštice s tématy „Malý
objevitel“ a „Voda nás baví“. Sledujte proto webové stránky města, kde budou v nejbližší době
zpřístupněny bližší informace předané organizátory táborů.
Město Loštice zahájilo další opravy hřbitova. Bude provedena oprava středové cesty
hřbitova. Vlastní realizace cesty není jednoduchá. Hrobová místa jsou umístěna
v rostlém terénu louky v různých výškách a přizpůsobit k tomu středovou komunikaci je
velmi obtížné. Vnímáme i požadavky občanů na úpravu bočních cest na hřbitově, ale právě
z důvodu členitosti hřbitova a umístění hrobů se další postup zvažuje. Součástí plánovaných
úprav je i výměna mobiliáře a výměna veřejného osvětlení. Děkujeme všem občanům za
trpělivost s prováděnými pracemi na hřbitově.
Město Loštice připravuje úpravu na náměstí Míru vyvolanou nutností umístění
dopravního značení křižovatky mezi lékárnou a radnicí. Na návrh projektanta bylo
osazení dopravní značky do vysazeného ostrůvku doplněno i místem pro přecházení tak, aby
byl prostor maximálně využit a jedno parkovací místo, které jsme byli z důvodu umístění
dopravní značky nuceni zrušit, bude využito i jako místo pro přecházení chodců. Místo pro
přecházení by mělo pomoci navést turisty ze zájezdových autobusů kolem radnice k muzeu
a prodejně tvarůžků a částečně zlepšit dopravní situaci ve městě.
V lednu tohoto roku občané města vyprodukovali 46,88 t směsného komunálního
odpadu (1,6 kg/obyv.), v únoru 46,9 t (1,6 kg/obyv.) a v březnu 81,88 t (2,8 kg/obyv.).
Březnová produkce je nejvyšší měsíční produkcí směsného komunálního odpadu od občanů
od října 2018, bude-li tento trend pokračovat dojde v roce 2022 k razantnímu zvýšení
místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
Město Loštice prověřuje umístění oplocení kolem bývalého hotelu Střelnice. Dle
vyjádření stavebního úřadu v Mohelnici umístění oplocení do 2 m, které vlastník
v současné době kolem objektu realizuje, nevyžaduje povolení stavebního úřadu. Fyzickou
kontrolou na místě bylo zjištěno, že vlastník pravděpodobně oplotil pozemky ve vlastnictví
města bez vědomí města. Tato skutečnost se v současné době prověřuje a budou přijata
nápravná opatření.

