Dne 18. 10. 2021 proběhlo v kulturním domě setkání s občany k novému systému
odpadového hospodářství. Jednou z obav obyvatel je nedostatek nádob na tříděný
odpad při zvýšení míry třídění obyvatel města. Město má přiznanou dotaci na doplnění
nádob na tříděný odpad v tomto rozsahu - 10 odpadových nádob objem 1100 l na třídění
plastů, 16 odpadových nádob objem 1100 l na třídění papírů, 5 odpadových nádob (zvon
spodní výsyp) na barevné sklo, 8 odpadových nádob (zvon spodní výsyp) na kovy.
V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele odpadových nádob,
předpoklad dodání nádob je jaro 2022. Město Loštice současně jedná se společností EKOKOM o zápůjčce odpadových nádob na tříděný odpad pro překlenutí období do jara 2022.
Tato opatření částečně pomohou uspokojit poptávku po zvýšeném zapojení obyvatel do
třídění odpadů, ale sama o sobě situaci nevyřeší. Odpad nestačí pouze třídit, je nutné odpad
třídit odpovědně tak, aby byl objem odpadů co nejnižší, náklady na likvidaci se
minimalizovaly a město nemuselo poplatky za likvidaci každoročně skokově zvyšovat. Je to
na každém z nás.
Město Loštice opakovaně požádalo Policii ČR, dopravní inspektorát Šumperk o
vyjádření k měření rychlosti. Město Loštice od Policie ČR obdrželo odpověď, z níž část
uvádíme: „Do města Loštice jsou hlídky vysílány v nepravidelných intervalech, kdy je po
celém území města prováděno měření rychlosti projíždějících vozidel a při zjištění
protiprávního jednání jsou tyto přestupky řešeny s řidiči na místě. Při dodržování stanovené
rychlosti ve městě se zejména zaměřujeme na silnici II/635, ulice Olomoucká a ulice
Palackého, která je ve Vašem městě páteřní a kde hrozí největší riziko ohrožení zdraví a
majetku ostatních účastníků silničního provozu a občanů Vašeho města. Do Vámi zmíněné
ulice Ke Koupališti a Hradská byla hlídka taktéž několikrát vyslána měřit rychlost laserovým
měřícím zařízením a vykonávat běžný dohled v silničním provozu s ohledem na bezpečnost
a plynulost silničního provozu, přičemž zjištěné přestupky byly na místě vyřešeny. Bohužel
není v silách Dopravní policie Územního odboru Šumperk zajistit dohled v Lošticích každý
den, neboť do sítě pozemních komunikací teritoriálně spadající pod Dopravní inspektorát
Šumperk, nespadá pouze město Loštice. Dopravní inspektorát Šumperk má působnost po
celém územním odboru (okrese Šumperk), do kterého spadá více jak 70 obcí.“
Město Loštice připravuje velmi významnou kulturní akci, a to premiéru dokumentu
Stanislava Motla. Film je zaměřen na záhadu výroby Loštických pohárů. Výroba
Loštických pohárů Loštice proslavila ještě dříve než výroba Loštických tvarůžků. Výroba
Loštických pohárů byla v minulosti pro město symbolem prosperity a rozvoje města. Máteli zájem dozvědět se více o historii města, které je Vašim domovem, neváhejte se zúčastnit
premiéry dokumentu, která proběhne dne 15. 11. 2021 v 17.00 hod. v Loštické Synagoze za
hudebního doprovodu skupiny Madalen. Program doplňují ukázky děl z umělecké tvorby
Josefa Dudka. Čeká Vás neopakovatelný zážitek. Věci jsou pomíjivé, zážitek je to, co Vám
zůstane navždy.

V Žádlovickém parku byla dokončena nová vodní nádrž. Investorem projektu jsou
Lesy ČR. Jedná se o stavbu, jejímž primárním účelem je vytvoření stálé vodní plochy
obnovením, v minulosti zaniklé, malé vodní nádrže a revitalizace vodního toku Podhrádek.
Vodní nádrž je boční, s rozsáhlým litorálním pásmem. Kapacita vodního toku je v
revitalizovaném úseku oproti stávajícímu stavu snížena, v nivě jsou vyhloubeny neprůtočné
tůně. Odtokové poměry v území budou příznivě ovlivněny. Dojde k zadržení vody v krajině
a ke zpomalení povrchového odtoku. Nádrž leží v ploše lokálního biocentra, podél
stávajícího vodního toku je veden lokální biokoridor. Realizací akce bude zlepšena funkce
územního systému ekologické stability na katastru obce Žádlovice a Loštice. Město Loštice
u vodní nádrže umístilo houpací lavici a herní prvek pro děti. Mobiliář doplňuje kouzlo
vybudované vodní nádrže o místo odpočinku a relaxace. Jděte po stopách lišky Bystroušky
po naučné stezce „Vandr s Bystrouškou a Tvarůžkem“, projděte se parkem a zastavte se na
chvíli u nové vodní nádrže. Procházka Vás jistě pohladí po duši.
V minulých dnech byl proveden ořez stromů na náměstí. Zejména se jednalo o lípy po
obvodu náměstí. Koruny stromů byly redukovány tak, aby byl zajištěn optimální
průchod po chodnících, dále se provedla redukce větví u nemovitostí tak, aby byl zachován
odstup stromů od nemovitostí.
Město Loštice v neděli rozzářilo nejen slunce, ale i farmářské trhy organizované
Spolkem pro obnovu evropských bojových umění ARMA FERRE, se sídlem
Staroměstská 781/1, 792 01 Bruntál. Spolek zajišťuje prodej služeb a zboží, které tématicky
odpovídají charakteru farmářských trhů a vychází z české tradice, a to zejména z tradice
pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby potravinářských produktů a
řemeslné a rukodělné výroby. Těm z Vás, kteří jste akci podpořili tímto děkujeme, bez Vás
by se akce nemohla konat a pro ty z Vás, kteří trhy propásli máme dobrou zprávu, trhy
spolek v Lošticích pořádá znovu v neděli 28. 11. 2021.
Město Loštice ve spolupráci s Mikoregionem Mohelnice dokončuje projekt
elektronických úředních desek pro města a obce mikroregionu. Součástí elektronické
úřední desky, která bude umístěna před radnicí města, budou webové stránky města a
důležité informace pro občany našeho města i turisty. Jedná se o jeden z mnoha kroků,
které nás čekají na cestě k elektronizaci veřejné správy, který odpovídá současným trendům
v oblasti e-governmentu.

