Připravujeme opětovné podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z Programu rozvoje venkova na výstavbu workoutového hřiště a dětského hřiště na
fotbalovém hřišti, pod názvem „Na hřišti s námi sportujeme rádi, v Lošticích všichni chceme
být zdraví“. Projekt byl již do Programu rozvoje venkova MMR ČR městem podán v roce
2020. Při schválení žádosti o dotaci jsme nebyli úspěšní, proto budeme podání žádosti o
dotaci na projekt v tomto roce opakovat. Návrh řešení byl projednán se Sportovním klubem
Loštice a ten s předloženým návrhem souhlasí.
Město Loštice na konci roku již po několikáté poděkuje trenérům a vedoucím
jednotlivých spolků pracujících s dětmi a mládeží za jejich celoroční práci drobnou
finanční odměnou. Šíření nemoci COVID 19 neumožňuje osobní setkání vedení města
s trenéry a vedoucími spolků, které se v minulých letech několikrát již uskutečnilo a na
kterém jsme trenérům opakovaně poděkovali za jejich práci pro děti a mládež, které si
nesmírně vážíme. I touto cestou jim za jejich obětavou práci děkujeme.
Město Loštice, ve spolupráci s vedením základní školy, pokračuje na zlepšení
podmínek pro výuku dětí, a to doplněním venkovních žaluzií na jižní stranu nové
budovy základní školy. Od projektu si slibujeme zlepšení vnitřního prostředí v kmenových
třídách I. stupně základní školy snížením teploty prostředí v měsících květen, červen a září.
Vysoutěžená cena díla představuje částku 668 tis. Kč.
Město Loštice rozšířilo webové stránky města o digitálně zpracované kroniky města
Loštice. Kroniky mapují události města a tvoří významnou část historie města.
Město Loštice má zpracovaný projekt na rekonstrukci ordinace dětského lékaře
v prostorách bývalé knihovny v areálu mateřské školy Loštice. V současné době
probíhá výběr zhotovitele na realizaci díla. K vlastní rekonstrukci dojde v prvním pololetí
roku 2022. Vše probíhá ve spolupráci s paní MUDr. Sychrovou, která zde bude, po
dokončení rekonstrukce ordinace, lékařskou praxi vykonávat.
Město Loštice podalo žádost o dotaci na výstavbu chodníku v lokalitě Na Pešti.
Poskytovatelem dotace je MAS Mohelnicko. Chodník bude realizován v roce 2022.
Trasa chodníku bude začínat u Restaurace Na Pešti a končit bude na konci nové bytové
zástavby, kde bude navazovat místem pro přecházení na smíšenou stezku pro chodce a
cyklisty a bude navádět nejzranitelnější účastníky dopravního provozu bezpečně do centra
města. Současně bude chodník doplněn o autobusové zastávky k zajištění dopravní
obslužnosti území a napojení místní části Žádlovice do centra města. Předpokládaná cena
díla je 1,7 mil. Kč, předpokládaná dotace na realizaci projektu je 434 tis. Kč.

