Město Loštice se již několikátý rok potýká s řešením úniku vody z kašny se sochou
Svatopluka na nám. Míru, která je národní kulturní památkou. Z důvodu průsaku
nádoby byla kašna v loňském roce napuštěna pouze velmi krátkou dobu. Únik vody
vzrostl natolik, že udržování kašny v chodu bylo nejen ekonomicky, ale i ekologicky
neúnosné. Oslovili jsme proto pana Mgr. A. Jiřího FINGERA a pana Pavla Hradilíka, aby
našli vhodné řešení, kterým je vyložení dna a stěn vodní nádrže vanou z olověného
plechu. Realizace projektu má zelenou. Město získalo na restaurování kašny dotaci, která
mu pomůže záměr úspěšně dokončit. Práce na restaurování kašny budou zahájeny
v nejbližších dnech.
Loštice zahájili letní turistickou sezonu. S prvními jarními paprsky, kterých zatím
nebylo mnoho branami města projelo nejen velké množství aut, ale především
cyklistů, které láká dobré jídlo a pití. Stejně jako mezi motoristy i mezi cyklisty se našli
lidé bez respektu, kteří si z parčíku na náměstí vytvořili parkovací plochu. S nástupem
sezony se ukázala nedostatečná kapacita prostor pro umístění kol. Stojany pro kola se
staly i kulturní památky zdobící střed našeho města, z tohoto důvodu došlo k zákazu
vjezdu kol do parčíku a vedení města začalo intenzivně hledat prostor pro umístění kol.
Zvažovali jsme několik možných variant, nakonec bylo dohodnut, že parkovací místo pro
kola nahradí jedno parkovací místo pro osoby se zdravotním postížením. Parkovacích
míst pro osoby se zdravotním postižením je na náměstí několik a Dopravní inspektorát
Policie ČR s navrhovaným řešením souhlasí. Nové parkovací místo pro kola vznikne na
parkovišti před rychlým občerstvením U Volise. Nyní probíhá povolovací proces změny.
Město Loštice dokončilo projekt „ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ UL. POD
LUŠTĚM - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“. Projekt byl
v tomto roce doplněn o výsadbu keřů a stromů. Dne 27. 5. 2021 proběhla kolaudační
prohlídka stavby. Vlastní realizace projektu nebyla jednoduchá, stavba byla dvakrát
zasažena povodní, řeka Třebůvka vystoupala až na třetí povodňový stupeň. Obyvatelé
místní části měli k realizaci stavby výhrady. Nejvíce stížností přicházelo k navrženým
šířkám komunikace. Při projektování cest v území město vycházelo ze stížností obyvatel:
„Vozidla vjíždějící do území nerespektují povolenou rychlost“, dále ze skutečnosti, že se
jedná o uzavřenou lokalitu, která není průjezdná a provoz vozidel je tu omezen na místní
obyvatele a jejich návštěvy. Nyní po dokončení projektu jsme obdrželi řadu velmi
pozitivních vyjádření. Z ulice Pod Luštěm se stala oblíbená odpočinková zóna s možným
posezením u dobrého jídla a pití v restauraci Na Růžku.
V 6. ročníku odpadového Oskara jsou oceňovány obce s nejnižší produkcí
směsných odpadů v jednotlivých krajích v několika velikostních kategoriích.
V kategorii sídel od 10001 do 5000 obyvatel se v Olomouckém kraji na 1. místě umístila

obec Mikulovice s počtem obyvatel 2570 s produkcí 132,4 kg/obyv. Obyvatelé obce
Mikulovice vyprodukuji o 110 kg/obyv. méně odpadu než obyvatelé města Loštice. Cíl
120 kg/obyv. stanovený zákonem o odpadech na rok 2030 je pro ně tedy již nyní téměř
na dosah. Městu Loštice zbývá ujít ještě dlouhou cestu k dosažení tohoto cíle. Můžeme
to zvládnout jedině společně. TŘIĎTE ODPAD MÁ TO SMYSL.
Před restaurací Na Růžku ČEZ Distribuce provedl pokládku kabelového vedení
nízkého napětí el. energie. Z tohoto důvodu musel být chodník před restaurací
znovu odstraněn, proveden výkop pro uložení kabelů, které propojily ulici Havelkovu
s novou rozvodnou skříní před restaurací a opětovné uvedení chodníku do původního
stavu. V tomto případě se nejednalo o stavbu objednanou ani financovanou městem.
Bohužel poprvé zhotovitel společnosti ČEZ Distribuce provedl úpravu konstrukčních
vstev nad výkopem neodborně, město v roli vlastníka chodníku provedení výkopu
reklamovalo a konstrukční vrstvy pod chodníkem musely být v celé délce výkopu na
náklady zhotovitele vyměněny.
Město Loštice instalovalo na žádost osadního výboru ve Vlčicích několik herních
prvků pro děti na hřiště do Vlčic. Montáž herních prvků byla provedena 3. 6. 2021,
v příštím týdnu budou dopadové plochy skluzavky s houpačkami dosypány kačírkem a
poté bude možné hřiště začít užívat. Dva herní prvky – pružinová houpačka a kyvadlová
houpačka vytvoření dopadových ploch podle ČSN nevyžadují. Přejeme obyvatelům Vlčic,
aby houpačka přispěla k posílení významu jimi vybraného místa setkávání. Žádlovice
mají herní prvky nově instalovány v zámecké parku kolem naučné stezky lišky
Bystroušky.
Město Loštice velmi intenzivně vymáhá nedoplatky z místních poplatků za
využívání systému likvidace komunálních odpadů ve městě. Již mnohokrát jsme na
tuto skutečnost upozorňovali a činíme tak znovu. Ve vymáhání nedoplatků jsme velmi
úspěšní. Nezavírejte před svými dluhy oči, přijďte se domluvit na způsobu řešení. Vždy je
lepší situaci řešit než se tvářit, že problém neexistuje. Problém nezmizí spíše naroste do
rozměrů, které již mnohdy nelze smírnou cestou vyřešit.
Město Loštice se z důvodů pandemie a nejasných kritérií rozvolňování vládních
opatření rozhodlo v tomto roce neorganizovat Loštické slavnosti hudby a tvarůžků.
Situaci jsme dlouho zvažovali, zajištění vládních opatření – rozestupy, roušky atd. se jeví
natolik organizačně náročné, že jsme konání slavností nakonec zrušili. Současně jsme
zakoupili mobilní pódium pro konání menších kulturních akcí na koupališti i mimo něj a
budeme se snažit v letošním roce kulturní akce připravovat v tomto duchu. Máte-li někdo
nápad, jak zpestřit nebo doplnit nabídku připravovaných akcí neváhejte nás oslovit.

