Město Loštice v tomto roce zahájí úpravy Malého náměstí u kostela. Zhotovitelem
díla se stala společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.. K zahájení realizace díla dojde
od června tohoto roku. Dílo bude dokončeno do konce září tohoto roku. V daném období
bude značně omezen přístup do prostor Malého náměstí i průchod na ulici Sokolská.
Stavba se může zkomplikovat archeologickými nálezy v prostoru kolem kostela. O situaci
Vás budeme průběžně informovat. Všem děkujeme za trpělivost.
Město Loštice dlouhodobě spolupracuje se společností Podané ruce o.p.s., jejímž
předmětem činnosti je pozitivně působit na uživatele nealkoholických drog
směrem ke změně rizikového chování a chrání veřejnost před negativními dopady
užívání drog. Společnost pro město provádí monitoring uživatelů nealkoholických drog
v našem městě. Z monitoringu vyplývá, že jsou v Lošticích nejméně dvě desítky uživatelů
pervitinu a nových syntetických drog. Situace se každým rokem zhoršuje a zvyšující se
číslo by nemělo zůstat bez povšimnutí. Rodičům doporučujeme, aby se zaměřili na
změny chování svých dětí a pokud mají podezření, že by i jejich dítě mohlo svá dilemata
řešit tímto způsobem, nebojte se obrátit na odborníky, kteří Vám pomohou situaci
zvládnout.
Oprava polní cesty Loštice – Moravičany, plánovaná na katastru obce Moravičany
kolem řeky Třebůvky, napojující se na cyklostezku do Loštic kolem firmy Zekof,
nebude zahájena v tomto roce. Dle sdělení obce Moravičany Státní pozemkový úřad ČR
v letošním roce provede výběr zhotovitele díla a vlastní realizace by mohla být započata
v roce 2022.
Společnost ZLKL Loštice dokončila stavbu propojovacího krčku pod cyklostezkou a
místní komunikací na ulici Palonínská. Obě komunikace byly opět uvedeny do
provozu. Vybudování propoje areálů firmy umožní společnosti ZLKL v budoucnu
využívat vnitropodnikovou dopravu uvnitř areálu. Veškeré zásobování firmy bude
probíhat při vjezdu do města s maximální snahou minimalizovat zátěž z dopravy u
bytové zástavby města.
Město Loštice již tradičně požádalo o dotaci z Programu péče o krajinu na výsadbu
stromů v katastru města Loštice, a to na výsadbu 33 ks javorů mleč – doplnění
stromořadí kolem silnice mezi Lošticemi a Vlčicemi. K výsadbě získalo souhlas Správy
silnic Olomouckého kraje, který je vlastníkem pozemku určeného k výsadbě. Výsadba
bude provedena opět ve spolupráci se spolkem STURM a pokud to situace umožní bude
do výsadby stromořadí zapojena i veřejnost, tak, abychom společně opět přispěli
k ochraně naší krajiny.

