Město Loštice vybudovalo nové dětské hřiště pro místní část Vlčice. Instalovány
byly 3 herní prvky pro děti v prostoru sportoviště za náhonem na vodní elektrárnu,
které obyvatelé Vlčic využívají pro setkávání. S požadavkem na vybudování dětského
hřiště se na vedení města obrátil osadní výbor Vlčice, který stanovil i prostor kam má být
dětské hřiště umístěno.
Ke svému závěru se blíží oprava cest a doplnění mobiliáře na hřbitově. Přes
počáteční nesnáze s výškovými rozdíly cesty a hrobovými místy a velmi obtížné
řešení střední části kolem kříže, kde jsme se potýkali s kořenovým systémem vzrostlých
líp, považujeme výsledek opravy za dobrý. V důsledku probíhající stavby se nám hřbitov
nepodařilo včas posekat za což se všem tímto omlouváme. Již jsme v tomto směru
sjednali nápravu. Abychom co nejméně návštěvníky hřbitova zatížili provedenou
stavbou, provedli jsme v místech napojení opravené cesty na stávající boční cestičky
pokládku travního koberce, který umožní mnohem rychlejší obnovení trávy než osetí cest
travním semenem. Nyní je třeba dodržet technologický postup pro ujmutí travního
koberce, 14 dní provádět pravidelnou zálivku a zákaz vstupu na plochy travního koberce.
Prosíme všechny občany, aby požadované dodržovali a do území zabezpečených páskou
nevstupovali. Poslední krok, který nás čeká je výměna veřejného osvětlení v prostoru
hřbitova, která bude dokončena v řádu několika dnů.
Již několik měsíců se snažíme dohodnout podmínky pro zrušení dřevěných sloupů
vzdušného telefonního vedení společnosti CETIN v prostoru před hřbitovem.
Sloupy nejen dlouhodobě prostor před veřejným pohřebištěm degradují, ale v budoucnu
by byly i překážkou pro vybudování podélného parkoviště před hřbitovem, které město
v tuto chvíli projektuje. Přeložení sloupů mimo trasu parkoviště by pak vyžadovalo
vysoké investice ze strany města, které by stavbu velmi prodražilo. Nakonec se nám
podařilo provést všechny kroky nutné pro odstranění sloupů, vše máme již dohodnuto
s vlastníkem vedení a v tuto chvíli již zbývá pouhý krůček k vlastnímu odstranění. Sloupy
budou z prostoru nejpozději do konce července tohoto roku demontovány. Velké
poděkování patří manželům Zapletalovým, kteří souhlasili s náhradním řešením
připojení své nemovitosti na telekomunikační síť a jejichž souhlas nám umožnil situaci
řešit.
Město získalo dotaci ve výši 1,5 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
opravu místní komunikace ve Vlčicích. Jedná se o část komunikace od restaurace
směrem k vodní elektrárně až k místu, kde již v minulosti byla vozovka opravována.
Oprava musí být provedena do konce tohoto roku. V současné chvíli připravujeme
podklady pro výběr zhotovitele díla. Předpokládaný termín realizace srpen až říjen.

Město Loštice se aktivně zapojilo do jednání s vlastníky pozemků potřebných pro
budoucí výstavbu nové provozovny výroby tvarůžků v průmyslové zóně za ZLKL
směr Palonín. Současné kapacity výroby již nedostačují požadavkům společnosti A.W.
s.r.o. a poptávce na trhu. Přes všechny snahy města a společnosti A.W. s.r.o. Loštice se
nedaří navázat s vlastníky pozemků kontakt, který by umožnil otevřít cestu pro jednání
v této věci. Tvarůžky jsou s Lošticemi neodmyslitelně spjaty, v případě, že by společnost
A.W. s.r.o. Loštice byla nucena pod tlakem okolností hledat jiná řešení Loštice by přišly o
své kulturní bohatství, tradici i jméno, které je na výrobě tvarůžků založeno. Prosíme
všechny obyvatele našeho města, máte-li možnost v této věci jakkoli pomoci prosím
pomozte. Někdy stačí pouze vlídné slovo, které vše změní a pomůže otevřít dvířka, která
byla roky k jednání uzavřena. Za Vaši pomoc předem děkujeme.
Obyvatelé města Loštice v roce 2020 vytřídili 495,127 tun komunálního odpadu.
Díky tomu jsme získali odměnu od společnosti EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad
ve výši 515.023,50 Kč. Současně jsme nemuseli za 495,127 tun komunálního odpadu
zaplatit skládkovací poplatek ve výši 500,00 Kč/tun. Odměna byla jedním z důvodů proč
se místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu nemusel razantněji navyšovat.
Tříděním jsme nejen přispěli ke zpomalení postupného zvyšování místního poplatku za
likvidaci komunálního odpadu, ale současně jsme přispěli svým odpovědným přístupem
ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Tříděním a recyklací
využitelných složek komunálního odpadu město Loštice přispělo k úspoře 665,108 tun
emisí CO2 a k úspoře 8 054 329 MJ energie. Patříte-li mezi nás děkujeme. Chcete se k nám
přidat? Je to jednoduché. TŘÍDIT MÁ SMYSL.
Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo stavbu I/44 Bludov – obchvat. Stavba má trvat
až do roku 2023 a se stavbou je spojena zvýšená poptávka po kamenivu z lomu
Kozí vrch. Město Loštice se zástupci Kamenolomu Kozí Vrch intenzivně jedná o
podmínkách navýšení těžby kamene. Zástupce kamenolomu se městu zavázal, že těžba
a prodej kamene nebude probíhat ve dnech pracovního klidu a ve svátky, že těžba
nebude navýšena více než o dvojnásobek původní těžby z předchozích let a dále bude
v suchých dnech kamenolomem prováděno pravidelné kropení komunikací od lomu až
na náměstí Míru. Dopravci budou upozorněni, že nesmí překračovat povolenou rychlost
a vozidla dopravců nebudou při nakládce přetěžována nad rámec povolených limitů.
Žádáme všechny občany, aby se v případě nedodržování některé z dohodnutých zásad
obraceli přímo na starostku města tel: 603 560 816 nebo emailem starostka@mulostice.cz. Nejsme oprávněni Kamenolomu Kozí Vrch těžbu kamene zakázat, ale jsme
připraveni s nimi v případě vzniklých problémů jednat. Děkujeme za pochopení.

