Loštice
Kraj: Olomoucký

Okres: Šumperk

Správní obvod: Mohelnice

GPS souřadnice: 49.744696N, 16.928928E

Nadmořská výška: 260 m n. m.

První pís. zmínka: 1267 (753 let)

Počet obyvatel: 2 941

PSČ: 789 83

Adresa URL: www.mu-lostice.cz

O obci
Krásné středomoravské městečko Loštice se rozkládá na nejsevernějším cípu Hané v
předhůří Jeseníků. Loštice mají dvě místní části, Žádlovice a Vlčice.

Historie obce
První zaručená zpráva o Lošticích se vztahuje k r.1267, kdy olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka (1245 1281) přikoupil od jistého Petra z Loštic tři popluží u Mohelnice. Loštice byly založeny někdy ve 2.
polovině 13. století jako trhová ves, která navázala na starší slovanskou osadu.

Ubytování a restaurace
Ve městě je dostatek ubytovacích a stravovacích kapacit na různé úrovni a je tu možno také ochutnat i
místní specialitu - tvarůžky na sto způsobů.

Okolí a příroda
Krásné středomoravské městečko Loštice se rozkládá na nejsevernějším cípu Hané v
předhůří Jeseníků. Protéká jím říčka Třebůvka, která se po 4 km vlévá u obce
Moravičany do řeky Moravy.

Současnost obce
Loštice žijí bohatým kulturním životem. Působí zde přes třicet spolků a zájmových organizací.
Ochotnické divadlo a účinkování domácích hudebních souborů tu má tradici delší než 120 let.

Sportovní možnosti
Loštice jsou ideálním výchozím místem pro turistické a cyklistické výlety. Cyklotrasa: 6036 - Bouzov Doly
- Loštice - Moravičany (trasa začíná v části Bouzova, Doly, odbočením z trasy č. 512).

Památky a zajímavosti
V Lošticích se nachází řada pamětihodností. Patří mezi ně např. farní kostel sv. Prokopa,
postavený v roce 1208, mnoho památkově chráněných domů na náměstí a přilehlých ulicích...

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1459/lostice/
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Doprava
Dostat se tu lze vlakem po trati č. 270, ze stanice Moravičany pak místní autobusovou linkou. Po silnici pak ve
směru Praha - Mohelnice - Olomouc. Město se nalézá 3 km od Mohelnice.
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