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

Současnost obce Loštice
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.
Nejvýznamnější společenskou událostí města, která si získává postupně věhlas, jsou Slavnosti hudby a
tvarůžků, ze sportu pak turistické Putování za Loštickým tvarůžkem. V areálu parku se pořádají
skokové a jiné závody jezdeckého klubu, ve městě probíhá župní přebor dospělých v kopané,
místní hřiště na odbíjenou zahrnuje čtyři dvorce, tenisové hřiště dva dvorce a nachází se tu i
dvousetmetrová atletická dráha. Je zde také skatepark (IN-LINE AREÁL). Areál městského koupaliště se
nachází v klidné, okrajové části města.
Osobnostmi současnosti jsou malíř Pavel A. Taťoun, řezbář Jaroslav Beneš, sportovci Emil Hekele a
Tomáš Konečný, reprezentanti v cyklistice, Pavel Pospíšil, mistr republiky ve voltiži, Hana Paloušková,
reprezentantka v plavání, Pavel Volek, hráč ledního hokeje a Roman Kaniščev, mistr republiky v plavání triatlonu.
Místní obyvatelé jsou zaměstnáni v různých odvětvích dřevozpracujícího, kovozpracujícího
průmyslu a zemědělství. Nejvýznamnější produkcí je výroba Loštických tvarůžků - olomouckých
syrečků, které jsou svou charakteristickou vůní a speciální chutí oblíbenou pochoutkou všech
gurmánů. První známá zmínka o zdejší výrobě tvarůžků se datuje do roku 1712.
Městečko je z historie především známé hrnčířstvím - výrobou „Loštických pohárů", které v
15. a 16. století byly používány téměř v celé střední Evropě.
Školství je v současnosti zastoupeno mateřskou školou, základní školou - první českou na severní
Moravě, založenou roku 1895, základní uměleckou školou a středním odborným učilištěm
zemědělským.
Zdravotnictví je zastoupeno praktickým lékařem pro děti a dorost, praktickými lékaři a zubními
lékaři, dále zde nalezneme rehabilitaci a lékárnu.
Loštice jsou členem mikroregionu Mohelnicko.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1459/lostice/soucasnost/
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