HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU DNE 4. 10. 2019

Ve vestibulu Domova u Třebůvky Loštice, Hradská 113/5 Loštice od 4. října 2019 občanům Města
Loštice budou zpřístupněny kondolenční archy pro vyjádření soustrasti, případně vzkazů a poděkování
rodině Karla Gotta – přístup každý den, včetně víkendu od 09.00 do 17.00 hod (nejspíše do 9. října
2019). Následně budou archy předány zástupcům Olomouckého kraje, kteří před termínem pohřbu pana
Karla Gotta archy shromáždí, zajistí svázání do knižní podoby a předají...
Kondolenční archy pro vyjádření soustrasti rodině pana Karla Gotta budou také k dispozici ve vestibulu
Památníku A. Kašpara v Lošticích, Palackého ul. 343 v rámci otevírací doby muzea od 5. 10. 2019 –
úterý až sobota, v době od 9.00 do 17.00 hod.
Vážení spoluobčané, v našem městě zavádíme novou službu pro občany - MOBILNÍ ROZHLAS
LOŠTICE. V rámci této služby budete prostřednictvím e-mailu či SMS zpráv (SMS zprávy budou
zasílány pouze pro krizové řízení a v případě poruch inženýrských sítí) informováni o dění ve
městě. Vzhledem k tomu, že zavádění nových moderních technologií není jednoduché, nabízíme dva
termíny společného setkání v kulturním domě, kdy Vás osobně, bezplatně seznámíme se
službou MOBILNÍ ROZHLAS, pomůžeme Vám se stažením mobilní aplikace do Vašeho telefonu včetně
optimálního nastavení a Vaší registrace do systému. Termín: 7. 10. 2019 a 14. 10. 2019 Čas: 17:00
hod. Kde: KD Loštice.
Nadace Partnerství spolu s Ministerstvem životního prostředí dne 3. 10. 2019 na brněnské Hvězdárně
uskutečnila vyhodnocení ankety Strom roku 2019. Byli jsme úspěšní. Náš Zámecký dub - dub cer (v
Žádlovicích) získal v anketě krásné 3. místo. Strom získal v soutěži 1 926 hlasů. Děkujeme všem, kteří
podpořili svými hlasy náš Zámecký dub.
Městské kulturní středisko Loštice srdečně zve do kinokavárny na film Léto s gentlemanem, promítání
se uskuteční dne 4. 10. 2019 od 19.00 hod. Vstupné je 80,-Kč. Kavárna bude otevřena od 18.00 hod.
MěKS Loštice zve na Burčákové odpoledne s písničkou. Akce se uskuteční 6. 10.2019 od 14.00 hod.
Vystoupí hudební skupina Pohodáři country. V rámci akce bude otevřena podzimní výstava 2019, která
potrvá do 13. 10. 2019.

