HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASU
Dne 20.11.2017
Text:
Česká pošta Horažďovice oznamuje, že z provozně technických důvodů bude v
úterý 21. listopadu v době od 8:00 do 14:00 hod. uzavřena.
Od 14:00 hod. bude opět pobočka pošty Horažďovice otevřena v původním
rozsahu hodin pro veřejnost.

Dne 16.11.2017
Text:
Městské muzeum zve v pátek 17. listopadu v 17:00 h na loutkové představení "Jak
šel Honza do světa".
V neděli 19. listopadu se nekoná komentovaná prohlídka města s Romanem
Vaňkem. Městské muzeum Horažďovice se omlouvá všem zájemcům.
Další hlášení:
Město Horažďovice a zapsaný spolek Hudba bez hranic, z.s. zvou k dalšímu
koncertu Ševčíkových hudebních večerů. V pátek 17.11.2017 v 19.00 hodin v
secesním sálu hotelu Prácheň vystoupí České saxofonové kvarteto s programem
„Od klasiky k jazzu“.

Dne 12.11.2017
Text:
Městské muzeum zve zítra 15. listopadu v 10.00 h na přednášku PhDr. Jana
Mergla na téma Užité umění v období 1. republiky. Městské muzeum zve ve středu
29. listopadu na exkurzi "Český kubismus" v Praze. Možnost přihlášení do
16. listopadu v infocentru v zámku.

Dne 10.11.2017
Text:
Město Horažďovice zve tuto sobotu na Svatomartinský jarmark. Řemeslný a
farmářský jarmark se koná na Mírovém náměstí od 9:00 do 12:00 h, projížďky na
koni na zámeckém nádvoří, v 10 h vystoupení pěveckého sboru Poupata
v divadelním sále městského muzea, výtvarné dílny a malování na obličej v sále
městské knihovny. Od 18:00 h Lampiónový průvod se sv. Martinem na koni
z Mírového náměstí na fotbalové hřiště.

Další hlášení:
Envicentrum PROUD zve nejen kuchařky na dílničku s názvem Netradiční
zavařeniny z kdoulí a dýní, která proběhne tuto sobotu 11. listopadu od 9 hodin v
Envicentru PROUD. Vstupné je 50 korun.
Další hlášení:
Dům dětí a mládeže a Junák – český skaut, středisko Prácheň Horažďovice zvou
děti i rodiče na tradiční Drakiádu na Loretě, která proběhne tuto neděli
12. listopadu od 14:00 hodin. Vstup je zdarma.

Dne 03.11.2017
Text:
Městské muzeum vás dnes srdečně zve v 18.00 h na přednášku Život ve Střední
Asii, tradice, historie a kultura - Kazachstán,Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán a
Turkmenistán. Přednáška se uskuteční v divadelním sále městského muzea.
Další hlášení:
Městské galerie vás srdečně zve v sobotu 4. 11. 2017 v 16.30 na vernisáž s názvem
"Nevšední tvář okamžiku". Výstava obrazů potrvá do 1. 3. 2018. Vystavuje paní
umělkyně Pavla Breuová.

Dne 30.10.2017
Text:
Městské muzeum v Horažďovicích vás srdečně zve ve středu 1. listopadu v 10.00 h
na přednášku pana Jana Jiráka na téma "Identita vs. Integrita aneb potáhneme za
jeden provaz?" z cyklu přednášek "Konec války a život v nové republice".
Přednáška se uskuteční v divadelním sále městského muzea.

Dne 26.10.2017
Text:
Město Horažďovice Vás srdečně zve v sobotu 28. října na slavnostní otevření nově
zrekonstruovaného náměstí, začátek od 13:15 h. Slavnostní otevření náměstí ve
14 h, doprovodný program začíná od 14:45 h - akrobatická komediální show,
taneční odpoledne s Majdou, žonglování na štaflích, společné vystoupení
pěveckých sborů. Od 18 h zahraje kapela JAM4U, od 19:30 h ohňostroj.
U příležitosti znovuotevření náměstí zve Městské muzeum na jednodenní výstavu
Prácheňského kancionálu od 9:00 do 16:00 h. Vstup zdarma.

Dne 20.10.2017
Text:
Městské muzeum vás zve dnes 20. října v 18.00 h na přednášku Zdeňka Kubáka na
téma Tkalci ze Strmilova tkají látky již od roku 1870. Městské muzeum vás také
zve v neděli 22. října v 14:00 h na komentovanou prohlídku města s Romanem
Vaňkem.

Dne 17.10.2017
Text:
Zítra 18. října v době od 13.00 do 16.00 h bude přerušena dodávka teplé vody do
bytových domů v ulicích Palackého, Loretská a u Alberta.
Další hlášení (Komušín):
Zítra 18. října v době od 7:30 do 17:00 h bude přerušena dodávka elektřiny v obci
Komušín. Bližší podmínky ohledně lokality, které se přerušení týká, naleznete
v obci na místě k tomu určeném nebo na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky.

Dne 12.10.2017
Text:
Tyjátr Horažďovice uvede zítra 13. října od 17:00 h v divadelním sále městského
muzea loutkové představení Zlatovláska.
Další hlášení:
Město Horažďovice Vás srdečně zve tuto sobotu na Havelský jarmark, který se
uskuteční od 9 hodin na zámeckém nádvoří. Na programu výstava hnětynek,
řemeslný a farmářský jarmark, výtvarné dílny pro děti, malování na obličej,
zahraje Mladá dudácká muzika Strakonice. Od 10 hodin v divadelním sále
městského muzea pohádka pro děti „Voděnka a Ohniváček“.

Dne 06.10.2017
Text:
Město Horažďovice a zapsaný spolek Hudba bez hranic oznamují, že dnešní
koncert Ševčíkových hudebních večerů v hotelu Prácheň se pro náhlé onemocnění
pěvkyně Gabriely Pechmannové nekoná. Děkujeme za pochopení.
Další hlášení:
Rádobydivadlo Klapý uvede v sobotu od 19 hodin v Kulturním domě v
Horažďovicích známou Vančurovu komedii Rozmarné léto.

Další hlášení:
Městský úřad Horažďovice oznamuje nález klíčů, majitel se o ně může přihlásit na
podatelně.

