HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASU
Dne 20.09.2017
Text:
Město Horažďovice oznamuje, že v úterý 26. září od 7 do 15 hodin bude snížena
úroveň minimálního sanačního průtoku do Mlýnského náhonu z důvodu umožnění
prohlídky dna.

Dne 15.09.2017
Text:
Divadelní kavárna Šibule Vás srdečně zve na přírodopisnou přednášku Josefa
Chalupného - Ostrovy Andamanského moře, která se koná dnes od 18 hodin.
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění s promítáním fotografií.
Další hlášení:
Městské muzeum vás zve dnes v 18.00 na přednášku Mgr. Romana Vaňka na téma
Školské sestry de Notre Dame a Horažďovice.
Další hlášení:
Kulturní dům Horažďovice stále přijímá přihlášky do tanečních kurzů. Přihlášky
lze vyzvednout v kavárně Černý Kafe. 1. lekce začíná 22. září.
Dne 13.09.2017
Text:
Městská knihovna oznamuje, že z technických důvodů bude dnes otevřeno
oddělení pro dospělé pouze do 17.00 hodin.
Další hlášení:
Město Horažďovice oznamuje, že v úterý 26. září od 7 do 15 hodin bude snížena
úroveň minimálního sanačního průtoku do Mlýnského náhonu z důvodu umožnění
prohlídky dna.

Dne 08.09.2017
Text:
Dům dětí a mládeže Horažďovice srdečně zve na Mezinárodní noc pro netopýry
dnes 8. září 2017 na poloostrově mezi tenisovými kurty a Envicentrem PROUD.
Od 18 hodin se můžete těšit na soutěže pro děti o ceny, od 19:15 h program
pokračuje pozorováním netopýrů v terénu s ultrazvukovým detektorem,
přednáškou profesora Jaroslava Červeného či promítáním filmu "Tajemný život
netopýrů". Vstup je zdarma.

Další hlášení:
Městské muzeum vás zve tuto neděli 10. září ve 14:00 h na procházku po
židovských památkách Horažďovic. Sraz účastníků na zámeckém nádvoří. Provází
Mgr. Barbora Freund a Mgr. Roman Vaněk.
Dne 05.09.2017
Text:
Městská knihovna zve na workshop s Ivanou Sieberovou nazvaný „Kouzlení
s papírem aneb druhá šance pro knihu“. Akce se bude konat zítra 6. září od 9:30 h
v sále městské knihovny.

Dne 01.09.2017
Text:
Zítra 2. září se v Kulturním domě koná charitativní akce „Modrý den“. Zahájení ve
13 hodin, ve 13:30 h vystoupí Pěvecký spolek Prácheň, ve 14:00 h taneční
vystoupení a od 15:00 hudební seskupení Úterníci. Po celou dobu konání akce
bude probíhat prodejní výstava darů z řad občanů a výrobků žáků základních škol.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován onkologickým pacientům.
Další hlášení:
MTB Ježíkov zve na dětský cyklistický závod Horažďovické kolo. Start se
uskuteční v neděli, 3.9. od 9:00 h v Okružní ulici, prezentace od 8.30. Závod je
určen pro děti do 12 let, startuje se od nejmenších dětí. Závodí se s cyklistickou
přilbou - na kolech, tříkolkách, koloběžkách, odstrkovadlech a v kočárcích.

Dne 25.08.2017
Text:
Hledá se 4měsíční štěně zlatého labradora, které se ztratilo majitelům
v Horažďovicích. Informace o jeho pohybu nebo nálezu sdělte na podatelně
městského úřadu nebo na tel. č. 371430521.

