HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASU

Dne 19.04.2018
Text:
Pěvecký spolek Prácheň zve srdečně všechny občany k návštěvě koncertu na
počest skladatele Zdeňka Lukáše, který se koná dnes v sále hotelu Prácheň od
18:30 h. Se spolkem vystoupí i pěvecký sbor Šumavan z Klatov, dirigovaný panem
Jaroslavem Pletichou.
Další hlášení:
Obce z lokality Březový potok – Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany,
Pačejov, Velký Bor, s podporou města Horažďovice Vás zvou v rámci
celorepublikové akce na Den proti úložišti v sobotu 21. dubna do Olšan. Od 12 do
18 hodin připraveno pro setkání program – cyklistický okruh, běžecká štafeta,
vydání společného prohlášení obcí, pro občany připraveny petiční listiny. Přijďte
podpořit boj proti úložišti.

Dne 12.04.2018
Text:
Městské muzeum vás zve v pátek 13. dubna v 18.00 h na přednášku PhDr. Petra
Menšíka Ph.D. a Mgr. Vlastimila Krále na téma "Kněží hora u Katovic" archeologický průzkum raně středověké pevnosti nad řekou Otavou.

Dne 11.04.2018
Text:
Městské muzeum a ZŠ Komenského vás zvou ve čtvrtek 12. dubna ve 14.00 h na
veřejné čtení jmen obětí holocaustu, které se uskuteční v ulici Příkopy - starý
židovský hřbitov. Na akci navazuje přednáška v kavárně Šibule od 16:00 h na téma
"Kdo, kdy, proč?" a koncert kapely Mi-Martef od 18:00 h v kavárně Černý kafe.
Další hlášení:
Městská knihovna a oblastní charita vás zvou na koncert k oslavě svátku jara
BELTAIN, který se bude konat ve čtvrtek 12. dubna od 17.30 h v oblastní charitě.
Účinkuje keltská skupina De Domhnaigh ze Základní umělecké školy Johanna
Sebastiana Bacha v Dobřanech.

Dne 05.04.2018
Text:
Na autobusové zastávce v Horažďovicích, u vlakového nádraží, byly nalezeny 3
nákupní tašky s osobními věcmi. Majitel se o ně může přihlásit na podatelně
Městského úřadu Horažďovice.
Dne 03.04.2018
Text:
Ve středu 28. března byl v Otavské ulici nalezen pes, šedé barvy, delší srsti.
Umístěn byl v záchytu městské policie. Majitel nechť kontaktuje strážníky na
služebně městské policie nebo na telefonním čísle 371 430 539.
Další hlášení:
V sobotu 7. dubna se město Horažďovice připojuje k celosvětové dobrovolnické
aktivitě „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Zapojte se s námi do úklidu ve městě.
Bližší informace jsou zveřejněny v březnovém čísle Horažďovického obzoru nebo
Vám budou poskytnuty na tel. čísle 608 448 698. V případě deštivého počasí bude
akce přesunuta na další sobotu 14. dubna.

