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Informace občanům: 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 7. 2. 2014 od 
19.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. Účast nutná 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy. 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v sobotu 8. února 
2014 od 19:00 hodin se koná členská schůze v Hostinci u Kůsů. 

 
Zprávy ze školy 
 
Výsledek tříkrálové sbírky 
Letošní tříkrálové sbírky v naší farnosti a dalších okolních vesnicích se zúčastnilo 27 dětí ze 
školy. Spolu s nimi, jako vedoucí, chodila i řada rodičů a učitelů. Všem vedoucím, 
koledníkům, ale hlavně dárcům tak patří velký dík za ty, kteří naší pomoc potřebují. Částka 
vybraná v letošním roce činí 55 475 Kč. 
 
 
Preventivní akce v Klatovech 
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do preventivních aktivit středoškoláků ze Střední zdravotnické 
školy v Klatovech. Tématem byla prevence kouření a poskytnutí první pomoci. Žáci a žákyně 
Střední zdravotnické školy si s našimi dětmi vyzkoušeli poskytnutí první pomoci, resuscitaci a 
ošetření některých zranění. Velká pozornost byla věnována i prevenci kouření a to formou 
prezentace, scénky a pokusů s cigaretami. A protože jsme do Klatov jeli vlakem a zbývalo 
nám do odjezdu dost času, navštívili jsme ještě Katakomby a zbyl i čas na cukrárnu. 
Fotografie najdete na stránkách školy. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na putovní výstavu „Židovské komunity na Sušicku“  
Zámek Hrádek vás zve na putovní výstavu „Židovské komunity na Sušicku“. Jedná se o 
putovní výstavu Západočeského muzea v Plzni. Výstava vám přiblíží život židovské menšiny. 
Připomene vám minulost dnes již neexistujících židovských obcí a památky po jejich osídlení. 
Seznámíte se s jednotlivými příběhy židovských rodin a komunit, a to díky doposud 
nepublikovaným historickým pramenům a fotografiím získaných pracovníky Národopisného 
oddělení, zejména terénní prací. Výstava bude otevřena od 14. února 2014 do 16. března 
2014. V rámci výstavy se bude konat vernisáž, která se uskuteční v neděli  16. 2. 2014 od 
15:00. Během vernisáže se bude promítat dokumentární film. 



 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
6.2.2014  Zdeněk Blažek   75 let 
9.2.2014  Marie Berková                 70 let 
                         
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
  
 
 


