
19. srpna 2015 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 
 

 

Informace občanům: 
 
 
Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
Dne 17.8.2015 odvolal hejtman Plzeňského kraje na celém území kraje dobu zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru. Tímto se odvolávají veškerá preventivní opatření vyhlášená  
6.8.2015. 

 
Z kultury: 
 
Informace k výletu do Čimelic 
Český svaz zahrádkářů v Hrádku oznamuje účastníkům výletu na výstavu květin do Čimelic, 
že odjezd je v sobotu 22.8.2015 v 7.00 hodin od hostince U Hánů. 
 
 
Pozvánka na ZUMBA PARTY do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny občany v sobotu 22. 8. 2015 od 18:00 
hodin na rozlučku s létem ve velkém stylu - ZUMBA PARTY. V Čejkovech na hřišti vás 
čekají dvě hodiny plné tance a sportu a tradiční míchané koktejly. Diváci mají vstupné 
zdarma, cvičící 100,- Kč. 
 
 
Pozvánka na zámek v Hrádku 
Tento pátek, 21. srpna, se uskuteční v nové Galerii Hrádek na zámku v 18.00 hodin vernisáž 
výstavy fotografií tvůrčí skupiny Šumák. Výstava je otevřena do konce září denně mimo 
pondělí od 10 do 17 hodin. V říjnu jen o víkendech. 

V rámci letního festivalu 9 týdnů baroka se na zámku poprvé uskuteční Barokní slavnost, a to 
ve čtvrtek 27. srpna od 18 do 22 hodin. Komponovaný večer bude plný hudby, tance, vůní a 
chutí inspirovaných dobou baroka. Zraku a sluchu bude dopřáno v podobě barokních tanců, 
při divadelním ztvárnění ctností a neřestí, při varhanním recitálu v kapli sv. Valburgy i při 
koncertu Plzeňského fanfárového souboru v zámeckém parku. Chutě budou uspokojeny díky 
ochutnávce pokrmům připravených podle původních receptur. Vůně parfémů a kadidel 
protknout prostory zámku. Čas uvolnění a zábavy završí originální barokní ohňostroj. Po celý 
9. týden festivalu baroka na Sušicku bude zámecká restaurace nabízet speciální menu 
sestavené k této příležitosti. Vstupenky na Barokní slavnost je možné si zakoupit na recepci 
zámku. 



  

 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 
23.8.2015  Marie Němcová  80 let                         
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


