
11. listopadu 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

Informace občanům: 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy  

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v pátek 13.11.2015 

od 19.00 hodin se koná předvýroční schůze v Hostinci u Kůsů. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na besedu s Petrou Procházkovou 

Všechny zájemce o aktuální dění zveme ve čtvrtek 12.listpadu 2015 v 19.00 hod do Kina 

Sušice na besedu s novinářkou a válečnou zpravodajkou Petrou Procházkovou na téma o 

problematice uprchlictví. Beseda bude o to zajímavější, že se Petra Procházková tento týden 

vrátila z cesty po Turecku a Středomoří, kde pobývala mezi uprchlíky. 

 

Pozvánka na divadelní představení pohádky „Tři zlaté zuby děda Vševěda“ 

Zveme všechny příznivce dobré zábavy na divadelní představení pohádky nejen pro dospělé 

„Tři zlaté zuby děda Vševěda“, které zahrají herci ochotnického divadla Tyl z Hartmanic. 

Toto divadelní představení se uskuteční v pátek 20. listopadu 2015 v 19.30 hod v sále Galerie 

Zámku Hrádek. Pořadatelem je kulturní komise naší obce, vstupné činí 50,- Kč pro dospělé a 

30,- Kč pro děti. 

 

Pozvánka na módní přehlídku na zámku 

Agentura JM Models z Klatov pořádá v sobotu 21. listopadu od 15 hodin v novém sále 

Galerie Hrádek módní přehlídku, kterou svým zpěvem doprovodí Gabriela Šťastná. 

Vstupenky je možné si zakoupit na recepci zámku. Vstupné je 130 Kč, každá vstupenka je 

10% sleva na nákup zboží z módní přehlídky. 

 

Pozvánka z hospůdky U Píny  

V sobotu 14. listopadu 2015 u hospůdky U Píny bude prodej živých kaprů. Na místě se budou 

udit a grilovat ryby a uskuteční se soutěž v nahazování na cíl. Celá tato akce bude probíhat od 

11.00 hodin do 15.00 hodin. Srdečně zve Pína a kamarádi. 

 

 

Ze sportu: 

 
Zprávy z fotbalu 

A-tým vyhrál nad Strážovem  4:1. Góly dali Radek Holeček dva, Tomáš Harant  a Tonda 

Štěpán po jednom.  

  



 

 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.11.2015  František Turek  75 let 

16.11.2015  Lenka Spěváčková  50 let   

                  

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. Panu Františku Turkovi hodně zdraví a 

spokojenosti přeje také celý Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. 


