
12. února 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Oznámení České pošty 
Česká pošta oznamuje občanům, že tento pátek bude pobočka pošty v Hrádku otevřena od 
14.00 hodin do 16.00 hodin. 

Z kultury: 
 
Pozvánka z Dvora Krutěnice 
Dvůr Krutěnice  si vás dovoluje pozvat na Svatební přehlídku, která se uskuteční v sobotu  
15. 2.2014 od 14.00 hodin v areálu Dvora Krutěnice. 
 
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, která vám přiblíží život židovské menšiny a 
připomene minulost dnes již neexistujících židovských obcí a památky po jejich osídlení. 
Výstava bude otevřena od 14. února 2014 do 16. března 2014. V rámci výstavy se bude konat 
vernisáž, která se uskuteční v neděli 16. února 2014 od 15:00. Během vernisáže se bude 
promítat dokumentární film. 

Pozvánka na hasičský bál v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku si dovoluje pozvat všechny občany na hasičský bál,  
který se koná v sobotu 15. 2. 2014 od 20.00 hodin v hostinci u Hánů v Hrádku. 
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Spirála. Čeká vás večer plný zábavy, připravena je 
bohatá tombola a dámská volenka. Srdečně zvou pořadatelé. 
 
Pozvánka na hasičský ples do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech Vás srdečně zve na tradiční hasičský ples ve znamení 
vepřových hodů a sladkého pokušení, který se bude konat příští sobotu 22. února 2014. Ples 
bude zahájen ve 20:00 hodin vystoupením taneční skupiny FIALKA. Celým večerem Vás 
bude provázet hudební skupina BK BAND. Těšit se můžete tradičně na půlnoční překvapení. 
Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny. Hlavní cena je uzené sele. 
 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
13.2.2014  Blažena Reiserová   70 let 
13.2.2014  Miloslav Marc    60 let 
14.2.2014  Miroslav Boublík    60 let 
18.2.2014  Petr Lísa    50 let 
                        



Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
K blahopřání paní Blaženě Reiserové se připojuje rovněž Český červený kříž v Hrádku. 
Panu Petrovi  Lísovi  blahopřejí také kamarádi myslivci z Mysliveckého sdružení „Strážiště“  
Čejkovy. 
 
 


