
13.dubna 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 12.dubna zasedala Rada obce. Rada projednala a schválila výsledky inventarizací 
hmotného a nehmotného majetku Obce a příspěvkových organizací a vyřazení nepotřebného 
majetku. Dále byl projednán výsledek hospodaření vodovodů, plán údržby veřejné zeleně a 
partnerství naší obce v projektu Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Rada 
projednala čtyři došlé podněty a schválila jeden pronájem nemovitosti. 
 
Pozvánka na výroční schůzi 
Dohlížecí výbor ZKD Hrádek zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se 
koná v pátek 15. dubna 2011 v 19.00 hodin v hostinci U Hánů. 
 
Oznámení 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy oznamuje svým členům, že tento pátek 15. dubna se bude 
konat v hostinci u Kůsů členská schůze. Začátek je v 19.00 hodin. 
 
Odborná příprava hasičů 
Připomínáme všem členům zásahových držstvev, že tuto sobotu 16.dubna 2011 se od 8.00 
hodin bude  konat v hasičské zbrojnici v Hrádku odborná příprava členů zásahových jednotek 
SDHO. Toto školení je povinné pro všechny členy SDH zařazených do zásahových jednotek. 
Školení bude trvat přibližně do 12.00 hodin. 
 
 
Očkování psů 
Očkování psů proti vzteklině proběhne v jednotlivých částech obce tuto sobotu 16. dubna 
2011 a to následovně: 
 
Hrádek       9.00                             
Tedražice   10.00                          
Čejkovy   10.15                           
Zbynice   12.00 
Čermná     12.15                          
Puchverk  12.30                           
Kašovice    13.15                         
Odolenov  13.30    

 
Z kultury: 
Soutěž 
Knihovna Františka Pravdy v Hrádku vyhlašuje soutěž pro děti a mládež s názvem 
 „Jak  vypadá a kde přebývá knihožrout“. Na toto téma můžete napsat básničku, povídku, 
úvahu …a namalovat obrázek. Soutěžní práce odevzdávejte v knihovně nebo v Základní škole 
v Hrádku do 20.května 2011. Odevzdané práce budou vyhodnoceny a vystaveny. 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma se Švihovem a prohrál 0:2. B tým hrál v Plánici, kde prohrál 1:2. Gól dal 
Adamec. Dorost hrál doma přátelské utkání proti Chanovicím 1:1. Branku dal Švelch. 
Družstvo starších žáků hrálo mistrák proti TJ Staňkov a zvítězilo 8:0. Góly dali Suk čtyři, 
Brůha dva, Skála a Špička po jednom. 
Příští utkání 
A tým hraje v neděli v Mochtíně. B tým hraje doma se Železnou Rudou v sobotu od 17.00 
hodin. Dorost hraje doma s Malým Borem v neděli od 10.00 hodin. Starší žáci hrají v neděli 
v Kolovči. Mladší žáci hrají doma proti Lubům v sobotu od 15.00 hodin. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
19.4.2011 Marie Chodlová   80 let 
                      
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme  pěknou písničku.  
 


