
20. dubna 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na výroční schůzi 
Dohlížecí výbor ZKD v Čejkovech zve všechny své členy na výroční schůzi, která se koná 
dnes 20.4.2011 od 19.00 hodin v hostinci U Kůsů. 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 21.4.2011 v době od 14.00 do 14.30  hodin prodávat 
u obecního úřadu v Hrádku  červené, černé, bílé a kropenaté kuřičky. Stáří kuřiček je 17 
týdnů, cena 135,-Kč za kus.  
 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci jarního úklidu bude příští  sobotu 30. dubna 2011 v naší obci proveden sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 
přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný, jako v minulých letech. Bude zveřejněn 
v příštím hlášení a vyvěšen na úřední desce.  
 

Z kultury: 
Bohoslužby o velikonocích 
Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba na Zdouni od 18.00 hodin, na Velký pátek bude 
bohoslužba ve Zbynicích od 18.00 hodin, na Bílou sobotu bude bohoslužba na Zdouni od 
20.00 hodin. V neděli na Boží hod velikonoční bude mše svatá ve Zbynicích od 8.30 hodin a 
na Zdouni od 10.00 hodin. V pondělí bude poutní mše svatá ve Zbynicích od 10.00 hodin. Na 
Zdouni v pondělí již bohoslužba nebude. 
 
Pozvánka na taneční zábavu 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy si dovoluje pozvat širokou veřejnost na tradiční 
Velikonoční zábavu v neděli 24. dubna 2011 v Čejkovech v hostinci U Kůsů. Začátek je ve 
20.00. hodin. K tanci a poslechu hraje hudební skupina COMPACT.  
 
Pozvánka na Zámek Hrádek 
Zámek Hrádek vás srdečně zve na velikonoční prohlídky Muzea Františka Pravdy, zámecké 
kaple a parku obohacené o vystoupení renesančních a barokních tanečnic, a to v sobotu 23.4 a 
v neděli 24.4. ve 13, 14, 15 a 16 hodin. Vstupné je 80 Kč pro dospělé, 40 Kč pro důchodce a 
děti (6 - 18 let), děti do 6 let zdarma. Příjemné chvíle můžete strávit i v zámecké restauraci, 
která od velikonoční soboty do pondělí nabízí speciální velikonoční menu. Více informací na 
www.zamekhradek.cz. 
 
Pozvánka na žehnání hospůdky „U Píny“ 
V sobotu 30. dubna 2011 u příležitosti třetího výročí otevření hospůdky proběhne v 18.30 
hodin žehnání hospůdky „ U Píny. Od 20 hodin zahraje v hospůdce známá skupina Pídem. 
Všechny srdečně zvou Pína a Maruška.  
 
 



 
Pozvánka na celodenní výlet do Prahy 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pro Vás připravuje na sobotu 14. května 2011 
celodenní zájezd do Prahy. Na vodním kanále v Tróji proběhne nominační závod ve vodním 
slalomu, kterého se zúčastní také juniorská vicemistryně světa Karolína Galušková 
z Tedražic. Program, rozpisy jízd a mapka okolí budou k dispozici v autobusu. Pokud 
neholdujete vodnímu slalomu, můžete navštívit ZOO, Botanickou zahradu, zámek v Tróji 
nebo Matějskou pouť. Jízdné pro dospělého bude 150 Kč a pro dítě 50 Kč. Zájemci se mohou 
přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku, v Základní škole nebo u paní Markéty Rybové v 
Čejkovech, na telefonu 723029558. Přesné časy a místa odjezdů a další podrobnosti budou 
zveřejněny později, pokud bude dostatek zájemců o tento zájezd. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál v Mochtíně, kde zvítězil 2:1. Góly dali Matějka a Liška. B tým hrál doma se 
Železnou Rudou 0:0. Družstvo dorostu porazilo Malý Bor 3:2. Branky dali Bigazs, Rendl a 
Švelch. Družstvo žáků prohrálo v Kolovči 3:2. Mladší žáci prohráli doma 1:3 proti VD Luby. 
Příští utkání 
A tým hraje v neděli doma s Losinou. B tým hraje v sobotu v Myslívě. Dorost hraje v sobotu 
ve Svéradicích. Starší žáci hrají v neděli doma s Mrákovem a mladší žáci v sobotu doma 
s Měčínem. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
20.4.2011 Přemysl Saxl    60 let 
20.4.2011 Jiří Vlček    50 let 
 
V příštích dnech oslaví své životní jubileum 
 
21.4.2011 Cemperová Josefa   90 let 
                    
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


