
15. června 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Co nového v obci 
 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy oznamuje všem svým členům, že ve čtvrtek 16.6.2011 od 
19.00 hod se koná členská schůze na hřišti v Čejkovech. Účast všech členů je nutná. 
 
Zámek Hrádek přijme pomocnou pracovní sílu do kuchyně nejprve na brigádu později 
možnost na plný pracovní poměr. Více informací přímo na zámku nebo na telefonním čísle 
725 083 093. 
 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na Dětský den 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku, Český červený kříž v Hrádku a TJ Svatobor Hrádek za 
podpory Obce Hrádek pořádají v neděli 19. června 2011 od 13.00 hodin Dětský den 
v zámeckém parku. Srdečně zvou pořadatelé. 
 
Pozvánka na setkání obcí Čermná 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné pořádá za finančního přispění Obce Hrádek v sobotu     
2. července 2011 jednodenní výlet do Čermné na Domažlicku u příležitosti  20. setkání obcí 
Čermná. 
Žádáme všechny zájemce z Čermné, Kašovic, Puchverka i ostatní o potvrzení účasti na akci 
do 16.6. 2011 u pana Prexla na Čermné. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma s posledním celkem SK Žinkovy a prohrál 1:2. B tým hrál v Kvaseticích a 
prohrál 1:10. Dorost a starší žáci hráli OTAVA CUP. Družstvo dorostu skončilo na osmém 
místě. Družstvo žáků skončilo na dvanáctém místě. 
Příští utkání 
Poslední utkání hraje A tým v Žákavě. B tým hraje doma s Veřechovem. Dorost končí 
v sobotu v Žichovicích. 
 
 
Zprávy z hasičského sportu 
V sobotu 11.6.2011 proběhlo v Čejkovech vyřazovací kolo hasičské soutěže mužů. Na 1. 
místě se umístilo družstvo SDH Čejkovy, na 2. místě SDH Nezdice, na 3. místě SDH Čimice, 
na 4. místě SDH Hrádek a na 5. místě Dolejší Těšov. Tyto družstva postupují do okresního 



kola, které proběhne v sobotu 18.6.2011 v Čejkovech na hřišti. Začátek soutěže je v 8.30 hod.. 
Zveme všechny příznivce hasičů k hojné účasti. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
19.6.2011  Božena Nováčková   80 let 
                     
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


