
20. července  2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Co nového v obci 
Zahájení výstavby ČOV a kanalizace pro Hrádek a Tedražice 
Dnes ve středu 20.7.2011 se uskutečnilo předání staveniště ČOV a kanalizace firmě 
POLSTAV, která je dodavatelem celé stavby. Příští středu 27.července se na Zámku Hrádek 
uskuteční za účasti členů zastupitelstva a oficiálních hostů slavnostní zahájení stavby a 
požehnání základního kamene stavby. Vlastní stavební práce budou zahájeny od 1.srpna 
2011. 
 
Informace Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že ve čtvrtek a v pátek 
od 17:00 hodin se koná brigáda na přípravu hřiště na setkání rodáků. Účast všech členů je 
nutná. 
 

Informace Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že odjezd na Okresní hasičskou 
slavnost do Čejkov je v sobotu 23.7.2011 ve 12.30 od hasičské zbrojnice. 
 
 

Z kultury:  

Kulturní akce v naší obci 
Setkání rodáků  obcí Zbynice a Čejkovy 
 Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 23. července 2011 setkání rodáků 
obcí Čejkovy a Zbynice. Toto setkání bude zároveň oslavou 105. výročí vzniku hasičského 
sboru v Čejkovech a Okresní hasičskou slavností se slavnostním průvodem hasičů. Setkání 
bude zahájeno ve 13:00 hodin mší svatou ve zbynickém kostele a kladením věnců ve 
Zbynicích. Dále bude oslava pokračovat průvodem s hudbou do Čejkov, kladením věnců v 
Čejkovech, slavnostním nástupem hasičů a zábavou na hřišti v Čejkovech. K tanci a poslechu 
bude hrát kapela Malá muzika Nauše Pepíka. Zveme všechny k hojné účasti. 
 

Informace ze sportu 
Informace z fotbalu 
 
 
Tuto sobotu 23.7.2011 se koná přípravné  utkání mezi oddíly  Hrádek „A“ a Mochtín „A“. 
Začátek je v 16 hodin.  Zveme srdečně všechny příznivce fotbalu. 
 
 



Mladý tým z Hrádku se zúčastnil turnaje v malé kopané v Nalžovských Horách. Velice 
všechny  překvapil a skončil na 2. místě ze 14 zúčastněných družstev, což je veliký úspěch. 
Šest gólů dal Jan  Skála, výborně chytal Luboš Klečka. Děkujeme všem moc za dobrou 
reprezentaci. 
Za Hrádek hráli:  Luboš Klečka, Jakub  Švech, Pavel  Skála, Roman  Lísa,  Marek Pena, Jan 
Skála a Petr Sýkora. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
26.7.2011  Marie – Anna Javorská  85 let 
                        
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně  klidu, spokojenosti  a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání se také  připojuje  
Český červený kříž v Hrádku. 
 


