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Informace občanům: 
Oznámení firmy RUMPOLD 
Firma Rumpold informujeme občany, že dnes nebyl z technických důvodů proveden svoz 
komunálního odpadu v části obce Čejkovy. Svoz bude proveden zítra ráno. Prosíme občany, 
aby své popelnice večer neuklízeli a umožnili plynulý svoz odpadu. Děkujeme za pochopení. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích oznamuje všem svým členům, že  se  v pátek  
18. května 2012 v 19.30 hodin v hasičské zbrojnici koná členská schůze. Účast všech členů je 
nutná. 
 
 
Z kultury: 
Pozvánka na soutěž historických stříkaček 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 19. května 2012 od 13:00 hod na 
hřišti v Čejkovech 3. ročník hasičské soutěže historických stříkaček PPS-8. Po soutěži 
následuje pouťová taneční zábava na parketě na hřišti. K tanci a poslechu zahraje skupina 
SPIRÁLA. Začátek zábavy bude  po ukončení soutěže v 17:00 hod. Srdečně zveme všechny k 
hojné účasti. 
 
Poutní mše svatá v Čejkovech 
Poutní mše svatá bude v Čejkovech u Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi sloužena 
v neděli 20. května 2012 od 11.00 hodin. 
 
Pozvánka na pouťové posezení v Čejkovech 
Hostinec U Kůsů vás srdečně zve na pouťové posezení při muzice, které se koná v neděli 20. 
května od 14.00 hodin. Zahraje pan Doubek a pan Malý. 
 
Pozvánka do zámku 
Zámecká restaurace v Hrádku si Vás dovoluje pozvat na Chřestové a jahodové dny na zámku, 
které se budou konat od tohoto pátku až do neděle. Přijďte ochutnat speciality z chřestu a 
jahod. Všichni jste srdečně zváni. 
 
Pozvánka na výstavu bonsají v Merklíně 
 Již 9. ročník výstavy bonsají se bude konat na zámku v Merklíně u Přeštic tuto sobotu a 
neděli 19. a 20. května 2012 vždy od 9.00 hod do 18.00 hod. K vidění bude více než stovka 
bonsají od pěstitelů z celé ČR. Připraven je i bohatý doprovodný program. Srdečně zvou 
pořadatelé. 
 



 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma proti mužstvu Velkých Hydčic a remizoval 1:1. Jedinou branku dal Holeček. 
B tým prohrál v Milčicích 1:3. Dorost hrál doma s Malým Borem a prohrál 1:2. Žáci doma 
porazili Chodov 2:0. Branky dali Beránek a Jílek. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu v Lubech. B tým hraje v neděli doma s Pačejovem. Družstvo žáků hraje 
v Blovicích. 
 
XI. ro čník Memoriálu Ji řího Hány 
TJ Svatobor Hrádek zve všechny na turnaj Starých gard v rámci XI. ročníku Memoriálu Jiřího 
Hány.  Turnaje se zúčastní šest mužstev –  SG Sušice, SG Horažďovice, SG Hrádek, SG 
VAMP Brno, SG Kobylí a FC Sušice. Turnaj se koná tuto  sobotu 19. května 2012. Začátek je 
v 9.00 hodin na hřišti v Hrádku. 
 


