
3. července 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Klatovy 
informujeme občany, že v katastrálním území Čejkovy, Čermná, Odolenov a Zbynice bude 
zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním do digitální podoby. Obnova je spojena 
i s doplněním katastru nemovitostí o zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu 
neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, vedené dosud ve zjednodušené evidenci. 
Zaměstnanci katastrálního úřadu jsou oprávněni vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na 
nemovitosti. Na nemovitost, která je oplocena, mohou vstoupit se souhlasem vlastníka 
nemovitosti nebo oprávněného uživatele – své oprávnění při tom prokazují služebním 
průkazem.  
 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje, že v sobotu 6. 7. 2013 od 14.30 hodin se na 
fotbalovém hřišti v Hrádku koná Hrádecká netradiční hasičská soutěž.  
Po hasičské soutěži v 17.00 hodin začíná taneční zábava, k tanci a poslechu hraje hudební 
skupina Andromeda. Zveme všechny občany, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne a večer 
plný zábavy. 
 
Pozvánka z hospůdky U Píny 
V neděli 7. července 2013 od 14.00 hodin zahraje v hospůdce U Píny  Malá muzika Nauše 
Pepíka. K příjemně prožitému odpoledni srdečně zve Maruška a Pína. 
 
Memoriál Míry Tušinovského 
V neděli 14. července 2013 proběhne v hospůdce U Píny memoriál Míry Tušinovského  
v karetní hře PRŠÍ. Začátek bude v 10.00 hodin dopoledne. Zájemci se mohou přihlásit 
v hospůdce. Všichni jsou srdečně zváni. 
 
Pozvánka na Den řemesel do Chanovic 
Tuto sobotu 6. 7. 2013 se uskuteční již 11. ročník tradiční akce Den řemesel. Akce bude 
probíhat po celý den v zámeckém areálu a ve skanzenu v Chanovicích a budou zde 
předváděna tradiční rukodělná řemesla. Připraven je i doprovodný kulturní program a 
občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé. 



 

 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Benefiční fotbalový zápas 
V pátek 5. července 2013 se uskuteční od 16.00 hodin na hřišti v Hrádku benefiční fotbalový 
zápas bývalých hrádeckých a sušických dorostenců proti významným sportovním osobnostem 
našeho kraje. 

 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
3.7.2013  Zdeňka Hrušková   50 let 
 
V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 
 
9.7.2013  Hana Poláková   60 let 
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.kutil l  
 


