
9. dubna 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Očkování psů 
Očkování psů proti vzteklině proběhne v jednotlivých částech obce tuto sobotu 12. dubna 
2014 a to následovně: 
 
Hrádek       9.00                             
Tedražice   10.00                          
Čejkovy   10.15                           
Zbynice   12.00 
Čermná     12.15                          
Puchverk  12.30                           
Kašovice    13.15                         
Odolenov  13.30  
 

 
Pozvánka na členskou schůzi ZKD 
Členský výbor ZKD v Čejkovech zve všechny své členy na členskou schůzi, která se bude 
konat ve  středu 16. dubna 2014 od 19.00 hodin v hostinci U Kůsů. 
 

1000 stromků pro Plzeňský kraj 
Obec Hrádek se v roce 2014 zapojila do projektu „1000 stromků pro Plzeňský kraj“. 
Smyslem krajského projektu je podpora obcí při výsadbě nových alejí podél starých cest. Do 
krajiny se vracejí zejména staré odrůdy jabloní. Při obnovené cestě od sv. Anny do Zbynic 
bude ve směru od Hrádku vpravo od cesty vysázeno v rámci tohoto projektu 30 ks ovocných 
stromků. Stromky budou vysázeny za dětmi  hrádecké základní školy ve dnech 10. a 11. 
dubna 2014.Sázení se uskuteční v dopoledních hodinách. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na velikonoční výstavu 
Zámek Hrádek srdečně zve na Velikonoční výstavu kraslic, která se koná od 1. - 21. dubna 
2014 v prostorách před muzeem každý den od 11.00 do 17.00 hodin. 
Dne 19. a 20. dubna 2014 od 13.00 do 16.00 hodin bude výstava obohacena o ukázky různých 
technik zdobení kraslic jako např. paličkování, zdobení perníkových vajec, vyvrtávání, 
zdobení voskem a pro nejmenší lepení. 
 
 



Pozvánka na velikonoční zábavu 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v neděli 20. dubna 2014 od 20.00 hodin v 
Čejkovech v Hostinci u Kůsů tradiční velikonoční zábavu.  K tanci a poslechu hraje hudební 
skupina COMPACT. Srdečně zveme všechny příznivce hudby a tance. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
14.4.2014  Marie Kutáková     85 let 
 
14.4.2014  Miroslav Ilek     60 let 
                 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
K blahopřání panu Miroslavu Ilkovi se připojuje celý Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku a 
přeje mnoho zdraví a životní pohody. 


