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Informace občanům: 

Z jednání Rady 
Včera 13. května 2014 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala a schválila 
výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci Revitalizace veřejného 
prostranství v obci Hrádek v lokalitě za Konzumem a rozhodla o zadání zajištění stavebního 
dozoru na tuto akci. V této lokalitě bude provedeno přemístění vodoteče a vybudování 
přístupového chodníku.. Dále bylo projednáno zahájení výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací na akci „Hrádek – spojovací cyklostezka umožňující nouzový průjezd 
vozidel záchranné služby obcí“, což je pokračování předchozí akce. Rada rovněž projednala a 
schválila dodatek ke smlouvě o dílo na opravu fasády a střechy na hasičské klubovně na 
Čermné, schválila navrhované rozpočtové změny a jmenovala novým velitelem JSDHO 
Tedražice pana Václava Jecha. 
 
Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava rallye 2014 
Tuto sobotu 17. května 2014 bude naší obcí projíždět 49. ročník Ralley Šumava Klatovy a 23. 
ročník  Historic Vltava Rallye. Akci pořádá Pošumavský auto moto klub Klatovy. Naší obci 
se pojede rychlostní zkouška č. 9 a 13, a to na trase Lipová Lhota – Tedražice – Čejkovy. Po 
dobu průjezdu závodních vozidel od 9. 20 hodin do 19.15 hodin bude tato trať pro veškerý 
provoz uzavřena. Prosíme proto všechny občany a diváky, aby při průjezdu vozidel dbali na 
opatrnost, nevstupovali do tratě a nestáli v nebezpečných zatáčkách. Prosíme také rodiče, aby 
dohlédli na své děti, aby nestály na nebezpečných místech. Podrobné informace o celém 
závodě je možné najít na internetových stránkách www.pamk.cz. V případě jakýchkoliv 
problémů se můžete obracet na pořadatele, kteří budou rozmístěni po celé trati závodu. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že bude dne 19. 5. 2014 od 7.30 do 9.30 hodin v obci 
Tedražice, v části  -  čp. 34, betonárka Burko a dřevosklad přerušena dodávka elektřiny k 
provedení plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. 

 
Informace o konání letního příměstského tábora 
Jak jsme již několikrát informovali, Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádá během 
letních prázdnin příměstské tábory pro děti ve věku od 3 do 12 let, které jsou rozděleny do 
jednotýdenních turnusů s určitými tématy, která naleznete na webových stránkách hasičů 
Hrádek. Nabízí se možnost setkávání již od půl šesté ráno a spaní malých dětí po obědě. Cena 
je 1.300,- Kč za týden. Termín podání přihlášek je do 30. května 2014. 

 

 



Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na pouťovou zábavu do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá tuto sobotu 17. května 2014 od 20.00 hodin v 
Čejkovech v Hostinci u Kůsů tradiční pouťovou zábavu. K tanci a poslechu hraje hudební 
skupina TEZE pod vedením pana Krčmáře. Srdečně zveme všechny příznivce hudby a tance. 
 
Poutní mše svatá v Čejkovech 
Poutní mše svatá bude v Čejkovech u Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi sloužena 
v neděli 18. května 2014 od 11.00 hodin. Mše svatá tuto neděli ve Zbynicích nebude. 
 
Pozvánka na pouťové posezení v Čejkovech 
Příznivci poslechu hezké písničky jsou srdečně zváni na pouťové posezení v Hostinci U Kůsů 
v Čejkovech v neděli 18. května 2014 od 16.00 hodin. Zahrají vám pan Doubek a pan Malý. 
 
Pozvánka na setkání rodáků a přátel Čermné 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné si dovoluje pozvat na Setkání rodáků a přátel Čermné, 
Kašovic a Puchverka a na Okrskovou hasičskou soutěž okrsku Hrádek. Akce se koná u 
příležitosti 110 let trvání hasičského sboru na Čermné. Začátek je v sobotu 24. května 2014 ve 
12.00 hodin na Čermné. Hudba a občerstvení je zajištěno. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým remizoval doma se Sokolem Běšiny 1:1, branku střelil v prvním poločase David 
Kojzar.  B tým prohrál v Kvaseticích 6:3. Góly dali Marek Pena, Jakub Dáňa a Lukáš Bílý. 
Minižáci vyhráli s družstvem Lub 7:1 a s Mochtínem 4:1, avšak se Železnou Rudou prohráli 
1:4. Góly dali Martin Jiřina, Vojtěch Beníšek a Martin Pavlíček. V sobotu od devíti hodin 
pořádá Stará garda memoriál Jiřího Hány a následovně hraje od 17. 00 hodin "béčko" doma s 
Pačejovem "B". "Áčko" jede v neděli do Sušice. Začátek opět v 17.00 hodin. Přijďte se na 
tyto zajímavé zápasy podívat. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
16.5.2014  Marie Faustová   60 let 
                         
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


