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Informace občanům: 

Z jednání Rady 
Včera 7. dubna 2015 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala usnesení 
zastupitelstva, schválila veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací místním organizacím a 
navržené rozpočtové změny. Dále byla projednávána realizace stavby II/187 průtah Hrádek u 
Sušice, příprava projektu na výstavbu chodníků v Tedražicích a úpravy veřejného prostranství 
v Hrádku. Dále Rada jmenovala velitelem jednotky SDHO Čejkovy pana Petra Kindelmanna, 
projednala a schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ  Distribuce 
v k.ú. Zbynice a uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ  
Distribuce v k.ú. Hrádek u Sušice. Projednáno bylo rovněž přidělení obecního bytu. Na závěr 
Rada projednala šest došlých podnětů. 
 
Změna termínu svozu nebezpečného a objemného odpadu 
Rada rovněž projednala zajištění jarního svozu nebezpečného a objemného odpadu. 
Rozhodla, že vzhledem k prováděné rekonstrukci silničního průtahu a složité dopravní situaci 
v obci se svoz nebezpečného a objemného odpadu, který měl být poslední sobotu v dubnu 
uskuteční až v sobotu 20. června 2015. 
 
 
Informace firmy František Hrach 
Firma Uhelné sklady František Hrach oznamuje všem zákazníkům, že od dubna 2015 je nově 
otevřená provozovna v Sušici na nádraží. Firma nabízí suché, kátrované uhlí. Volat můžete 
bezplatně na telefon 800 410 000. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na posezení s písničkou pro důchodce 
Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá v  sobotu 11. dubna 2015 v hostinci U Kůsů v 
Čejkovech Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 17.00 hodin. Doprava je 
zajištěna. Odjezdy z jednotlivých obcí jsou následující: 
Tedražice 16.00 hod, Hrádek v 16.15 hod, Kašovice 16.30 hod, Puchverk 16.35 hod, Čermná 
16.40 hod, Zbynice 16.45 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376523053., 376508530 
Všichni jsou srdečně zváni. 
 
 
 
 



Pozvánka na kreativní odpoledne se Štěpánkou 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy pořádá v sobotu 11. dubna 2015 od 17.00 hodin ve 
společenské místnosti hasičské zbrojnice v Čejkovech výrobu smaltovaných šperků. Vlastní 
výrobek si může každý koupit za 55 – 65 Kč podle velikosti.  
 
Pozvánka Sportovního klubu Mariášníků Čejkovy 
Sportovní klub Mariášníků Čejkovy pořádá 1. ročník Jarního turnaje ve voleném mariáši. 
Turnaj se koná v sobotu 18.4.2015 v Hostinci U Kůsů v Čejkovech.  Prezence účastníků 
turnaje proběhne od 17.00 do 18.00 hodin. Hra začne úderem 18 hodiny. Pořadatelé zvou 
k účasti ve hře všechny vyznavače tohoto krásného sportu. Informovat a přihlásit se můžete 
na telefonu 604 777 420. 
 
Informace k zájezdu do Vídně 
Kulturní komise obce Hrádek informuje občany, že na zájezd do Vídně, který se bude konat 
ve dnech 25. a 26.7  2015, jsou k dispozici volná místa. Zájemci se mohou přihlásit do konce 
dubna na obecním úřadě nebo u paní Rybové na telefonu 376 523 053. 

 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
9.4.2015  Václav Volák     80 let 
                         
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
Panu Václavu Volákovi hodně zdraví a spokojenosti přeje také celý Sbor dobrovolných 
hasičů v Hrádku. 
 


