
15. dubna 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Změna termínu svozu nebezpečného a objemného odpadu 

Oznamujeme občanům, 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, se uskuteční v náhradním termínu až v sobotu 20. června 2015. 

 

Očkování psů 

Očkování psů proti vzteklině proběhne v jednotlivých částech obce tuto sobotu 18. dubna 

2015. Z důvodu uzavírky silnice bude stanoviště očkování v Hrádku před hostincem U 

Hánů.  
Očkování bude prováděno dle následujícího rozpisu: 

 

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 výroční členskou schůzi 

Dohlížecí výbor ZKD Hrádek u Sušice zve své členy na výroční členskou schůzi, která koná 

v pátek 17. dubna 2015 v Hrádku v hostinci U Hánů od 19.00 hodin. 

 

Pozvánka na členskou schůzi ZKD 

Členský výbor ZKD v Čejkovech zve všechny své členy na členskou schůzi, která se bude 

konat příští středu 22. dubna 2015 od 19.00 hodin v hostinci U Kůsů. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Důrazně upozorňujeme chovatele na zákaz volného pobíhání psů a domácího zvířectva. 

Majitele psů upozorňujeme na povinnost uklízení exkrementů po svých psech a to především 

na sídlištích a v zastavěných částech obce. 

 

Informace ČEZu k odečtům energií 

Dodavatel energií ČEZ informuje občany, že se v těchto dnech provádějí odečty energií. 

Z tohoto důvodu žádají vlastníky všech nemovitostí, aby zajistili přístup k těmto měřidlům.  
V Čejkovech a ve Zbynicích se odečty budou provádět tento čtvrtek 16.4.2015 a pátek 

17.4.2015.  



 

Z kultury: 

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: 

 

21. 4. 2015  Josefa Cemperová    94 let 

 

                       

Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


