
18. května 2016 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

Digitální technická mapa Plzeňského kraje 

Naše obec je partnerem projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Díky tomu má 

naše obec i všichni občané přístup do této mapy. Tento týden jsme proto na webovou stránku 

obce www.hradekususice.cz na stránku Obecní úřad přidali vlevo do nabídky nový odkaz 

Digitální technická mapa. Při kliknutí na tento odkaz se vám otevře celá Digitální technická 

mapa Plzeňského kraje, ve které je kompletní katastrální mapa a všechny inženýrské sítě 

v naší obci. Věříme, že tato služba bude nejen zajímavá pro naše občany při vyhledávání 

potřebných údajů, ale že bude především velkou pomocí pro geodety a projektanty při 

plánování a realizování staveb v naší obci.  

 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že příští týden od 23. do 27. května 2016 bude pobočka 

pošty v Hrádku otevřena dopoledne v době od 8.00 do 11.00 hodin. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na pouťovou zábavu do Čejkovy 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny příznivce dobré hudby na 

tradiční pouťovou zábavu v sobotu 21. 5. 2016 od 20:00 hodin v Hostinci u Kůsů v 

Čejkovech. K tanci a poslechu zahraje skupina ROŠTOVANKA. 

 

Poutní mše svatá v Čejkovech 

Poutní mše svatá bude v Čejkovech u Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi sloužena 

v neděli 22. května 2016 od 11.00 hodin. Mše svatá tuto neděli ve Zbynicích nebude. 

 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky zápasů starší přípravky   

Turnaj se hrál v sobotu 14.5.2016 v Hrádku s těmito výsledky: 

Svéradice - Hrádek  0:0. 

Hrádek – Strážov 3:1. Branku dali Pavel Ilek, Martin Pavlíček a Martin Jiřina. 

Hrádek  - Sušice 1:3. Branku dal Martin Jiřina. 

 

 

http://www.hradekususice.cz/


 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

20. 5. 2016  Marie Pletzová   65 let 

                         

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


