
18. dubna 2012 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Schválení znaku a praporu naší obce Parlamentem ČR. 
Jak jsme již minulý týden oznamovali, uskutečnil se včera v úterý 17.dudna v Praze 
slavnostní akt, při němž byly naší obci předány ve Státních aktech Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR předsedkyní Parlamentu paní Miroslavou Němcovou symboly naší obce – to 
je znak a prapor obce. Nyní bude podle schváleného vzoru provedeno vlastní ušití vlajky a 
znaku a po jejich dokončení bude provedeno jejich slavnostní vysvěcení. Schválený návrh 
znaku a praporu, stejně jako udělovací dekret si můžete prohlédnout na úřední desce obecního 
úřadu. 
 
Pozvánka na výroční schůzi ZKD 
Dnes, ve středu 18. dubna 2012 se koná výroční členská schůze ZKD v Čejkovech od 19.00 
hodin v hostinci u Kůsů. 
 
Oznámení 
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku oznamuje, že v rámci jarního 
úklidu provede v naší obci již tento  pátek 20. dubna 2012 v odpoledních hodinách sběr 
železného šrotu. 
 
Očkování psů 
Očkování psů proti vzteklině proběhne v jednotlivých částech obce tuto sobotu 21. dubna 
2012 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  
   
 
 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci jarního úklidu bude příští  sobotu 28. dubna 2012 v naší obci proveden sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 
přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný, jako v minulých letech. Bude zveřejněn 
v příštím hlášení a vyvěšen na úřední desce.  



 

 
Z kultury: 
Pozvánka na koncert 
Zítra v pátek 20.dubna se v rámci festivalu „Je kraj, kde voní tráva“ uskuteční v kostele sv. 
Vavřince na Zdouni koncert, ve kterém vystoupí se svým repertoárem dva vynikající dětské 
sbory – a to sbor Pegas z Prahy – Barandova a sbor Carmina Bona ze Zlína. Začátek koncertu 
je v 16.00 hodin. Zveme všechny  občany na tento jedinečný hudební zážitek. Vstupné je 
dobrovolné. 
 
Výlet do Bzence 
Jak jsme již informovali, Kulturní a sportovní komise  obce Hrádek  pořádá ve dnech 21.a 22. 
dubna 2012 dvoudenní zájezd na Moravu. Odjezd je v sobotu 21. 4.  ráno a to následovně: 
Tedražice autobusová zastávka:   3.45 hod 
Hrádek autobusová zastávka U Hánů: 4.00 hod 
Čejkovy autobusová zastávka  4.10 hod 
 
Posezení s písničkou 
Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá v sobotu dne 28. dubna 2012 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: 
Hrádek v 16.30 hod., Kašovice 16.30 hod, Puchverk 16.35 hod, Čermná 16.40 hod, Zbynice 
16.45 hod, Tedražice 16.45 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376523053., 376508530 
Všichni jsou srdečně zváni. 
 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma s Mochtínem a zvítězil 4:1. Všechny góly dal Holeček. B tým hrál ve 
Svéradicích a zvítězil 1:0. Gól dal Oliva. Ostatní utkání se nehrála. 
Příští utkání 
A tým jede v sobotu do Velkého Boru. B tým hraje doma se Žichovicemi B v neděli od 17.00 
hodin. Dorost hraje v neděli v malém Boru. Žádost hrají v sobotu Stodě. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
19.4.2012  Jindra Faustová    60let 
21.4.2012  Josefa Cemperová    91 let  
                        
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


