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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 12. května 2015 zasedala Rada obce. Rada projednala navržené rozpočtové změny, 

průběh realizace stavby Průtah Hrádek u Sušice a smlouvu o dílo s firmou Valbek na 

zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníků podél silnice II/187. Dále Rada 

projednala a schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu PSOVPK 2015 na 

výměnu oken v budově obecního úřadu a přijetí dotace od Plzeňského kraje na podporu 

ekologických projektů na ošetření významných stromů obecní zeleně. Dále byl projednán 

dodatek ke smlouvě o zabezpečení sběru odpadu s firmou Rumpold, dodatek smlouvy o 

nájmu zemědělských pozemků s VOD Hrádek a povodňový plán stavby REKO VTL Sušice –

Tedražice. Dále byl projednán postup vyrovnání majetku mezi obcí Hrádek a Farností 

Zbynice. Na závěr bylo projednáno šest došlých podnětů. 

 

 

Uzavření Mateřské školy v Hrádku v době letních prázdnin 

Rada projednala návrh na uzavření mateřské školy v době letních prázdnin a rozhodla, že 

mateřská škola bude uzavřena v době od 13. 7. do 21. 8. 2015, což je o jeden týden méně, než 

původně navrhovala ředitelka mateřské školy. V době uzavření školky bude provedeno 

vybílení pavilónu, obnoveny nátěry stěn ve školní jídelně a chodbách. Rodičům, kteří 

potřebují umístit v této době dítě do předškolního zařízení, zajistí ředitelka mateřské školy 

umístění jejich dětí v Mateřské škole v Kolinci nebo Sušici. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na posezení s harmonikou  
V pátek 15.5.2015 večer v hospůdce U Píny zahraje k poslechu na harmoniku pan Kolařík 

s panem Renčem. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Pozvánka na pouťovou zábavu 

Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy srdečně zve všechny občany na tradiční pouťovou zábavu, 

která se koná 16. května 2015 od 20 hodin v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. K tanci a poslechu 

zahraje skupina TEZE pod vedením pana Krčmáře. 

 

Poutní mše svatá v Čejkovech 

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

v neděli 17. května 2015 od 11.00 hodin. Mše svatá tuto neděli ve Zbynicích nebude. 

 

 

 



Zprávy z fotbalu: 

 
Výsledky utkání z minulého týdne: 

A-tým remizoval s Hradešicemi  0:0 a na penalty zvítězil. B-tým remizoval v Pačejově 2:2. 

Branky vstřelili Karel Mareš a Tomáš Adamec. Mladší žáci remizovali s  Bolešinami  3:3 a 

prémiový bod získali po penaltách. 

  

Následující víkend se hraje na našem hřišti toto utkání. 

V sobotu  16.5.od 17:00 přivítá B-tým Veřechova. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

14.5.2015  Josef Ludvík   60 let 

14.5.2015  Hana Matúšů   60 let 

19.5.2015  Marta Hánová  85 let 

19.5.2015  Marie Pavelcová  75 let 

                         

 

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


