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Informace občanům: 

Z jednání Rady 
Včera 14. května 2019 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty, projednala a 
schválila navrhované rozpočtové změny.  Bylo projednáno a schváleno zajištění stavebního 
dozoru na probíhající stavební akce Obnova vodní nádrže v Žebráčku a výstavba místní 
komunikace v lokalitě BT2 v Tedražicích. Dále Rada schválila nákup mobiliáře na dětská 
hřiště do Čejkov, Zbynic a Hrádku, smlouvu na zajištění služeb na internetovém serveru pro 
sběr provozních dat z vodojemu v Hrádku a nabídku na realizaci řízení plnění vodojemu na 
Čermné. Rada rovněž projednala možnost podání žádosti o dotaci do programu Účelové 
investiční dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 a rozhodla o opětovném podání žádosti 
na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Čejkovy. Na závěr rada projednala tři došlé 
podněty. 
 
Informace o přerušení dodávky vody v Hrádku 
V souvislosti s výstavbou vodojemu v Hrádku bude zítra 16.5.2019 přerušena v době od 
14.00 do 16.00  dodávka vody v celé obci Hrádek. Více informací na tel. 606 760 356. 
Děkujeme za pochopení. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na pouťovou zábavu 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 18. května 2019 od 20:00 hodin 
tradiční pouťovou  zábavu v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. K tanci a poslechu zahraje 
hudební skupina ROŠTOVANKA. Zveme všechny příznivce hudby a dobré zábavy. 
 
Poutní mše svatá v Čejkovech 
Poutní mše svatá bude v Čejkovech u kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi sloužena v neděli 
19. května 2019 od 11.00 hodin. Tuto neděli nebude mše svatá ve Zbynicích. 
 
Pozvánka na Noc kostelů 
Příští pátek 24. května 2019 se opět uskuteční v celé naší vlasti Noc kostelů. V naší obci bude 
otevřen pro veřejnost kostel sv. Vavřince na Zdouni, a to v době od 19.00 hodin do 22.00 
hodin. Pro návštěvníky je připraven následující program: v 19.00 hod otevření kostela, od 
19.30 hodin je připraveno divadelní představení dětí místní základní školy pod názvem 
„Vavřinec zdounský poklad nevydá“ a ve 20.00 hodin proběhne ukázka biblických tanců. Od 
20.30 hod bude prostor pro ztišení, usebrání a modlitbu. V průběhu celého večera bude 
návštěvníkům umožněna prohlídka všech prostor kostela.  Bude připraveno i malé pohoštění 
pro tělo i duši. 
 



 
Pozvánka ze zámku 
Příští víkend, v sobotu 25. května v 10.00 a ve 14.00 hodin a v neděli 26. května v 10.00 
hodin se uskuteční komentované prohlídky zámeckého areálu s majitelem Ing. arch. Pavlem 
Lejskem při akci Dny soukromých hradů a zámků. Nejedná se o prohlídku s výčtem 
historických dat, ale hlavně o osobní zkušenost majitele se záchranou historického objektu a 
jeho smysluplného využití v současnosti. Prohlídka povede i do částí areálu, které nejsou 
běžně veřejnosti přístupné. Vstupenky lze zakoupit na recepci zámku. 
 
Pozvánka na Přástky s Ánandí do Čejkov 
Přijďte si odpočinout od všedních starostí a povinností, odreagovat se a také si něco hezkého 
vyrobit pod vedením Ánandí Barfussové, která vás naučí vyrábět z ovčího rouna. Vyrábět se 
bude v úterý 21. 5. 2019  a 11. 6. 2019 od 16:30 do 18:30 hodin v hasičské zbrojnici v 
Čejkovech. Cena kurzu je 130 Kč. Vše co potřebujete k vyrábění je v ceně kurzu. Všichni 
zájemci o ruční práce jsou srdečně zváni. 

Informace ze sportu 
Zprávy z fotbalu 
 
Výsledky utkání z minulého víkendu: 
A-tým vyhrál  v Křimicích 4:2. Góly za Hrádek dali Radek Kočí dva, Tomáš Matějka  a Pavel 
Nový po jednom.  
B-tým vyhrál v  Žihobcích 4:0. Góly za náš tým dali Radek Holeček tři a Pavel Franěk jeden. 
 
Pozvánka na následující víkend:  
V sobotu 18.5. od 17:00 hodin  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Klatov a 
v neděli 19.5. od 10:00 hodin přivítají mladší žáci stejně staré soupeře z Chanovic. 
                              od 17:00 hodin na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Dešenic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty 

  

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
16. 5. 2019  Marie Faustová   65 let 
                         
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


