
12. května 2021 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Omluva 

Omlouváme se občanům Čejkov za špatnou srozumitelnost hlášení minulý týden, které bylo 

způsobeno technickou závadou. Závadu se podařilo odstranit, takže dnešní hlášení by již mělo 

fungovat. Pokud by někde přetrvávala špatná slyšitelnost, tak nám to sdělte na obecní úřad. 

Děkujeme. 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 11. května 2021 zasedala rada obce. Rada provedla kontrolu usnesení z jednán í minulé 

Rady a z jednání Zastupitelstva obce a vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a obecního 

úřadu. Dále Rada schválila veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací místním organizacím 

a navržené rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet obce na rok 2021. Rada se rovněž 

projednala průběh realizace rekonstrukce základní školy a schválila podání žádosti o dotaci na 

nákup dopravního automobilu pro JSDHO Čejkovy na rok 2022. Na závěr Rada projednala 

čtyři došlé podněty. 

 

Důležité upozornění 

Včera v úterý 11. května ráno opět někdo rozházel větší množství léků na chodníku u základní 

školy v Hrádku a u přechodu pro chodce na křižovatce u mostu. Považujeme toto nebezpečné 

a bezohledné jednání za veřejné ohrožení s proto byla celá záležitost předána Policii ČR. 

Prosíme především maminky s malými dětmi, aby dávaly pozor na své děti a pokud by léky 

našly i na jiných místech, aby to okamžitě nahlásily na Obecní úřad v Hrádku. 

 

Poutní mše svatá v Čejkovech 

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

16. května 2021 od 11.00 hodin. Tuto neděli nebude mše svatá ve Zbynicích. 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

12.5.2021  František Rendl  75 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.5.2021  Josef Potužák  65 let 

16.5.2021  Josef Holeček   65 let 

16.5.2021  Růžena Potužáková  75 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání panu Josefu Holečkovi se připojují 

kamarádi myslivci z Mysliveckého spolku „Strážiště“ Čejkovy.  



 


