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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Co nového v obci 
Výběr poplatků 
Připomínáme, že pokračuje výběr místního poplatku z odpadů a poplatku ze psů.  Poplatky je 
nutné zaplatit do konce měsíce května.  
 
Pravidelné vyvážení popelnic 
Firma Rumpold informuje občany, že v měsíci květnu dojde k přesunu ze zimního svozu 
odpadu na letní. Vývoz popelnic bude od této středy 5.května jednou za 14 dnů ( každý sudý 
týden). Takže další vývozní termín pro naši obec bude pak až ve středu 19. května 2010.  
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že členská schůze se překládá na 
sobotu 8. května 2010. Začátek je ve 20.00 hodin v hasičské zbrojnici. Účast nutná z důvodu 
přípravy oslav sboru. 
 
Sběr šatstva pro Diakonii  
Informujeme občany, že sbírka použitého oblečení, kterou pořádá Diakonie Broumov ve 
spolupráci s Obecním úřadem v Hrádku, se uskuteční v týdnu od 10. do 14. května 2010. 
Prosíme proto občany, kteří chtějí odevzdat použité šatstvo, aby plné pytle odevzdali na 
Obecní úřad v Hrádku v týdnu od 10. května 2010. Prázdné pytle na šatstvo si můžete 
vyzvednout zdarma na obecním úřadu. 
 
Informace 
V naší obci proběhne příští středu 12.května 2010 celostátní veřejná sbírka „Český den proti 
rakovině“ –  Květinový den. Partnerem je i v letošním roce občanské sdružení Pionýr. 

 
Z kultury: 
Hostinec U Hánů srdečně zve na rockovou zábavu, která se koná v pátek 7. května 2010 od 
20.00 hodin. Hraje Kabát Revival s předkapelou  Snikers. 
 
Výstava obrazů 
Hrad Velhartice a Nakladatelství UMÚN vás srdečně zvou na výstavu obrazů tělesně 
postižených umělců malujících ústy a nohama „NE RUKA, TO DUŠE MALUJE“. Výstava se 
uskuteční ve dnech 8. až 31. května 2010 v prostorách bývalého pivovaru Státního hradu 
Velhartice. Slavnostní vernisáž výstavy, na které budou někteří umělci přítomni, se uskuteční 
v pátek 7.května 2010 v 15.00 hodin. 
 
Hasičská soutěž 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy zve všechny hasiče a hasičky na netradiční hasičskou 
soutěž o májový pohár, která se uskuteční v sobotu 8. května 2010 ve 13.00 hodin na hřišti 
v Čejkovech. 



 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál ve Velkých Hydčicích, kde zvítězil 4:0. Góly dali: Hubáček dva, Vomela a Kolář 
po jednom. 
B tým hrál v Milčicích, kde zvítězil 3:2. Branky dali: Jánský, Pánek a Hošek. 
Dorost hrál ve Spáleném Poříčí, kde zvítězil 4:0. Branky dali: Schmirler dvě, Kodýdek a Pena 
po jedné. 
Družstvo žáků hrálo v Holýšově, kde zvítězilo 1:0. Branku dal Bigasz. 
Příští utkání: 
A tým hraje v sobotu od 17.00 hodin doma s Veřechovem. B tým hraje v neděli od 17.00 
hodin doma se Sokolem Soběšice. Dorost hraje v neděli od 10.00 hodin doma proti družstvu 
Dioss Nýřany. Žáci hrají též doma v sobotu od 14.30 hodin proti Sokolu Svéradice. 
  
 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 6.5.2010  Miloslav Skála   75 let 
11.5.2010  Marie Chmelíčková   90 let                     
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Marii 
Chmelíčkové se připojuje rovněž Český červený kříž v Hrádku a k blahopřání panu Miloslavu 
Skálovi se připojuje Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. 


