
23.února 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na zastupitelstvo 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 1. března 2011 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Začátek jednání je v 18.00 hodin. Hlavním bodem 
programu je projednání výkupu pozemku pro výstavbu ČOV.  

Výběr poplatků 
Oznamujeme, že výběr místního poplatku z odpadů a poplatku ze psů v Hrádku bude 
pokračovat v pondělí 28. února 2011. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu 
v Hrádku. Výše poplatku je stejná jako v minulém roce.   
Jednorázově bude poplatek vybírán tento týden také v částech obce: 
Čejkovy -  tento  pátek  25.února  2011 od 16 do 18 hodin 
Kašovice – zítra ve čtvrtek  24.února  2011 od 14.30 hodin do 15.00 hodin. 
 
Informace farního úřadu 
Tento pátek 25. února je svátek sv. Valburgy, které je zasvěcena zámecká kaple v Hrádku. 
V minulosti to bývala takzvaná malá Hrádecká pouť. Proto v neděli 27.února bude v zámecké 
kapli v Hrádku sloužena  v 10.00 hodin poutní mše svatá.  Tuto mši bude svým zpěvem 
doprovázet místní hrádecký chrámový sbor. Na Zdouni mše svatá v tuto neděli nebude. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Průvod masek v Čejkovech 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 26. února 2011 průvod masek. Sraz 
masek  je ve 13:00 hod. na návsi v Čejkovech. 
 
Pozvánka na dětský maškarní karneval 
Český červený kříž v Hrádku pořádá v neděli 6. března 2011 od 14.00 hodin dětský maškarní 
karneval v pohostinství U Hánů. Pořadatelé srdečně zvou děti a jejich rodiče, prarodiče i 
ostatní příbuzné. 

Informace ze sportu 
Zprávy z hasičského sportu 
V sobotu 19. února 2011 se mladí hasiči zúčastnili zimní soutěže v Nýrsku. Družstvo 
mladších hasičů skončilo na krásném 3. místě z celkového počtu 26 družstev. Družstvo 
starších hasičů skončilo na 9. místě z celkového počtu 60 družstev.  K úspěchu gratulují 
vedoucí mladých hasičů. 

 

 



 

Zprávy z fotbalu 
Minulý týden od 17. do 20. února proběhlo soustředění oddílu kopané na Hnačově. 
A tým bude hrát tuto sobotu 26. února doma přípravné utkání proti SK Žichovice. Začátek je 
v 15.00 hodin. 
Příští týden v sobotu 5. března hraje opět A tým doma od 15.00 hodin proti Sokolu Volyně. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
  
23.2.2011  Antonín Hlinka   50 let 
 
V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 
 
24.2.2011  Pavel Ryba     60 let 
26.2.2011  Marie Kroupová     70 let 
   Marie Šebestová    60 let 
   Pavel Melka     50 let 
28.2.2011  Stanislava Mrtková    80 let  
  1.3.2011  Mgr.  Ivana Sedláková   50 let   
                             
 
Přejeme oslavencům  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
 


