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Informace občanům: 

Instalace sběrných nádob na obnošené šatstvo a obuv 
Po dohodě s firmou H.B.TEXTILIE byly v naší obci umístěny dvě sběrné nádoby na 
obnošené šatstvo a obuv. Jedna nádoba je na parkovišti u Obecního úřadu v Hrádku a druhá 
před hasičskou zbrojnicí v Tedražicích. Do kontejnerů je možné odkládat veškeré obnošené 
oděvy, ručníky, záclony, závěsy, peřiny, polštáře, povlečení, ubrusy, kabelky, aktovky, 
opasky, plyšové hračky a obuv. Věci musí být čisté a neznečištěné a je nejlépe je dávat do 
kontejneru v igelitových taškách nebo pytlích.  
 
Výběrové řízení na obsazení pracovníka pošty v Hrádku 
V pondělí 4.února proběhlo na obecním úřadu další jednání s ředitelem regionu Západní 
Čechy České pošty o otevření pošty v Hrádku. Zástupci pošty slíbili, že se pokusí naši poštu 
obsadit a znovu otevřít. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici pracovníka přepážky pro 
poštu Hrádek u Sušice. Bližší informace pro zájemce o toto místo jsou na internetu na stránce 
www.jobs.cz. Podmínkou je dokončené úplné střední vzdělání. Zájemci mohou předat 
strukturovaný životopis včetně kontaktu a telefonu i na Obecním úřadu v Hrádku.  
 
Pozvánka na valnou hromadu 
Honební společenstvo Hrádek svolává valnou hromadu vlastníků pozemků a lesů do Čejkov 
v sobotu 23. února 2013. Začátek je v 15.00 hodin v hostinci „U Kůsů“.  
 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Masopustní průvod masek 
Zveme všechny občany a příznivce dobré zábavy na tradiční průvod masek, který se koná 
v sobotu 9. 2. 2013. Sraz masek v 9.00 hodin před obecním úřadem. 
 
Masopustní průvod masek v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 9. února 2013 masopustní průvod 
masek. Sraz je v 9. 00 hodin před hasičskou zbrojnicí. 
 
Maškarní rej v hospůdce U Píny 
V sobotu 9. února 2013 se uskuteční v hospůdce U Píny  tradiční maškarní rej se soutěží o 
nejlepší masku. Začátek je ve 20.00 hodin. Srdečně zvou Maruška a Pína. 
 
 Dětský karneval 
Český červený kříž v Hrádku srdečně zve všechny děti a rodiče na Dětský karneval, který se 
koná příští neděli 17. února 2013 od 14.00 hodin v Hrádku v hostinci U Hánů. 
 



Šachový turnaj 
V březnu proběhne v hospůdce U Píny 2. ročník v šachovém turnaji. Zájemci, ať se přihlásí 
v hospůdce U Píny do 17. února 2013, kdy proběhne v 17.00 hodin rozlosování. 
 
Pozvánka na turnaj ve voleném mariáši 
Sportovní klub mariášníků Čejkovy zve všechny aktivní vyznavače voleného mariáše na 
turnaj do Čejkov. Turnaj se koná v sobotu  2.  března 2013 v hostinci „U  Kusů“ v Čejkovech. 
Prezence účastníků proběhne od 12 hodin do 13hodin. Hra bude zahájena ve 13 hodin. 
 Žádáme všechny zájemce, kteří se chtějí turnaje zúčastnit a zahrát si volený mariáš 
v Čejkovech, aby se do 22. února 2013 přihlásili na telefonu 604 777 420 nebo osobně u 
Jaroslava Kutáka. Kapacita turnaje je omezena na maximální počet 40 hráčů. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
6.2.2013  Pavel Pavelec   Zbynice 21   
 
V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 
 
8.2.2013  Marie Burešová  Hrádek 166   
                       
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 
Vše nejlepší panu Pavlu Pavelcovi přejí také všichni členové Sboru dobrovolných hasičů ve 
Zbynicích a chtěli by mu touto cestou poděkovat za jeho dlouholetou činnost starosty sboru. 
 


