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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Informace k připojování na kanalizaci v Hrádku a Tedražicích 
Vzhledem k blížícím se kontrolám a potřebě dokončit veškeré práce znovu důrazně žádáme  
všechny občany v Hrádku a Tedražicích, aby se urychleně připojovali na kanalizaci. Jen 
připomínáme, že každé napojení je nutné nahlásit na obecní úřad a musí být před zásypem 
zkontrolováno a nafoceno pracovníkem obecního úřadu. Je také potřebné, aby všichni, kdo 
potřebují zprovoznit domovní čerpací jímku se nahlásili na obecní úřad. Montáž domovních 
čerpacích jímek by měla být dokončena druhý týden v červnu. 
 
Výběr poplatků 
Připomínáme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa. 
Poplatky je povinné, podle platné vyhlášky, zaplatit do konce měsíce května. 
 
Nabídka brigády 
Zámek Hrádek hledá na letní sezonu brigádní výpomoc do kuchyně. Více informací na 
telefonickém čísle 602 227 272. 
 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na Noc kostelů 
Tento pátek 24. května 2013 se opět uskuteční v celé naší vlasti Noc kostelů. V naší obci 
budou otevřeny pro veřejnost kostely na Zdouni a ve Zbynicích. Kostel na Zdouni bude 
otevřen od 19.00 hodin do 23.00 hodin a kostel ve Zbynicích od 19.00 hodin do 22.00 hodin. 
V kostele na Zdouni se uskuteční od 19.15 ukázka biblických tanců, od 19.45 hodin vystoupí 
místní chrámový sbor a ve 20.15 se uskuteční prohlídka kostela s výkladem. Během večera 
budou promítány fotografie ze života farnosti. Ve Zbynicích bude po celou dobu otevření 
kostela připravena prohlídka kostela s výkladem. 
 Zveme všechny občany, aby využili tento čas a přišli si prohlédnout oba kostely. Bude možné 
si prohlédnout i části kostela, které nejsou běžně přístupné. Informace o otevření kostelů 
v našem okolí a připravených programech naleznete na internetových stránkách 
www.nockostelu.cz 
 
 
Pozvánka do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 25. května 2013 od 14:00 
hodin okrskovou soutěž v Čejkovech na hřišti, kde budou soutěžit družstva mužů, žen a dětí. 
Po ukončení hasičské soutěže následuje tradiční pouťová zábava na parketě na hřišti v 
Čejkovech. K tanci a poslechu hraje hudební skupina COMPACT. V případě nepříznivého  
počasí se zábava přesune do Hostince u Kůsů. Pro děti budou připravené pouťové atrakce. 
Zveme všechny příznivce hasičské soutěže a taneční zábavy. 
 



Poutní mše svatá v Čejkovech 
Poutní mše svatá bude v Čejkovech u Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi sloužena 
v neděli 26. května 2013 od 11.00 hodin. Mše svatá tuto neděli ve Zbynicích nebude. 
 
Pozvánka na pouťové posezení v Čejkovech 
Příznivci poslechu hezké písničky jsou srdečně zváni na pouťové posezení v Hostinci U Kůsů 
v Čejkovech v neděli 26. května 2013 od 15.00 hodin. Zahrají vám pan Doubek a pan Malý. 
 
 
Pozvánka na dětský den 
Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž a TJ Svatobor Hrádek pořádají dětský den, 
který se bude konat 2. června 2013 od 14. 00 hodin na fotbalovém hřišti v Hrádku. 
Pořadatelé zvou všechny děti a dospělé, kteří chtějí strávit příjemný den hrou a diskotékou. 
 
 
SUŠICKÉ SLAVNOSTI - ROZMARNÉ LÉTO  
Tento týden od čtvrtka 23. května do neděle 26. května 2013 se uskuteční Sušické slavnosti. 
Na několika scénách a při mnoha doprovodných akcích pro děti i dospělé můžete prožít 
aktivní víkend. Srdečně vás zvou pořadatelé. 

Informace ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne: 
Hrádek A remizoval s Železnou Rudou 1:1. Jediný gól Hrádku dal Pavel Franěk. Bonusový 
bod získalo mužstvo po střelbě pokutových kopů. B tým vyhrál s Kvaseticemi 3:1. Všechny 
góly dal Bigasz. 
Dnes se hraje od 18.00 dohrávané utkání Hrádek  A : Bolešiny.  
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
23.5.2013  Jana Václová   50 let 
                         
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
K blahopřání paní Janě Václové se připojuje rovněž Český červený kříž v Hrádku. 
. 
. 


