
26. února 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Výběr poplatků 
Oznamujeme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpad a poplatku za psa. 
Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Hrádku. Výše poplatku za odpady je 
700,- Kč za poplatníka, poplatek za každého psa činí 100,- Kč. Jednorázově je poplatek 
vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 
Zbynice – dnes 26. února 2014 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 
Čejkovy – v pátek 28. února 2014 od 16.00 hod do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici. 
Čermná a Puchverk – v týdnu od 10. března 2014 obvyklým způsobem 
 
Oznámení sboru dobrovolných hasičů Tedražice 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice oznamuje všem svým členům, že v sobotu 1. března 
2014 od 19.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 
 

Informace o konání letního příměstského tábora 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádá během letních prázdnin pro děti ve věku od 3 do 
12 let letní příměstský tábor. Termín podání přihlášek je do 30.května.2014. Přihlášku a bližší 
informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.hasicihradek.cz a ve vývěskách 
obecního úřadu. 
 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pouť v zámecké kapli v Hrádku 
Tento týden 25.února byl svátek svaté Valpurgy. V neděli 2. března 2014 bude proto 
v zámecké kapli sv. Valpurgy v Hrádku sloužena od  10.00 hodin poutní mše svatá.  Tuto mši 
bude svým zpěvem doprovázet místní chrámový sbor. Na Zdouni mše svatá  tuto neděli 
nebude. 
 
Masopustní průvod masek V Hrádku 
Zveme všechny občany a příznivce dobré zábavy na tradiční průvod masek, který se koná 
v sobotu 1. 3. 2013. Sraz masek v 9.00 hodin před obecním úřadem. 
 
 
Maškarní rej v hospůdce U Píny 
V sobotu 1.března 2014 se uskuteční v hospůdce U Píny  tradiční maškarní rej se soutěží o 
nejlepší masku. Začátek je ve 20.00 hodin.  Zahraje hudební skupina Teze. Srdečně zvou 
Maruška a Pína. 
 



Dětský karneval 
Český červený kříž v Hrádku srdečně zve všechny děti a rodiče na Dětský maškarní 
karneval, který se koná v neděli 2. března 2014 od 14.00 hodin v Hrádku v hostinci U Hánů. 
 
 
Dětský karneval v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu1.března 2014 od 14.00 hodin v hasičské 
zbrojnici dětský karneval. Srdečně zvou pořadatelé. 
 
Pozvánka na hasičský bál 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné si dovoluje pozvat všechny občany na hasičský bál, 
který se koná příští sobotu 8. března 2014 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. 
Hraje hudební skupina Andromeda. Připravena je bohatá tombola a dámská volenka.  
Doprava bude zajištěna jako obvykle autobusem takto: Sušice Vojtěška (19:00), Sušice 
nábřeží (19:05), Sušice U Rendla (19:10), Tedražice Luh (19:15), Tedražice – náves (19:15) 
Hrádek U Hánů (19:20), Hrádek u obecního úřadu (19:20), Kašovice (19:25) Čermná (19:30) 
a Puchverk (19:35), ráno po stejné trase zpět (přibližně ve 3.00 hodin).   Uctivě zvou 
pořadatelé. 
 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
27.2.2014  Václav  Lísa     50 let 
                         
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 
Dnes máme ještě blahopřání, které nebývá tak časté.  Dne 27. února 2014 oslaví manželé 
Anna a Antonín Mautnerovi  diamantovou svatbu. Přejeme jim do dalších společných let 
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu a posíláme jim pro radost druhou písničku. 
 


