
15. února 2012 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Ztracený pes 
Včera 14. února 2012 se ztratili v Lešišově dva psi. Jedná se o dvě fenky drsnosrstého 
jezevčíka. Obracíme se proto s  prosbou na naše občany, pokud uvedené psi viděli, aby nás 
informovali na obecním úřadě na tel. 376508530, nebo kontaktovali přímo majitele na 
telefonu 721 850 665. Děkujeme. 
 
Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v pátek 17. února se 
koná členská schůze v hostinci u Kůsů. Začátek schůze je v 19.00 hod. 
 
Pozvánka na valnou hromadu. 
Honební společenstvo Hrádek svolává valnou hromadu vlastníků pozemků a lesů do Čejkov 
na  sobotu 3. března 2012 od 15.00 hodin v hostinci „ U Kůsů“.  Program valné hromady je 
následující: změny stanov, finanční hospodaření, příprava nového volebního období. 

Výběr místních poplatků 
Oznamujeme občanům, že výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa se uskuteční 
v Hrádku příští středu 22. února 2012. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního 
úřadu v Hrádku a to celý den v době od 8 hodin do 16 hodin. Výběr poplatků bude 
pokračovat v pondělí 27. února 2012 v době od 8 hodin do 17 hodin. Výše poplatku za 
odpady je stejná jako v minulých letech, poplatek za každého psa činí 100,- Kč. 
Jednorázově bude poplatek vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 
Tedražice – tento pátek 17. února 2012 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 
Zbynice    -  tento pátek  17.února  2012 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 
Čejkovy    -  ve středu 22.února 2012 od 15.00 hodin v prodejně ZKD. 
 Čermná a  Puchverk  v týdnu od 27.února 2012 obvyklým způsobem. 
Prosíme všechny občany, zda by mohli využít co nejvíce tento způsob platby za vybírané 
poplatky. Děkujeme.    

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na hasičský bál 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny občany na hasičský bál, který se koná tento 
pátek 17. února 2012 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. Hraje hudební 
skupina Andromeda. 
Doprava bude zajištěna jako obvykle autobusem takto: Sušice Vojtěška (19.00), Sušice 
nábřeží (19.05), Sušice U Rendla (19.05), Tedražice Luh (19.10), Tedražice – náves (19.15) 
Hrádek U Hánů (19:20), Hrádek u obecního úřadu (19.25), Čermná (19:30) a Puchverk 
(19:35), ráno po stejné trase zpět.  Uctivě zvou pořadatelé. 
 
 



Masopustní průvod masek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku a TJ Svatobor Hrádek pořádají tuto sobotu 18.února 2012 
tradiční průvod masek. Sraz masek je v 9.00 hodin před obecním úřadem. Zveme všechny, 
kdo máte chuť se pobavit a oslavit masopust. 
 
Maškarní rej v hospůdce U Píny 
Hospůdka U Píny pořádá v sobotu 18.února 2012 od 20.00 maškarní rej. K poslechu a tanci 
zahraje skupina Teze bývalá Pí –dem. Srdečně zvou Maruška a Pína. 
 
Dětský karneval 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 18.února 2012 od 14.00 hodin 
v hasičské zbrojnici v Tedražicích dětský karneval. Na tuto akci srdečně zvou pořadatelé. 
 
Dětský maškarní karneval 
Český červený kříž v Hrádku pořádá příští  neděli 26. února 2012 od 14.00 hodin dětský 
maškarní karneval v hostinci U Hánů. Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče. 
 
Turnaj v šachu o putovní pohár 
V druhé polovině února proběhne v hospůdce U Píny turnaj o putovní pohár v šachu. Zveme 
všechny příznivce šachu, ať se přihlásí do 18. února v hospůdce u Píny. Bližší informace 
najdete na vývěskách v obci. 
 
Povídání o medu a včelách 
Hotelový a jezdecký areál Dvůr Krutěnice vás srdečně zve na Povídání o medu a včelách, 
které se uskuteční v sobotu 18.2.2012 od 16.00 hodin v konferenční místnosti ve Dvoře 
Krutěnice. O své zkušenosti a zážitky ze života včel se přijde podělit včelař pan Rostislav 
Šipla z Čermné, s léčivými účinky medu vás seznámí propagátorka zdravé výživy paní 
Vladimíra Kubínová ze Sušice. 
 
Oznámení ze zámku 
Zámek Hrádek nabízí občanům možnost vystavení vlastních kraslic a malovaných vajec a tím 
tak obohatit velikonoční výstavu kraslic, která probíhá na zámku od 1. 3. do 15. 4. 2012. 
Kraslice lze donést na recepci zámku do konce února.  
Zámek děkuje za všechny zapůjčené příspěvky. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Hrádek A hrál první přípravné utkání v Žichovicích v sobotu na sněhu proti SK Štěkeň, když 
remizoval 3:3. Góly dali Tomáš Adamec, Libor Kutil a jeden vlastní. Na poprvé velmi dobré 
utkání. 
 
Zprávy z hasičského sportu 
V sobotu 11. února se mladí hasiči z Hrádku zúčastnili XV. setkání mládeže v Sušici. 
Soutěžilo se v různých sportovních disciplinách a soutěží s hasičskou tématikou. Soutěže se 
zúčastnilo na 80 družstev z celého okresu. Starší hrádecké družstvo skončilo na 10. místě, 
mladší na 11. místě. V jednotlivcích obsadil Jan Klečka za starší žáky 4. místo a Dan Hubáček 
3. místo. Za mladší žáky obsadil František Lysek 3. místo a Anička Šmrhová za mladší dívky 
také třetí místo. Mladým hasičům gratuluje celý sbor SDH Hrádek. 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
15.2.2012   Jan Nedbal    70 let  
 
V příštích dnech oslaví významné životní jubileum 
 
17.2.2012  Stanislava Saxlová      85 let 
                      
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Stanislavě 
Saxlové se připojuje i Český červený kříž v Hrádku. 
 


