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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 
 

Informace občanům: 

Změna svozu popelnic 
 Firma Rumpold informujeme občany, že  svoz popelnic bude tento týden mimořádně  
posunut na zítra  tj. na čtvrtek 3.1.2013.  

Pozvánka na výroční schůzi ČČK 
Místní skupina červeného kříže zve své členy na výroční členskou schůzi, která se koná tento 
pátek 4. ledna 2013 od 18.00 hodin v pohostinství U Hánů. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v sobotu 5. 1. 2013 od 
19. 00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Tedražice 
Sbor dobrovolných hasičů zve své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 5. 
ledna 2013 od 18.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Od 13.00 hodin se uskuteční 
vepřové hody. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Tuto neděli 6. ledna 2013 se v kostele sv. Vavřince na Zdouni při mši svaté v 10.00 hodin 
uskuteční koncert sušického pěveckého sboru Svatobor a dětského pěveckého sboru.. Pěvecký 
sbor Svatobor zahraje a zazpívá větší část letošního vánočního koncertu. 

Tříkrálová sbírka 
Koncem tohoto týdne se v naší obci vydají opět po roce na obchůzku tří králové. Tříkráloví 
koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Koledníci při této 
obchůzce rozdávají cukr a kalendáříky a požehnají každé obydlí nápisem křídou  K+B+M. 
Tato písmena jsou zkratkou latinského nápisu „Christus Mansionem Benedicat“, což 
v překladu znamená „Atˇ Kristus žehná tomuto domu“. Obchůzka tří králů je spojena 
s tříkrálovou sbírkou. Výtěžek této sbírky slouží k financování činnosti Charity České 
republiky. V našem regionu tedy Oblastní Charity v Sušici, která se stará již několik let i o 
staré a nemocné lidi i v naší obci. 
 



 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 3.1.2013  Vojt ěch Melka   90 let 
                         
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
Panu Vojtěchu Melkovi blahopřejí také kamarádi myslivci z Mysliveckého sdružení Stražiště 
Čejkovy.  


