
9. března 2016 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

Informace občanům: 

Výběr místních poplatků 

Oznamujeme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpad a poplatku za psa. 

Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Hrádku. Jednorázově je poplatek 

vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 

Tedražice  - dnes 9. března 2016 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Čermná – ve čtvrtek 10. března 2016 od 17.00 do 18.00 hodin v budově školy na Čermné. 

Zbynice    -  ve čtvrtek 10. března 2016 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Čejkovy – ve čtvrtek 10. března 2016 od 15.30 hod do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Odolenov – v týdnu od 7. března 2016 obvyklým způsobem 

Prosíme všechny občany, zda by mohli využít co nejvíce tento způsob platby za vybírané 

poplatky. Děkujeme 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 

Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 14. března 2016 v době od 7.30 do 15.30 

hodin bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Čejkovy. Jedná se o horní část obce od 

čp. 14 směrem na Sedlečko, od čp. 61 směrem na Zamyslice  a oblast ohraničená čp. 61 -60 -

82 -68. Důvodem přerušení dodávky jsou práce na vedení. 

 

Prezentace přípravy projektu výstavby víceúčelového hřiště 

Ve středu 16. března se v 17.00 hod uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku 

prezentace přípravy projektu výstavby víceúčelového hřiště v Hrádku. Přítomen bude 

projektant Ing. Korbel. Zveme všechny občany, kteří se chtějí s tímto záměrem obce blíže 

seznámit. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka Sportovního klubu Mariášníků Čejkovy 

Sportovní klub Mariášníků Čejkovy pořádá 2. ročník Jarního turnaje ve voleném mariáši. 

Turnaj se koná v sobotu 19.března 2016 v Hospůdce „U Kůsů“ v Čejkovech.  Prezence 

účastníků turnaje proběhne od 12.00 do 13.00 hodin. Turnaj bude zahájen úderem 13. hodiny. 

Pořadatelé zvou k aktivní účasti ve hře všechny vyznavače a vyznavačky tohoto sportu. 

Informovat a přihlásit se můžete do 12. března 2016 na telefonu 604 777 420. 

 

Pozvánka na hasičský bál 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny příznivce dobré zábavy na hasičský bál, 

který se koná v sobotu 12. března od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. Hraje 

Andromeda. Jako každý rok je zajištěna autobusová doprava ze Sušice (v 19 hodin) přes 

Tedražice a Čermnou do Kolince a po skončení akce zpět. Srdečně zvou pořadatelé. 



 

Pozvánka na společenský večer 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice srdečně zve občany na společenský večer s hasičským 

štěstím, který se bude konat v sobotu 12. března 2016 od 20.00 hodin v hospůdce U Píny 

v Hrádku. Doprava je zajištěna. Zahraje skupina Dobrý Ještěr. Příspěvky do tomboly můžete 

přinést v pátek 11. března 2016 do hasičárny v Tedražicích od 18.00 hodin. 

 

Pozvánka na ples 

Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Hrádku srdečně zve všechny občany na   

42. společenský ples pořádaný tuto sobotu 12. března 2016 od 20.00 hodin v sále U Hánů 

v Hrádku. K tanci a poslechu hraje BK – Band.  

 

Pozvánka na dvoudenní výlet na Moravu do Valtic 

Obec Hrádek ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hrádek pořádá ve dnech 20. a 21. 

srpna 2016 dvoudenní zájezd do Valtic. Připravena je návštěva Valtického zámku, prohlídka 

bylinkové zahrady a města Valtice. Večer je plánována degustace vína a posezení ve sklípku. 

Druhý den dopoledne je připravena prohlídka vinohradu. Cena zájezdu je 1 300,- Kč za osobu 

a zahrnuje dopravu autobusem, nocleh se snídaní, posezení ve sklípku a prohlídku vinohradu. 

Přihlásit se můžete u pana Františka Valdmana na telefonu 603 829 133 nebo na Obecním 

úřadě v Hrádku. Závazné přihlášky se přijímají do 10. dubna 2016. Bližší informace k zájezdu 

najdete na vývěsce obecního úřadu. 

 

Pozvánka ze Dvora Krutěnice 

Dvůr Krutěnice srdečně zve na akci "Velikonoční vazby s paní Hanou Kindelmannovou 

Šebestovou", která se bude konat v sobotu 12.března 2016 od 17:00 hodin v konferenční 

místnosti areálu.  

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.3.2016  Růžena Potužáková  85 let   

13.3.2016  Michal Šťovíček  50 let                       

 

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


