
10. července 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

 
Třídění a ukládání odpadů 
Znovu apelujeme na všechny občany, aby neukládali odpady mimo sběrné nádoby. Jedná se 
zejména o stanoviště kontejnerů v Hrádku u bytovek.  Zaměstnanci svozové firmy tento 
odpad v žádném případě nebudou vyvážet. Odpady je nutno ukládat pouze do kontejnerů, 
nebo odevzdávat do sběrného dvora v Sušici, který je otevřen každé úterý a čtvrtek od 13:00 
do 18:00 a v sobotu dopoledne od 8:00 do 12:00 a odpoledne od 13.00 do 15:00 hodin. 
V případě, že je kontejner plný, informujte obecní úřad a bude zajištěno jeho vyvezení. 
Na závěr malé upozornění. Pokud občan odkládá odpad mimo kontejner, zakládá tak černou 
skládku a tím se dopouští přestupku a toto jednání je možné pokutovat.  

 
Z kultury: 

Pozvánka na posezení s písničkou 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny příznivce dechovky na tradiční posezení 
s písničkou v sobotu 13. července 2019 od 14:00 hodin v Čejkovech na hřišti. K tanci a 
poslechu zahraje skupina OTAVANKA z Horažďovic. 
 
 
Pozvánka na Memorial  Míry Tušinovského v karetní hře Prší 
V neděli 14. července 2019 od  10:00  proběhne v Hospůdce u Píny  Memoriál  Míry 
Tušinovského v karetní hře prší.  Srdečně zvou pořadatelé. 
 
Setkání obcí Čermná 
Sbor dobrovolných hasičů Čermná společně s Obcí Hrádek uvažuje o zorganizování 
jednodenního výletu na akci „28. setkání obcí ČERMNÁ“. Sraz se uskuteční v sobotu 31. 
srpna 2019 v Čermné u Staňkova (okres Domažlice). Byli jsme pozváni panem starostou 
Karlem Pomahačem. Další informace obdržíte na letáčku do poštovní schránky, včetně 
návratky o zájmu zúčastnit se, na vývěsce na Čermné nebo u pana Prexla na Čermné. 

Blahopřejeme: 

 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
11.7.2019  Božena Vojtová   70 let 
13.7.2019  Aja Hozmanová   70 let 
14.7.2019  František Schwarz   50 let 
                         
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  


