
7. března 2012 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Z jednání Rady 
Dne 6. března 2012 jednala Rada obce. Rada stanovila termín jednání zastupitelstva na úterý 
27.března 2012 od 18.00 hodin. Dále se rada zabývala přípravou rozpočtu a projednala došlé 
žádosti o dotace z rozpočtu obce. Schválila odpisový plán příspěvkové organizace Obecní 
lesy Hrádek, dále schválila dodatek ke smlouvě o poskytování daňového poradenství a 
dodatek ke smlouvě o zabezpečení sběru komunálního odpadu. Rada předběžně projednala 
obsazení obecního bytu, schválila podání žádosti o dotaci na vytvoření dvou pracovních míst 
na veřejně prospěšné práce a pronájem pozemků v Hrádku. Na závěr bylo projednáno šest 
došlých podnětů. 
 
Nebezpečný býk  
V lokalitě u Dalováku, mezi částí obce Čejkovy a Tedražicemi se pohybuje nebezpečný býk. 
Býk utekl asi před měsícem chovateli ze Chmelné. V případě, že býka uvidíte, volejte  tel. 
majitele pana Šímy 724 259 038, nebo na policii ČR nebo obecní úřad v Hrádku. 
 
Pozvánka na výroční schůzi 
Výbor Českého zahrádkářského svazu v Hrádku zve všechny své členy na výroční členskou 
schůzi, která se koná tuto sobotu 10.března 2012 od 16.00 hodin v hostinci U Hánů. Od 18.00 
hodin jsou zváni všichni přátele k posezení při harmonice. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 14. března 2012 v době od 13.00 do 15.00 
hodin bude přerušena dodávka elektřiny v  obci Tedražice a to v těchto částech – Burko, 
Agrostav, Sklad dřeva a čp. 34. Důvodem přerušení dodávky jsou práce na vedení. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
V sobotu hrálo mužstvo Hrádku druhé přípravné utkání se Strážovem 1:2. Jediný gól dal 
Adamec. Třetí přípravné utkání  hraje  Hrádek opět doma  a to v neděli 11.3.2012 od 15.00 
hodin proti FK Žichovice. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
12.3.2012  Vlasta Zieglerová    70 let 
13.3.2012  Jiří Moravec     50 let 
 
                        
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


