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Informace občanům:  
Z jednání Rady 
Včera 5. března 2013 jednala Rada obce. Rada  stanovila termín jednání zastupitelstva na 
úterý 26.března 2013 od 18.00 hodin. Rada projednala a schválila výsledky hospodaření a 
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací Mateřská škola Hrádek u Sušice, 
Základní škola Hrádek u Sušice a Obecní lesy Hrádek. Rada se rovněž zabývala přípravou 
rozpočtu obce na rok 2013 a projednala došlé žádosti o dotace z rozpočtu obce. Rada se 
seznámila s projektem Malované mapy a projednala přípravu projektu „Rekonstrukce školy 
Hrádek u Sušice“. Na závěr byly projednány tři došlé podněty. 
 
Pozvánka na valnou hromadu TJ 
Tělovýchovná jednota TJ Svatobor Hrádek pořádá tento  pátek 8. března 2013 od 18.00 hodin 
v restauraci U Hánů svoji další, tentokráte volící valnou hromadu. Součástí této valné 
hromady bude volba nového Výkonného výboru na další čtyřleté období. 
 
Zápis do Mateřské školy 
Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 
rok 2013 - 2014 se uskuteční v úterý 19. března 2013 od 12.00 do 15.00 hodin v budově  
mateřské školy.  
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 21.3. 2013  bude  v celé obci Hrádek, 
Kašovice a Čermná přerušena dodávka elektřiny. Dodávka elektřiny bude přerušena v době 
od 7.30 hodin do 15.30 hodin. Důvodem přerušení dodávky jsou nezbytné práce na zařízení 
distribuční soustavy. 
 
Z kultury: 
Pozvánka na hasičský bál 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné si dovoluje pozvat všechny občany na hasičský bál, 
který se koná tuto sobotu 9. března 2013 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. 
Hraje hudební skupina Andromeda. Připravena je bohatá tombola a dámská volenka. Vstupné 
je 100,- Kč. 
Doprava bude zajištěna jako obvykle autobusem takto: Sušice Vojtěška (19:00), Sušice 
nábřeží (19:05), Sušice U Rendla (19:10), Tedražice Luh (19:15), Tedražice – náves (19:20) 
Hrádek U Hánů (19:25), Hrádek u obecního úřadu (19:30), Kašovice (19:35) Čermná (19:40) 
a Puchverk (19:45), ráno po stejné trase zpět (přibližně ve 3.00 hodin).   Uctivě zvou 
pořadatelé. 
 
Pozvánka na hasičský ples v Čejkovech 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se 
koná v sobotu 9. března 2013 od 20.00 hodin v hostinci u Kůsů v Čejkovech. Celým večerem 
vás bude provázet hudební skupina BK BAND. Těšit se můžete na vystoupení 
profesionálního tanečníka z Karibiku a jeho krásné partnerky a na půlnoční překvapení.  


