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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 14. ledna zasedala Rada obce Hrádek. Rada projednala usnesení z jednání 
zastupitelstva a schválila plán jednání Rady a Zastupitelstva obce na rok 2014.  Dále se Rada 
zabývala přípravou rozpočtu na rok 2014, schválila navržené rozpočtové změny, projednala 
ceny za likvidaci odpadu na rok 2014,podání žádosti o dotaci do Programu stabilizace a 
obnovy venkova 2014 a přípravu projektu rekonstrukce  školy v Hrádku.  Na závěr bylo 
projednáno devět došlých podnětů. 

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o dotaci pro místní organizace 
Rada obce stanovila konečný termín 28.2.2014 pro podání žádostí o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce na činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2014. 
Do konce února tedy mohou všechny místní organizace podat žádost o finanční dotaci na 
svoji činnost a pořádané aktivity v letošním roce.  Tiskopis žádosti je k dispozici na Obecním 
úřadu v Hrádku a na internetových stránkách obce. 
 
Pozvánka na výroční valnou hromadu do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu 
SDH Čejkovy, která se koná v sobotu 18.1 2014 od 18.00 hodin v HOSTINCI U KŮSŮ.  
Po skončení bude následovat zábava. 
 
Pozvánka na výroční valnou hromadu do Tedražic 
Sbor dobrovolných hasičů v Tedražicích zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu 
SDH Tedražice, která se koná v sobotu 18.1 2014 od 19.00 hodin v Hasičské zbrojnici 
v Tedražicích..  

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na zabíjačkové hody 
V sobotu 18.1.2014 od 10.00 hodin se budou konat v hospůdce U Píny zabíjačkové hody. 
Všechny srdečně zvou Maruška a Pína. 
 
Pozvánka na ples 
TJ Svatobor Hrádek srdečně zve na sportovní ples, který se koná příští sobotu 25. Ledna 2014 
od 20.00 hodin v hostinci U Hánů. 
 
 
 



Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
18.1.2014  Miroslava Pokorná   50 let 
                         
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


