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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Vyhlášení ředitelského volna 
Z důvodu vysoké nemocnosti žáků vyhlašuje ředitelka Základní školy v Hrádku Ivana 
Kůrková na dny 3. a 4. března 2011 ředitelské volno. Na tyto volné dny navazují jarní 
prázdniny. Školní družina bude uzavřena ze stejného důvodu. Ve škole se znovu sejdeme v 
pondělí 14. března 2011. 

Z jednání zastupitelstva 
Včera 1. března 2011 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé projednali a rozhodli o koupi 
pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro výstavbu čistírny 
odpadních vod. Dále byly projednány a schváleny dvě budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. Na závěr proběhla diskuse s občany. 
 
Výběr místních poplatků  
Oznamujeme občanům z části obce Čermná a Puchverk, že výběr místního poplatku z odpadů 
a poplatku ze psů se uskuteční příští týden od 7. března 2011 obvyklým způsobem.  
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že se v pátek 4. března 2011 od 
19. 00 hodin koná v hasičské zbrojnici členská chůze. 

 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Průvod masek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku a TJ Svatobor Hrádek pořádají v sobotu 5. března 2011 
tradiční průvod masek. Sraz masek je v 9.00 hodin před obecním úřadem. 
 
Pozvánka na maškarní rej 
V sobotu 5. března 2011 večer se koná v hospůdce „U Pínů“ maškarní rej. Hraje oblíbená  
skupina Pí-dem. Masky mají vstup zdarma. Srdečně zvou Pína a Maruška. 
 
Pozvánka na dětský maškarní karneval 
Český červený kříž v Hrádku pořádá v neděli 6. března 2011 od 14.00 hodin dětský maškarní 
karneval v pohostinství U Hánů. Pořadatelé srdečně zvou děti a jejich rodiče, prarodiče i 
ostatní příbuzné. 
 



Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny občany na hasičský bál, který se koná v 
sobotu 12. března 2011 od 20 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. Hraje skupina 
„Andromeda“.  Připravena je bohatá tombola.  
Na akci je zajištěna doprava autobusem takto: Sušice Vojtěška (19.00), Sušice nábřeží 
(19.05), Tedražice (19:10), Hrádek (19:15), Kašovice (19:20), Čermná (19:30) a 
Puchverk(19:35), ráno po stejné trase zpět.  Uctivě zvou pořadatelé. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma první přátelské utkání proti TJ Žichovice a zvítězil 3:1. Branky dali: 
Holeček, Matějka a jeden vlastní. 
V sobotu 5. března hraje A tým doma se Sokolem Volyně od 15.00 hodin. Zveme všechny 
fanoušky. Občerstvení zajištěno. 
 
 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
3.3.2011 Marie Švarcová    70 let 
3.3.2011 Valdman František    60 let 
                       
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


