
9. března 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 8. března 2011 zasedala Rada obce. Rada stanovila termín jednání zastupitelstva na 
úterý 29. března 2011 od 18.00 hodin. Dále rada projednala a schválila výsledky hospodaření 
a  rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací Obecní lesy Hrádek, Mateřská 
škola Hrádek a Základní škola Hrádek k 31. 12. 2010. Dále byly projednány požadavky obce 
na úpravu provozu na místních komunikacích II. a III. třídy, podmínky výkonu veřejné služby 
a zajištění vedení agendy přestupků. Rada dále projednala a schválila rozšíření veřejného 
osvětlení v Tedražicích, dále dodatek ke smlouvě o výpůjčce s Agenturou ochrany přírody a 
krajiny ČR a odsouhlasila připojení Obce Hrádek k výzvě města Chlumec nad Cidlinou, která 
se týká rozpočtového určení daní pro obce. Rada se rovněž zabývala projektem Naučné stezky 
Hrádecka a rozhodla o podání žádosti na realizaci tohoto projektu. Na závěr byly projednány 
také tři došlé podněty. 
 

Sčítání lidu, domů a bytů  
Na území České republiky proběhne ke dni 26. března 2011 sčítání lidu, domů a bytů. 
 V minulých dnech byl všem domácnostem doručen informační letáček o sčítání, kde bylo 
uvedeno jméno sčítacího komisaře a termín, kdy vás navštíví. Od 7. do 25. března budou 
komisaři obcházet jednotlivé domácnosti podle předem nahlášeného termínu a předají zde 
dotazníky pro všechny osoby, které v domácnosti žijí. Formuláře může převzít osoba starší 15 
let pro všechny členy domácnosti.  Sčítací komisař se prokazuje průkazem sčítacího komisaře 
a svým průkazem totožnosti.  
Termín odevzdání vyplněných sčítacích formulářů je 14. duben 2011. Pokud si nebudete 
vědět rady s vyplněním sčítacích formulářů, můžete požádat svého sčítacího komisaře o radu, 
nebo se můžete obrátit na bezplatnou linku 800 87 97 02. 
 Bližší informace o průběhu sčítání, seznam sčítacích obvodů v obci, jména a čísla průkazů 
sčítacích komisařů jsou uveřejněny na vývěskách obecního úřadu i na internetových stránkách 
obce. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na hasičský bál 
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. 
 
 



 
 
Pozvánka na zahrádkářský ples 
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku zve všechny občany a příznivce 
dobré zábavy na 37. zahrádkářský ples, který se koná již tuto sobotu 12. března 2011 od 20.00 
hodin v hostinci U Hánů v Hrádku. Je připraven pestrý zábavný program včetně bohaté 
tomboly, dámské volenky a možná přijde i kouzelník. Na příjemně prožitý večer plný zábavy 
a posezení při dobré hudbě srdečně zvou pořadatelé. 
 
Maškarní průvod v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá tuto sobotu 12. března 2011 průvod masek. Sraz 
masek je v 9.00 hodin u místní požární zbrojnice odkud bude následovat průvod obcí. 
 
Pozvánka na besedu 
Kulturní komise Obce Hrádek srdečně zve na besedu s paní Marií Malou „Šumava - 
putování časem podruhé.“ Toto příjemné povídání spojené s promítáním obrázků ze staré 
Šumavy se koná v úterý 22. března 2011 v 17.00 hodin v Soudním sále na Zámku v Hrádku. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma proti SK Volyně a prohrál 1:2. Jediný gól dal Libor Kutil. Příští sobotu hraje 
B tým doma od 13.00 hodin proti Sokolu Vrhaveč B a od 15.00 hodin hraje A tým proti 
Sokolu Stachy. Zveme všechnu sportovní veřejnost. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
11.3.2011 Olga Turková    85 let 
13.3.2011 Růžena Potužáková    80 let 
                  
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


