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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 7. února 2012 zasedala Rada obce Hrádek. Rada projednala zprávu o činnosti 
Obvodního oddělení Policie Kolinec za rok 2011, výsledek hospodaření vodovodů za rok 
2011, zabývala se přípravou rozpočtu na rok 2012 a projednala návrhy rozpočtů jednotlivých 
příspěvkových organizací. 
 Rada schválila podání žádosti o dotaci do Programu stabilizace a obnovy venkova, žádosti o 
dotaci na opravu kaple v Odolenově a žádosti o dotaci na obnovu jalovcové stráně 
v Odolenově.  Schválen byl  nákup hasičského automobilu Avia pro SDHO Tedražice.  Na 
základě nového nařízení vlády stanovila rada vedoucím příspěvkových organizací Základní 
škola Hrádek u Sušice a Mateřská škola Hrádek u Sušice nové platové výměry.  Na závěr bylo 
projednáno pět došlých podnětů. 
 
Žádosti o příspěvek 
Rada v souvislosti s přípravou rozpočtu obce na letošní rok oznamuje všem místním 
organizacím, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na činnost kulturních, zájmových 
a volnočasových organizací je možné podat na Obecní úřad v Hrádku nejpozději do 29.února 
2012. Formulář žádosti bude k vyzvednutí na obecním úřadu, nebo na webových stránkách 
naší obce (www.hradekususice.cz). 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že zítra 9. 2. 2012 v době od 8.00 do 15.00 bude 
v obci Odolenov přerušena dodávka elektřiny. Dodávka bude přerušena z důvodu provedení 
nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. 
 

Kulturní akce v naší obci 

Hasičský ples v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku zve všechny spoluobčany tuto sobotu 11. února 2012 na 
Hasičský ples do hostince U Hánů.  K tanci a poslechu hraje skupina CASSANADRANC. 
Začátek je ve 20.00 hodin. 
 
Pozvánka na hasičský bál 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny občany na hasičský bál, který se koná 
v pátek 17. února 2012 od 20 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. Hraje hudební skupina 
Andromeda.  
Doprava bude zajištěna jako obvykle autobusem takto: Sušice Vojtěška (19.00), Sušice 
nábřeží (19.05), Sušice U Rendla (19.05), Tedražice Luh (19.10), Tedražice – náves (19.15) 
Hrádek U Hánů (19:20), Hrádek u obecního úřadu (19.25), Čermná (19:30) a Puchverk 
(19:35), ráno po stejné trase zpět.  Uctivě zvou pořadatelé. 
 
 



 
Masopustní průvod masek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku a TJ Svatobor Hrádek pořádají příští  sobotu 18.února 
2012 tradiční průvod masek. Sraz masek je v 9.00 hodin před obecním úřadem. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
10.2.2012  Anna Dvořáková   75 let 
12.2.2012  Vlasta Štemberová   60 let 
13.2.2012  Marie Pavlíčková   70 let 
13.2.2012  František Holub   60 let  
 
 
                       
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


