
5. března 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Z jednání Rady 
Včera 4. března 2014 jednala Rada obce. Rada stanovila termín jednání zastupitelstva obce na 
úterý 25. března 2014 od 18.00 hodin.  Dále se Rada zabývala přípravou rozpočtu obce na rok 
2014 a projednala došlé žádosti o dotace z rozpočtu obce. Rada schválila odpisový plán obce 
Hrádek a odpisový plán příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2014 a projednala 
vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Rada rovněž projednala přípravu 
projektu „Rekonstrukce školy Hrádek u Sušice“. Na závěr bylo projednáno osm došlých 
podnětů. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku  
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 7. 3. 2014 od 
19.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 
 
Oznámení českého zahrádkářského svazu v Hrádku 
Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku srdečně zve své členy na 
výroční schůzi, která se bude konat v neděli 9. března 2014 od 17.00 hodin v hostinci U Hánů. 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na hasičský bál 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné si dovoluje pozvat všechny občany na hasičský bál, 
který se koná v sobotu 8. března 2014 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. 
Hraje hudební skupina Andromeda. Připravena je bohatá tombola a dámská volenka.  
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 (19:15) 
Hrádek U Hánů (19:20), Hrádek u obecního úřadu (19:20), Kašovice (19:25) Čermná (19:30) 
a Puchverk (19:35), ráno po stejné trase zpět (přibližně ve 3.00 hodin).   Uctivě zvou 
pořadatelé. 
 
Pozvánka na oslavu MDŽ 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá oslavu Mezinárodního dne žen v sobotu 8. března 
2014 od 14.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Na tuto akci srdečně zvou pořadatelé. 
 
Šachový turnaj 
V  hospůdce U Píny  proběhne 3. ročník v šachovém turnaji o putovní pohár hrádeckého 
šachového mistra. Zájemci se mohou přihlásit v hospůdce U Píny do 15. března 2014. 
Rozlosování proběhne 16. března 2014 v 16.00 hodin. 
 



 

 
Informace k zájezdu do Říma 
Kulturní komise obce Hrádek informuje občany, že na zájezd do Říma, který se bude konat ve 
dnech 7. 5. až 11.5 2014, jsou k dispozici ještě čtyři volná místa. Případní zájemci se mohou 
přihlásit na obecním úřadě nebo u paní Rybové na telefonu 376 523 053. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
5.3.2014  Ilona Mat ějovicová   50 let 
 
V příštích dnech oslaví své životní jubileum: 
 
10.3.2014  Helena Knězová  50 let                  
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 
 


