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Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 13. ledna 2015 zasedala Rada obce Hrádek. Rada projednala usnesení z jednání 
zastupitelstva a schválila plán jednání Rady a Zastupitelstva obce na rok 2015.  Dále se Rada 
zabývala přípravou rozpočtu na rok 2015, schválila navržené rozpočtové změny, projednala 
ceny za likvidaci odpadu na rok 2015 a podání žádosti o dotaci do Programu stabilizace a 
obnovy venkova 2015. Projednáno bylo také zajištění odborné přípravy jednotek SDHO a dva 
došlé podněty. 
 

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku pro místní organizace 
Rada obce stanovila konečný termín 20.2.2015 pro podání žádostí o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu obce na činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2015. 
Všechny místní organizace mohou podat žádost o finanční příspěvek na svoji činnost a 
pořádané aktivity v letošním roce.  Tiskopis žádosti je k dispozici na Obecním úřadě 
v Hrádku a na internetových stránkách obce. 
 
Výzva 
Upozorňujeme občany, aby neukládali odpady vedle kontejnerů na separovaný odpad. Je to 
nešvar. O minulém víkendu byl silný vítr, který tyto odpady rozfoukal po celém okolí. Do 
kontejnerů je potřeba dávat jen to, co do nich patří a projde vhazovacím otvorem. Ostatní 
větší odpady je nutno odevzdávat ve sběrném dvoře v Sušici, nebo si je ponechat doma do 
jarního svozu objemného odpadu. Pracovníci svozové firmy nejsou povinni odpady poházené 
kolem kontejnerů uklízet a nakládat.  Věříme, že chcete mít naši obec čistou a budete 
respektovat tuto výzvu. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích oznamuje všem svým členům, že se v sobotu 
17.ledna 2015 v 18.00 hodin v hasičské zbrojnici koná výroční členská schůze.  
 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů v Teražicích zve na výroční členskou schůzi, která se koná 
v sobotu 17. ledna 2015 od 18.00 hodin v místní požární zbrojnici. 
 
 



 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na kurz ALFA 
V naší obci byl zahájen kurz ALFA. Pořadatelé kurzu zvou všechny zájemce, kteří se chtějí 
dovědět něco bližšího o víře a křesťanství. Jedná se o deset setkání. Součástí každého setkání 
je společná večeře, poutavá přednáška a otevřená diskuse. Setkání probíhají každý čtvrtek 
v klubovně hasičské zbrojnice v Hrádku od 19.00 hodin do 21.00 hodin. První přednáška se 
uskuteční tento čtvrtek 15.1.2015. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 
736 760 160 nebo na emailové adrese alfa.hradek@seznam.cz. 
 
Pozvánka na sportovní ples 
TJ Svatobor Hrádek pořádá dne 17.1.2015 od 20:00  sportovní ples v hostinci  U Hánů. 
Srdečně zvou pořadatelé. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
15.1.2015  Josef Fitko    50 let  
15.1.2015  Božena Jechová   80 let 
18.1.2015  Anežka Nová    90 let 
20.1.2015  Zdeňka Kubalová   85 let  
                          
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


