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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 3. února 2015 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce, 

informaci z mikroregionu Středné Pošumaví a projednala zprávu o činnosti Policie ČR 

obvodní oddělení Kolinec. Dále byla projednána přípravy stavby II/187 průtah Hrádek u 

Sušice, realizace lokality BT2 v Tedražicích a projednán byl další postup stavebního zajištění 

sklepa v budově základní školy. Projednán a schválen byl nákup techniky pro údržbu veřejné 

zeleně a majetku obce. Na závěr bylo projednáno šest došlých podnětů. 

 

Zahájení rekonstrukce silničního průtahu obcí Hrádek 

10.února zahájí firma Silnice Klatovy, a.s. přípravné práce v rámci stavby „II/187 průtah 

Hrádek u Sušice“. Jedná o investici ve výši 12,5 mil Kč. Investorem je Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje s pomocí dotace z Evropské unie z ROP Jihozápad. Obec Hrádek  hradí část 

nákladů týkající se napojení přilehlých místních komunikací. Zahájené práce budou 

prováděny za provozu, jen v místě prováděných zemních prací bude provoz částečně omezen. 

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2015 v Hrádku a okolních obcích činí 54 626,- Kč. Celkový 

výtěžek na Sušicku činí 339 035,- Kč. Oblastní charita v Sušici děkuje všem dobrovolníkům, 

kteří se do sbírky zapojili a všem dobrým lidem, kteří přispěli. 

 

Nabídka brigády 

Zámek Hrádek hledá výpomoc do kuchyně. Jedná se o brigádu, pracovní doba přes týden v 

době obědů a o víkendech.  Práce je vhodná pro starší ženy v důchodu či ženy na mateřské 

dovolené. Více informací na recepci zámku. 

 

Pozvánka na valnou hromadu 

Sbor dobrovolných hasičů Čermná zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná 

v pátek 6. února 2015 v 19.00 hodin. Na programu bude projednávání přípravy hasičského 

bálu. 

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi 

Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku zve všechny své členy na výroční 

členskou schůzi, která se koná tuto neděli 8. 2. 2015 od 14 hod. v hostinci u Hánů v Hrádku. 

Z kultury: 

Pozvánka na hasičský bál 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku zve všechny občany na hasičský bál, který se koná v 

sobotu 7. února od 20.00 hodin v hostinci u Hánů v Hrádku.  K tanci a poslechu hraje hudební 

skupina Spirála. Čeká vás večer plný zábavy,  připravena je bohatá tombola a dámská 

volenka.   



 

Pozvánka na divadelní představení 

Dvůr Krutěnice srdečně zve v sobotu 7. února 2015 v 18. 00 na divadelní představení známé 

komedie „Sluha dvou pánů“ v podání Ochotnického divadelního spolku Břežany. 

 

Pozvánka na maškarní průvod do Tedražice 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádád v sobotu 7. února 2015 maškarní průvod. Sraz 

účastníků je v 9.00 hodin u místní požární zbrojnice odkud bude následovat průvod vesnicí. 

Fantazie masek všech věkových kategorií se meze nekladou. Hudba je zajištěna. Hezkou 

zábavu, veselí a dobrou náladu si jistě vytvoří všichni občané naší vesnice. 

 

Pozvánka na průvod masek do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 7. 2. 2015 průvod masek. Sraz masek 

je na návsi ve 13:00 hodin. 

 

Pozvánka na maškarní průvod 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek a TJ Sokol Hrádek zve všechny příznivce převleků, masek 

a především dobré nálady, aby se zúčastnili v sobotu dne 14. 2. 2015 masopustního průvodu 

obcí. Sraz masek je před obecním úřadem v Hrádku v 9.00 hodin. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

4.2.2015  Milada Dolinská   75 let 

 

V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 

 

 7.2.2015  Stanislav Zelený   60 let 

                         

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Miladě Dolinské se připojuje 

rovněž Český červený kříž v Hrádku. 

 

Včera 3. února oslavil své životní jubileum pan Jiří Zíbar z Hrádku, hodně zdraví, štěstí 

a rodinné pohody přeje celý sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. 

 

 


