
5. února 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 4. února 2020 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti a 

projednala přípravu rozpočtu obce na rok 2020. Hlavním bodem programu bylo projednání 

realizace projektu Základní škola Hrádek u Sušice a projednání podání žádostí do 

jednotlivých dotačních programů. Dále bylo projednáno podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci lesních a polních cest v k.ú. Čermná a cenová nabídka na zpracování projektu. 

Bylo schváleno uzavření mateřské školy v době jarních prázdnin od 10.2. do 14.2. 2020 a 

přijetí daru pro Základní školu a mateřskou školu Hrádek u Sušice. Projednány byly dvě 

žádosti o pronájem obecního pozemku v k.ú. Tedražice a tři došlé podněty. 

 

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Hrádek 

Honební společenstvo Hrádek zve všechny své členy na valnou hromadu, která se koná 

v sobotu 8. února 2020 od 16.00 hodin v hostinci U Kůsů v Čejkovech.  

 

Oznámení z VOD Svatobor Hrádek 

Výrobní obchodní družstvo Svatobor Hrádek přijme do pracovního poměru ošetřovatele 

mladého skotu, ošetřovatele dojnic a pracovníka do rostlinné výroby.  Bližší informace 

získáte na telefonu 376 503514. 

 

Z kultury: 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 7. února 2020 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy pravidelná 

mše svatá. 

 

Pozvánka na hasičský ples 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek srdečně zve všechny spoluobčany na hasičský ples, který 

se koná tuto sobotu 8. února 2020 ve 20.00 hodin v hostinci u Hánů. K tanci a poslechu hraje 

skupina Andromeda. Srdečně zvou pořadatelé. 

Zároveň Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům a spoluobčanům, že 

v pátek 7. února 2020 v 18.00 hodin se připravuje tombola na hasičský ples. Předem 

děkujeme všem dárcům. 

  
Pozvánka na dětský karneval v Hrádku 

Český červený kříž v Hrádku srdečně zve všechny děti, rodiče a prarodiče na Dětský 

maškarní karneval, který se koná příští  sobotu 15. února 2020 od 14.00 hodin v Hrádku 

v hostinci U Hánů. Zahraje DJ Blábol. 

 



Pozvánka na Hasičský ples do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se 

koná příští sobotu 15. února 2020 v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. Ples bude zahájen ve 20:00 

hodin. Celým večerem Vás bude provázet hudební skupina BK BAND. Každá vstupenka 

postupuje do slosování o hodnotné ceny. Hlavní ceny: televizor, uzená kýta, poukázka na 

pohonné hmoty. Letos se opět můžete těšit na půlnoční překvapení. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum oslavila: 

 

4.2.2020                      Marie Potužáková                          70 let  

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

5.2.2020  Pavla Vozková        50 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

 7.2.2020  Stanislav Zelený   65 let 

 9.2.2020  Libuše Hubáčková   70 let 

11.2.2020  Iveta Špásová    50 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 

 


