
2. července 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 1. července 2014 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala usnesení 
z jednání zastupitelstva z 24. června, Zprávu o výsledku inspekce provedené v Základní škole 
v Hrádku Českou školní inspekcí a přijetí daru pro základní školu. Dále byla projednávána 
příprava posílení vodovodu v Hrádku a rozšíření vodojemu, přípravou realizace rekonstrukce 
silničního průtahu Hrádek, oprava budovy hasičské zbrojnice ve Zbynicích a nutné opravy 
majetku obce. Rada se rovněž zabývala změnou Územního plánu obce Hrádek č. 2 a schválila 
zpracovatele změny. Na závěr byly projednány dva došlé podněty. 

Oznámení České pošty 
Pobočka České pošty v Hrádku oznamuje občanům, že příští týden od 7. 7. do 11. 7. 2014 
dochází ke změně otvírací doby. Pošta bude otevřena dopoledne od 8.00 hodin do 11.00 
hodin. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v sobotu 5.7.2014 se 
koná členská schůze od 20:00 hod. v Hostinci u Kůsů. Účast všech členů je nutná. 
 
Informace 
Minulý týden byl na dětském hřišti u mlýna nalezen prstýnek. Prstýnek je možné vyzvednout 
na obecním úřadě. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na hasičskou soutěž 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje, že v sobotu 5. 7. 2014 od 14.00 hodin se 
na fotbalovém hřišti v Hrádku koná Hrádecká netradiční hasičská soutěž.  Po hasičské 
soutěži v 17.00 hodin začíná taneční zábava, k tanci a poslechu hraje hudební skupina Weget. 
Zveme všechny občany, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne a večer plný zábavy.   
 
Pozvánka z hospůdky U Píny 
V neděli 6. 7. 2014 od 14.00 hodin zahraje v Hospůdce u Píny  Malá Muzika Nauše Pepíka. 
Na příjemné odpolední posezení zvou Pína a Maruška. 
 
Pozvánka ze zámku 
Zámek Hrádek srdečně zve na výstavu hlavolamů, která je otevřena od 1.7 do 30. 9. 2014 
každý den od 11.00 do 18.00 hodin. Dále si vás dovoluje pozvat na veselou pohádku pro děti 
„Strašidlo Bublifuk“  v podání divadelní společnosti Jezírko z Plzně. Představení 
se uskuteční v sobotu 5. července 2014 od 14.00 hodin. 



 
 
Pozvánka na celodenní výlet do Německa 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá v sobotu 26. července 2014 jednodenní 
výlet do Pasova. Prohlédneme si historické centrum města na soutoku tří řek Dunaje, Innu a 
Ilzu. Podíváme se do Dómu sv. Štěpána s největšími varhanami na světě. Pak se nalodíme na 
Křišťálovou loď a podnikneme dvouhodinovou okružní plavbu. Dále navštívíme klášter v 
Mettenu. Vstupy budou celkem 20 EUR, děti 10 EUR. Jízdné pro dospělého je 200,- Kč a pro 
dítě 100,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadu v Hrádku. Přesné časy, místa 
odjezdů budou upřesněny později v příštím hlášení. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
4. 7. 2014  Cyrila Berková  70 let 
                        
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


