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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům: 
Návštěva z Jarošova 
Po několika letech do naší obce opět zavítá návštěva z Jarošova, rodné obce Františka Pravdy. 
V neděli  3.8.2014 v dopoledních hodinách navštíví hrob Františka Pravdy na Zdouni, po 
občerstvení a prohlídce zámku bude ve 12.30 promítáno video z vernisáže výstavy, kde si 
Jarošovští připomněli jednu z povídek Františka Pravdy. Na promítání videa a následný 
program jsou zváni všichni občané a milovníci Františka Pravdy. Další program, ke kterému 
se mohou připojit i naši občané, je následující: výlet do kostela ve Zbynicích, zastávka u 
kapličky sv. Anny, návštěva kaple na Odolenově a rozhledny na Svatoboru. Více informací na 
obecním úřadě. 
 
Co nového v obci 
V Hrádku byla tento týden zahájena stavba Revitalizace veřejného prostranství, V rámci této 
stavby bude v lokalitě za Konzumem provedeno přeložení a zpevnění vodoteče a vybudován 
chodník pro pěší. Stavbu provádí firma Lesní stavby Nýrsko a měla by být dokončena do 
konce prázdnin. 
 
Prosba 
Žádáme občany, abyste na místa kde jsou umístěny kontejnery na separovaný odpad 
neodkládali věci, které tam nepatří. Kontejnery jsou určeny pro plasty, papír, sklo a bioodpad. 
Přesto u nich stále nacházíme poházené věci jako jsou pneumatiky, televize, kola, kočárky 
atd. Svozová firma tento odpad neodváží. Tyto věci je možné odvést do sběrného dvora do 
Sušice, nebo je ponechat doma až do podzimního svozu odpadu. Vězte, že tímto 
neukázněným chováním vytváříme kolem kontejnerů  smetiště, které nám reklamu zaručeně 
nedělá. A navíc je to nepříjemné pro občany, u jejichž domů se kontejnery nachází. Děkujeme 
za pochopení. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům,  že v sobotu 2. 8. 2014 od 
15. 00 hodin se koná brigáda na fotbalovém hřišti v Hrádku. Účast nutná! 

Oznámení České pošty 
Česká pošta oznamuje občanům, že příští středu 6. srpna 2014 bude pobočka pošty v Hrádku 
otevřena od 14.00 do 16.00 hodin. 

 
Z kultury: 
Pozvánka na taneční zábavu 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádá tuto sobotu 2. 8. 2014 od 21.00 hodin 
na fotbalovém hřišti v Hrádku taneční zábavu skupiny KABÁT REVIVAL. Všichni jste 
srdečně zváni.  



 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
 
30.7.2014  František Němec    80 let 
                   
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


