
3. června 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání rady 

Včera 2. června 2015 zasedala Rada obce Hrádek. Rada se zabývala přípravou jednání 

Zastupitelstva obce, které se uskuteční 23. června 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti 

obecního úřadu. Dále Rada projednala průběh realizace staveb, které v současné době 

probíhají. Jsou to následující stavby: „II/187 průtah Hrádek u Sušice“, „Oprava mostu na 

místní komunikaci v obci Hrádek u Sušice“a stavby „Hrádek u Sušice, U řeky-VO,MR“. 

Rada také projednala došlé nabídky na dodávku prací na akci „Výměna oken v budově 

obecního úřadu“ a rozhodla o přijetí nabídky od firmy POLATEX Horažďovice. Rada rovněž 

projednala zajištění dodávky užitkové vody do požární zbrojnice ve Zbynicích a návrh 

vypořádání majetku mezi Obcí Hrádek a Římskokatolickou farností Zbynice. Projednány a 

schváleny byly rovněž navržené rozpočtové změny. Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky 

Základní školy o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2015. Na závěr byly 

projednány čtyři došlé podněty. 

 

Prodej armádní výstroje 

Ve čtvrtek 4. června 2015 bude v Hrádku u hasičské zbrojnice probíhat od 13.00 do 17.00 

výprodej armádní výstroje a prodej vybavení do přírody. 

 

Oznámení 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 5.6.2015 od 

20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na dětský den  
Příští sobotu 13. června 2015 od 14. 00 hodin se bude konat na fotbalovém hřišti v Hrádku 

Dětský den s diskotékou. Na programu budou různé soutěže a dovednostní disciplíny. 

Pořadatelé srdečně zvou všechny děti a dospělé, kteří chtějí strávit příjemný den hrou. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z hasičského sportu 

V sobotu 30. května se v Hrádku konala hasičská okrsková soutěž. Soutěže se zúčastnily 2 

družstva dětí z Hrádku, družstvo žen z Tedražice a družstva mužů Hrádku, Tedražic, Čejkov a 

Čermné. Na 1. místě v soutěži mužů se umístilo družstvo SDH Čejkovy, 2. místo obsadilo 

družstvo SDH Tedražice a 3. místo obsadilo družstvo SDH pořádajícího Hrádku. Na 4. místě 

skončilo družstvo SDH Čermné. Do vyřazovacího kola soutěže postupují družstva mužů 

Čejkov, Tedražic a Hrádku a družstvo žen Tedražic. 



 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

3.6.2015  Marie Skálová    70 let 

3.6.2015  Helena Jechová    50 let 

 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Marii Skálové se připojuje 

rovněž Český červený kříž v Hrádku. 

 


