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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Minulý týden 26. dubna 2016 zasedala Rada obce. Rada projednala a schválila navržená 

rozpočtová opatření, kterými se mění rozpočet obce na rok 2016, projednala postup převodu 

pozemků od Lesů ČR a schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu PSOVPK 

2016 na výměnu oken v budově mateřské školy a přijetí dotace od Plzeňského kraje 

z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na opravu sochy sv. 

Jana Nepomuckého. Dále Rada projednala přípravu akce Výměna oken v budově Mateřské 

školy v Hrádku – II.etapa a přípravu akce Hrádek u Sušice – posílení vodních zdrojů a nový 

VDJ. Projednáno bylo také zřízení věcného břemene v Hrádku a sedm došlých podnětů. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 6.5.2016  

od 20.00hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 12. května 2016 v 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů. Cena 155,-Kč za kus. Kuřičky je 

možné také objednat na telefonu 602 115 750. Další informace můžete najít na internetových 

stránkách www.drubez-novak.cz.   

Nalezené klíče 

V Hrádku u hasičské zbrojnice byly nalezeny klíče. Majitel si je může vyzvednout na 

obecním úřadě. 

 

Z kultury: 

 

Pozvánka na odhalení pamětní desky americkým vojákům 

Při příležitosti oslav osvobození naší obce zveme občany na pietní akt spojený s odhalením 

pamětní desky americkým vojákům v pátek 6. května v 15.00 hod. Pietní akt bude zahájen 

mší svatou na Zdouni v 15.00 hod, která bude sloužena za padlé americké vojáky. Při mši 

bude doprovázet Hrádecký chrámový sbor. Po mši bude následovat odhalení pamětní desky 

na prostranství u kostela na Zdouni. Akci pořádá Obec Hrádek ve spolupráci se Spolkem 136, 

v připraveném programu vystoupí žáci naší základní školy. Pietního aktu se zúčastní i 

potomci amerických vojáků, kteří se účastnili osvobození naší obce. Pro účastníky akce bude 

připraveno pohoštění. 

 

 

http://www.drubez-novak.cz/


Pozvánka na posezení s písničkou 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 7. května 2016 od 16.00 hodin 

v hasičské zbrojnici v Tedražicích u příležitosti Dne matek posezení s písničkou. Na tuto akci 

srdečně zvou pořadatelé. 

 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

 Výsledky z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál doma proti Starému Smolivci  1:0. Gól dal Radek Holeček. 

B-tým vyhrál nad Sušicí C 1:0. Gól dal Petr Chebák. 

V sobotu 7.5. hraje náš A-tým ve Štěnovicích, kde sehraje další mistrovské utkání od 17:00.  

V neděli  8.5. od 17:00 přivítá B-tým družstvo z Pačejova. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

 4.5.2016  Jaroslav Jílek   70 let 

 

V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 

 

6.5.2016  Jaroslava Kubátová   60 let 

8.5.2016  Irena Jobová    65 let 

                       

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Ireně Jobové se připojuje 

rovněž Český červený kříž v Hrádku. 

 


