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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace o dění v obci 

V současné době intenzivně probíhají stavební práce na budově Základní školy v Hrádku. 

Přistavuje se nová šatna pro žáky a provádí se kompletní rekonstrukce sociálních zařízení. 

Celkové náklady činí 2,4 mil Kč. Obec na tuto akci získala dotaci od Plzeňského kraje ve výši 

700 tis. Kč. Stavební práce provádí firma RYMAX TRADE s.,r.o. 

Současně se dokončuje výměna všech oken a dveří v Mateřské škole v Hrádku.  Výměnu 

oken zajišťuje horažďovická firma PREISWERT. Celkové náklady jsou 350 tis Kč a obec na 

tuto akci získala od Plzeňského kraje dotaci ve výši 244 tis. Kč. 

 

Oprava povrchu cyklotrasy č. 305 

V současné době rovněž probíhá kompletní oprava povrchu cyklotrasy č. 305 z Hrádku do 

Tedražic Luhu. Komunikace byla vyrovnána a bude mít nový kalený povrch z vápenné 

štěrkodrti. Opravu provádí firma Babor ze Sušice. Předběžný rozpočet je 160 tis. Kč a práce 

jsou hrazeny z rozpočtu obce. Tato komunikace je velmi oblíbena jak cyklisty, tak jako 

vycházková trasa. Byly bychom rádi, aby opravený povrch vydržel co nejdéle. Prosíme proto 

všechny, kdo tuto komunikaci užívají, aby se k ní chovali ohleduplně. To platí zvláště pro 

majitele terénních motocyklů a čtyřkolek. Tato komunikace není určena pro provoz 

motorových vozidel. 

 

Informace spolku Svatojánci  o příměstském táboře v Hrádku 

V Hrádku probíhá již několikátý týden příměstských dětských táborů. Na další termíny jsou 

ještě volná místa.  

Je možno přihlásit děti na tyto termíny: 

1. - 5. 8. 2016 

8. - 12. 8. 2016 

Cena tábora je 1 500,- Kč, v případě sourozenecké slevy 1 300,- Kč, v případě sociální ceny 

800,- Kč, rodiče musí předložit potvrzení, že pobírají na děti sociální dávky. 

Kontakt pro přihlášení a informace je na pana Stanislava Jílka, Hrádek 36, tel. 720 308 816. 

 

Důležité upozornění 

Upozorňujeme všechny chovatele, že je ve všech částech naší obce přísně zakázáno volné 

pobíhání psů, drůbeže a domácího zvířectva. Tento zákaz se vztahuje také na večerní a noční 

vypouštění psů. Majitelé psů mají povinnost po svých psech uklízet exkrementy a to ve všech 

zastavěných částech obce. 

Žádáme důrazně všechny občany, aby zákaz volného pobíhání dodržovali a po svých psech 

uklízeli. 

 

 



 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští pátek 5. 8. 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.  

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na taneční zábavu 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádá taneční zábavu Kabát revival, která se koná v 

sobotu  30. července 2016 od 21.00 hodin na fotbalovém hřišti v Hrádku.  

Pořadatelé srdečně zvou všechny spoluobčany a příznivce taneční zábavy. 

 

Pozvánka na jednodenní výlet 

Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá v neděli 14.8.2016 jednodenní výlet na 

zámek Dobříš, dále do muzea zlata v Novém Kníně a do  muzea vojenské techniky 

v Lešanech.  Na zámku Dobříš mohou děti navštívit strašidelný okruh „Dobříšské přízraky“. 

Jízdné pro dospělého je 200,- Kč a pro dítě 100,- Kč. Výlet je vhodný pro rodiče s dětmi. 

Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku nebo u paní Rybové na telefonu č. 

376 523 053. Přesné časy, místa odjezdů budou upřesněny v příštím hlášení. 

 

Pozvánka na Netopýří den  

Tuto sobotu 30.7. se od 10.00 do 16.00 hod se bude konat v Infocentru ve Strašíně Netopýří 

den. Můžete se zde seznámit s tajemným netopýřím životem a s několika ochočenými 

netopýry. 

 

Výstava fotografiky Pavla Přibyla 

Muzeum Lamberská stezka v Žihobcích zve v sobotu 30.7. v 15.00 hod na vernisáž výstavy 

fotografik plzeňského výtvarníka Pavla Přibyla. Výstava zde potrvá do 30. listopadu. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

27.7.2016  Alena Malinovská   65 let 

 

V dalších dnech oslaví významné životní jubileum: 

 

28.7.2016  Tomáš Plánička             85 let 

29.7.2016  Marie Rybová              92 let 

 

                         

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


