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Informace občanům: 
 
Z jednání Rady 
Včera 16. srpna 2016 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala zprávu starosty 
o činnosti, průběh realizace rekonstrukce Základní školy v Hrádku. Dále schválila přijetí 
dotace od Plzeňského kraje na projekt „Obnova bývalých obecních drah Odolenov“ a 
aktualizaci kanalizačního řádu obce Hrádek. Dále Rada projednala pokračování akce posílení 
vodních zdrojů Hrádek, přípravu projektové dokumentace na výstavbu chodníku 
v Tedražicích a dokončení akce „Výměna oken v budově Mateřské školy v Hrádku. 
Projednána byla rovněž oprava kříže na hřbitově na Zdouni.  
 
Oznámení 
Minulý týden bylo na koupališti v Kolinci nalezeno jízdní kolo. Případný majitel se může 
doptat na obecním úřadě v Hrádku. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pouť na Čermné 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve děti i dospělé z Čermné, Kašovic a Puchverka na 
pouťové odpoledne, které se koná v sobotu 20. srpna 2016 od 17.00 hodin u bývalé školy na 
Čermné.  Na programu budou různé hry a soutěže pro děti. Občerstvení je zajištěno. Uctivě 
zvou pořadatelé. 
 
Poutní mše svatá bude na Čermné sloužena v neděli 21. srpna 2016 od 11.00 hodin v kapli 
na Čermné.  Svým zpěvem ji bude doprovázet Hrádecký chrámový sbor. 
 
Pozvánka na ZUMBA PARTY do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny občany v pátek 19. srpna 2016 od 18:00 
hodin na rozlučku s létem ve velkém stylu - ZUMBA PARTY. V Čejkovech na hřišti vás 
čekají dvě hodiny plné tance a sportu a tradiční míchané koktejly. Diváci mají vstupné 
zdarma, cvičící 100,- Kč. 
 
Informace účastníkům výletu na Moravu 
Odjezd na dvoudenní výlet na Moravu je v sobotu 20. srpna 2016 v 5.00 hodin ráno od 
hasičské zbrojnice v Hrádku. Sraz účastníků je 10 minut před odjezdem. 



 
Pozvánka na nohejbalový turnaj 
V sobotu 20. 8. 2016 od 9.00 hodin se bude na hřišti U Pínů konat turnaj v nohejbalu. Všichni 
sportovci a diváci jsou srdečně zváni. Pláštěnky s sebou, tradičně bude pršet. 
 
Pozvánka na zájezd na výstavu Země živitelka 
Český zahrádkářský svaz v Hrádku pořádá příští sobotu 27.8.2016 zájezd na výstavu Země 
živitelka do Českých Budějovic. Odjezd autobusu je v 7.30 hodin od Hánů. Přihlásit se 
můžete na obecním úřadě nebo na telefonu číslo 605 183 671. 
 
 


