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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Studie přístavby školy v Hrádku 

 Na svém posledním zasedání Zastupitelstvo naší obce schválilo podstatně velkorysejší 

přestavbu školy. Kromě půdní vestavby by vznikl výtah pro bezbariérový přístup, nový vstup 

do školy a zejména nová samostatná budova tělocvičny. Došlo by i k úpravě prostranství před 

školou. Vybranou část studie si můžete prohlédnout na stránce Základní školy. Stačí otevřít 

stránku www.hradekususice.cz , kliknout na ikonku Základní škola a na úvodní stránce celý 

projekt najdete na levé straně pod ikonkou Rekonstrukce. Při kliknutí na tuto ikonku se vám 

otevře celá studie ve formátu PDF. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v sobotu 18.2.2017  

v 19.00 hodin se koná členská schůze. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na kulinářské odpoledne 

Kulturní komise obce Hrádek ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným 

učilištěm v Sušici srdečně zve všechny občany na Kulinářské odpoledne, které se bude 

konat ve čtvrtek 16. února 2017 od 17.00 hodin v restauraci U Hánů. Žáci oboru kuchař – 

číšník představí získané dovednosti v oboru stolničení, dále se mohou účastníci kulinářského 

odpoledne těšit na míchané nápoje a jídla připravená z tradičního českého ovoce. 

 

 

Pozvánka na masopustní průvod do Tedražic 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 18. února 2017 maškarní průvod. Sraz 

účastníků je v 9.00 hodin u místní požární zbrojnice, odkud bude následovat průvod vesnicí. 

Fantazii masek všech věkových kategorií se meze nekladou. Hudba je zajištěna. Hezkou 

zábavu, veselí a dobrou náladu si jistě vytvoří všichni občané naší obce a na to se také všichni 

těšíme. 

 

Pozvánka na společenský večer 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice srdečně zve občany na společenský večer s hasičským 

štěstím, který se bude konat v sobotu 18. února 2017 od 20.00 hodin v hospůdce U Píny 

v Hrádku. Zahraje skupina Dobrý Ještěr. Příspěvky do tomboly se budou vybírat v pátek   

17.února 2017 v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. 

 

 

http://www.hradekususice.cz/


Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

17. 2. 2017  Stanislava Saxlová   90 let 

20. 2. 2017  Pavel Heberlein   50 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Stanislavě Saxlové se 

připojuje Český červený kříž v Hrádku. 


