
15. března 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 21. března 

2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním bodem 

programu bude projednání rozpočtu obce a příspěvkových organizací na letošní rok a 

projednání poskytnutí dotací na činnost místních zájmových organizací. Dále se bude 

projednávat zajištění likvidace odpadů v obci a příprava dalšího postupu rekonstrukce budovy 

základní školy. Projednán bude rovněž odkup zámeckého rybníka v Hrádku s náhonem a 

přilehlými pozemky a prodej, výkup a směny pozemků.  S podrobným návrhem programu se 

můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 16.3.2017  v 16.00 hodin prodávat u obecního úřadu 

v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 155,-Kč za kus. Kuřičky je možné také 

objednat na telefonu 602 115 750. 

Oznámení  

Oznamujeme, že dílna paní Heleny Knězové je opět otevřena a nabízí jarní a velikonoční 

dekorace. Otevřeno je v pondělí až pátek od 10.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 

hodin. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na rybářský bál 

V sobotu 18. března 2017 od 20.00 hodin se uskuteční v Hospůdce U Píny ve spolupráci 

s KAPR TEAMEM Hrádek rybářský bál s pestrou tombolou. K poslechu a tanci hraje 

Pínaband. Srdečně zve KAPR TEAM. 

 

Pozvánka na dětský maškarní ples 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 18. března 2017 od 14:00 hodin v 

Hostinci u Kůsů dětský maškarní ples. Zveme všechny děti a rodiče. Na děti čeká bohatá 

tombola. 

 

Pozvánka na čtení z díla Karla Klostermanna 

Kulturní komise obce Hrádek pořádá „Čtení na zámku z díla Karla Klostermanna“. Nevšední 

setkání s tímto spisovatelem se uskuteční příští pátek 24. března 2017od 18.00 hodin v Zámku 

Hrádek. Večer zpříjemní hrou na housle paní Věra Vogeltanzová. Všichni občané jsou 

srdečně zváni. 

 



Pozvánka na jednodenní výlet 

Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá v sobotu 29. dubna 2017 jednodenní výlet 

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

v Lešanech. 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 dalším hlášení. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

16.3.2017  Vladimír Fuka    65 let 

   

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 

 


