
7. června 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 6. června 2017 zasedala Rada obce. Rada se zabývala přípravou jednání Zastupitelstva 

obce, které se uskuteční 20. června 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.  

Rada projednala a schválila na základě žádosti ředitelky Základní školy a mateřské školy 

Hrádek u Sušice nákup zahradního traktůrku na údržbu plochy v areálu školy a čerpání 

finančních prostředků z investičního fondu na jeho nákup.  Bylo také projednáno uzavření 

mateřské školy v době letních prázdnin. Mateřská škola bude uzavřena od 17.7 do 18. 8. 

2017.  Dále Rada projednala přípravu realizace staveb, které budou v nejbližší době zahájeny. 

Jsou to následující stavby: rekonstrukce budovy obecního úřadu, výstavba chodníku 

k železničnímu přejezdu – II. etapa a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Tedražicích. Rada 

rovněž projednala přípravu akce „Hrádek u Sušice – posílení vodních zdrojů a nový vodojem“ 

a revitalizace Mlýnského rybníka a přilehlého parku Blud. Projednány byly rovněž opravy 

místních komunikací v letních měsících. Na závěr byly projednány čtyři došlé podněty. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude v pátek 9. června 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. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na hudební akademii 

Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace zve milovníky 

hudby na XVI. hudební akademii, která se koná v pátek 9. 6. 2017 od 18.00 hodin v budově 

základní školy. Zahrají žáci navštěvující hru na nástroj u pana Karla Maláta. Těšíme se na 

vaši návštěvu. 

 

Pozvánka na dětský den.  
Příští neděli 18. června 2017 od 14.00 hodin se bude konat na fotbalovém hřišti v Hrádku 

Dětský den s diskotékou. Na programu budou různé soutěže a dovednostní disciplíny. 

Proběhne rovněž mini fotbalový turnaj rodičů s dětmi smíšených družstev. Nejmenší počet 

členů v družstvu je pět. Přihlášky na turnaj se budou přijímat do 15.00 hodin na hřišti.  

Pořadatelé srdečně zvou všechny děti a dospělé, kteří chtějí strávit příjemný den hrou.  



 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

 

 Výsledky utkání z minulého víkendu: 

  

A-tým vyhrál v Chotěšově 1:0. Gól dal Marian Drahoš. 

B-tým prohrál s Kašperskými Hory 1:0. 

Žáci hráli turnaj v Hradešicích, kde získali bronzové medaile za 3. místo.  

   

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 10.6. od 17:00 přivítá A-tým družstvo z Chanovic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 


