7. února 2018

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Z jednání Rady
Včera 6. února 2018 jednala Rada obce. Rada na svém zasedání vyslechla zprávu starosty o
činnosti obce a obecního úřadu, projednala a schválila zřízení tří pracovních míst na veřejně
prospěšné práce. Byla projednána příprava projektu „Škola Hrádek u Sušice“, příprava
výstavby chodníků v Hrádku k nádraží, příprava výstavby DČOV na Čermné u budovy
bývalé školy a příprava akce „Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Čejkovech“. Na realizaci
akce byla podána žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy a stabilizace venkova a
připravuje se výběrové řízení. Projednána byla rovněž příprava akce „Úprava parčíku na
návsi v Tedražicích“.. Rada rovněž projednala nabídku na zpracování projektové
dokumentace pro vybudování vrtané studny ve Zbynicích a změnu poskytovatele
internetového připojení obecního úřadu. Rada se také zabývala přípravou setkání rodáků a
oslav 90-ti let hrádeckého fotbalu. Oslavy se uskuteční 7. července 2018. Na závěr bylo
projednáno devět došlých podnětů.
Oznámení prodejny ZKD v Hrádku
Prodejna ZKD v Hrádku oznamuje občanům, že ve čtvrtek 8. 2. 2018 bude otevřeno pouze
odpoledne od 14.00 hodin do 16.30 hodin. Dopoledne bude zavřeno.

Z kultury:
Kulturní akce v naší obci
Pozvánka na masopustní průvod
Zveme všechny občany, kteří mají rádi masopustní veselí, do masopustního průvodu
v Hrádku tuto sobotu 10. února 2018. Sraz masek je v 9.00 hodin před budovou obecního
úřadu.
Pozvánka na průvod masek do Čejkov
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá rovněž v sobotu 10. února 2018 masopustní
průvod. Sraz masek je ve 13.00 hodin na návsi v Čejkovech.
Maškarní rej v hospůdce „ U Píny“
V sobotu 10. února 2018 se v hospůdce „U Píny“ večer koná maškarní rej, hraje skupina
TEZE. Všechny srdečně zvou Maruška a Pína.

Zprávy z fotbalu
Tuto sobotu 10.2.2018 od 13.30 hodin hraje A-tým na domácím hřišti pohárové utkání s
družstvem z Horažďovic.
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty.

Blahopřejeme:
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví:
10.2.2018

Naďa Kluchová

70 let

Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému
životnímu jubileu posíláme písničku.

