
21. března 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 27. března 

2018 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 zpráva předsedy kontrolního výboru, zpráva předsedy finančního výboru, dodatek 

ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí, obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku za svoz odpadů a prodej, výkup a směny pozemků.  S podrobným návrhem 

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

 

Nabídka obědů 

Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace nabízí občanům 

obědy vařené ve školní jídelně. Tyto obědy je možné si odnést v jídlonosiči každý den v době 

od 11.00 do 12.00 hodin. Cena oběda pro cizí strávníky je 55,- Kč. Obědy jsou vařené z 

čerstvých surovin a odpovídají normám vaření pro dětské strávníky. Více informací podá 

vedoucí školní jídelny paní Květa Jiříková na telefonu 376 508 534 nebo přímo ve školní 

jídelně.  

 

Školení členů zásahových jednotek hasičů 

Připomínáme všem členům zásahových jednotek hasičů, že v sobotu 24.března 2018 se koná 

školení členů zásahových jednotek. Školení se uskuteční v hasičské zbrojnici v Hrádku, 

začátek je v 8.00 hodin ráno. Školení je povinné pro všechny hasiče, kteří jsou zařazeni do 

zásahových jednotek. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Tedražice 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice oznamuje , že v sobotu 24.3.2018 od 17.00 hodin se 

v hasičské zbrojnici koná členská schůze. Účast všech členů je nutná. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na kulinářské odpoledne 

Kulturní komise obce Hrádek pořádá Kulinářské odpoledne, které proběhne ve čtvrtek 

22.3.2018 od 17.00 hodin v hostinci „U Hánů“. Hlavním tématem bude vaření z regionálních 

potravin. Svoje umění předvedou žáci ze SOŠ a SOU Sušice. Vstup je zdarma. Zveme 

všechny občany a milovníky dobrého jídla. 

 



Pozvánka na ukázky velikonoční výzdoby 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny občany v pátek 23. března 2018 v 17.00 

hodin do hasičské zbrojnice v Tedražicích, kde předvede paní Hana Kindelmannová 

Šebestová ukázky velikonoční výzdoby a její zhotovení. 

 

Pozvánka na ples 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku srdečně zve všechny občany na 

44. Společenský ples, který se koná v sobotu 24.3.2018 od 20.00 hodin v sále „U Hánů“ 

v Hrádku. K tanci a poslechu hraje BK- Band.  

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál nad Juniorem Strakonice 2:1. Oba góly dal Jiří Kutil.   

B-tým remizoval s Malým Borem 1:1. Gól dal Jaroslav Prexl.  

 

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 24.3. od 15:00 přivítá A-tým družstvo ze Starého Plzence. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

21.3.2018  Věra Kundrátová   65 let 

 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

23.3.2018  Jiří Plachý    65 let 

25.3. 2018  Josef Kučera    75 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


