
11. dubna 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Změna času vysílání hlášení 

Vzhledem k tomu, že jsme vstoupili do období letního času, bude od dnešního vysílání tj. od 

11. dubna 2018 pravidelné hlášení ve středu v  17.00 hodin.  

 

Z jednání rady 

Včera 10. dubna 2018 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala usnesení 

zastupitelstva, schválila žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce spolku HH Racing team 

Tedražice, schválila veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací místním organizacím a 

navrhované rozpočtové změny. Dále Rada projednala zprávu o činnosti obvodního oddělení 

Policie Kolinec, schválila přijetí darů pro PO Základní a mateřská škola Hrádek u Sušice a 

vyřazení nepotřebného majetku této organizace. Projednáno bylo zajištění veřejně 

prospěšných prací, zajištění zpracování vstupní analýzy dle požadavků všeobecného nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR) a aktualizace územního plánu obce. Rada rovněž 

projednala a schválila pronájem pozemků hřiště v Čejkovech, nákup techniky na údržbu 

zeleně, opravu sociálního zařízení v budově mateřské školy a opravu komunikace u budovy 

hasičské zbrojnice v Hrádku. 

Na závěr bylo projednáno jedenáct došlých podnětů. 

Aktualizace územního plánu 

V souvislosti s připravovanou změnou č.3 Územního plánu obce mohou fyzické a právnické 

osoby podávat do 31.5.2018 na Obecní úřad Hrádek své žádosti o změnu územního plánu. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl  bude v pátek 13.4.2018  v 16.00 hodin prodávat u obecního úřadu 

v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 165,-Kč za kus. Kuřičky je možné také 

objednat na telefonu 602 115 750. nebo na webových stránkách firmy Novák  www.drubez-

novak.cz. Termín dalšího prodeje je 11. 5. 2018 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na posezení s písničkou pro důchodce 

Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá v sobotu 14. dubna 2018 v hospůdce U Piny v Hrádku 

Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 17.00 hodin. Doprava je zajištěna. Odjezdy 

z jednotlivých obcí jsou následující: 

Tedražice 16.00 hod, Čejkovy v 16.15 hod, Zbynice 16.20 hod, Čermná 16.40 hod, Puchverk 

16.45 hod, Kašovice 16.50 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376508530. K tanci a 

poslechu zahraje hudební skupina BK BAND. Všichni důchodci jsou srdečně zváni. 

http://www.drubez-novak.cz/
http://www.drubez-novak.cz/


 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál nad Lhotou  2:1. Góly za náš tým dali: Radek Holeček a Jiří Brabec. 

B-tým prohrál s Žihobci 2:0. 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 14. dubna od 16:30 přivítá B-tým družstvo z Kašperských Hor. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.4.2018  Antonie Valdmanová  65 let 

14.4.2018  Jiří Faust    70 let 

17.4.2018  Libor Ptáček    50 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


