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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání zastupitelstva 

     Včera 26. června 2018 jednalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé vyslechli zprávu starosty o 

činnosti obce a probíhajících stavbách, projednali výsledky auditu za rok 2017, schválili 

závěrečný účet obce za rok 2017, účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017. Obec 

díky dobrému a úspornému hospodaření má našetřeno 27,5 milionu Kč a dalších 4,3 milionu 

Kč má uloženo v podílových listech.  

      Dále byly projednány rozpočtové změny a realizace akce Modernizace stávajícího 

systému varování obyvatelstva. Zastupitelstvo rozhodlo o zahájení výstavby chodníků 

v Hrádku k nádraží a pokračování výstavby inženýrských sítí v lokalitě BT2 v Tedražicích. 

TZyto stavby by měly být zahájeny v příštím měsíci. Byla projednána rovněž realizace akce 

Posílení vodních zdrojů a nový vodojem pro obec Hrádek.  

        Zastupitelé projednali a schválili přijetí dotace na věcné vybavení pro zásahové jednotky 

hasičů v Tedražicích a Čejkovech a pořízeni dopravního automobilu pro zásahovou jednotku 

v Hrádku.  

        Projednáváno bylo rovněž zahájení změny č. 3 Územního plánu obce Hrádek. 

Zastupitelé rozhodli o odkupu spoluvlastnického podílu na pozemcích v Hrádku a schválili 

prodej dvou pozemků v Puchverku. Na závěr jednání proběhla diskuse s občany. 

        S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední 

desce a na internetových stránkách obce. 

 

Informace z kultury: 

Oslavy obce Hrádek  

Dne 7.7.2018  se uskuteční oslavy u příležitosti 720 let založení Obce Hrádek  a 90 let 

založení fotbalu  v Hrádku. Při této příležitosti bude vydána kniha o historii naší obce. 

Připravený program naleznete na plakátech a podrobněji bude uveden v příštím hlášeních. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z hasičského sportu 
V sobotu 23. 6. 2018 proběhlo v Rabí okresní kolo hasičské soutěže, do kterého postoupilo i  

družstvo žen z Tedražic a družstva mužů z Hrádku a Čejkov. Tedražické ženy skončily v 

mladší kategorii na krásném pátém místě z devíti soutěžících družstev. Družstvo mužů 

z Čejkov z 20 soutěžících družstev se umístilo na 7. místě a družstvo mužů z Hrádku na 9. 

místě. K úspěchu všem blahopřejeme. 

 



Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

3.7.2018  Michal  Schützmeister   50let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


