
15. května 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 14.5.2013 zasedala Rada obce. Rada projednala návrh na uzavření mateřské školy 
v době letních prázdnin, schválila čerpání finančních prostředků z rezervního fondu mateřské 
školy na vybavení školní kuchyně a odsouhlasila bezúplatný převod hmotného majetku mezi 
příspěvkovými organizacemi. Dále Rada projednala požární zabezpečení obce a rozhodla 
zachovat tři zásahová družstva SDHO.  Zásahovými jednotkami v rámci integrovaného 
záchranného systému budou jednotky JPO-5 Hrádek, Tedražice a Čejkovy. V ostatních 
částech obce zůstanou Sbory dobrovolných hasičů, které budou vykonávat svoji činnost 
v rámci Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezka. Rada rovněž projednala a 
schválila kanalizační řád pro nově vybudovanou kanalizaci a podmínky pro vypouštění 
odpadních vod do splaškové kanalizace v obci Hrádek. Rada rozhodla o přijetí dotace na 
projekt Kaple Panny Marie Pomocné v Odolenově a zabývala se přípravou projektu stavby 
Hrádek – spojovací cyklostezka a chodník. Byl rovněž projednán dodatek ke smlouvě o 
nájmu zemědělských pozemků s VOD Svatobor Hrádek a schválen pronájem nemovitosti 
v Hrádku.  Na závěr bylo projednáno šest došlých podnětů. 
 
Otevření pošty v Hrádku 
S potěšením oznamujeme občanům, že po dlouhých jednáních obce s Českou poštou, a.s. se 
podařilo dojednat, že od 3.června bude opět otevřena pošta v Hrádku. Pobočka České pošty 
v Hrádku bude otevřena každý den od pondělí do pátku od 12.30  do 15.30 hodin. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že ve čtvrtek 16. 5. a v 
pátek 17. 5. od 17. 00 hodin se koná brigáda na hřišti. Účast nutná. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v sobotu 18. května 
2013 od 19.00 hodin se koná členská schůze v Hostinci u Kůsů. Účast všech členů je nutná. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Výstava ručních prací 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek srdečně zve všechny občany na výstavu ručních 
prací, která se uskuteční ve dnech 17. a 18. května 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Výstava bude otevřena v pátek 17. května od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu 18. května od 
8.00 do 12.00 hodin. 
 
  
 



Pozvánka na zajímavou přednášku 
Česká křesťanská akademie Sušice vás zve v pátek 17. května 2013 v 19.30 hodin do nového 
sušického kina na přednášku PhLic. Kateřiny Lachmanová, ThD. HRANICE VE 
VZTAZÍCH .  PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD vystudovala teologii a psychologii v Římě 
a věnuje se pastoračně psychologickému poradenství. 
 
 
Pozvánka do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 25. května 2013 od 14:00 
hodin okrskovou soutěž v Čejkovech na hřišti, kde budou soutěžit družstva mužů, žen a dětí. 
Po ukončení hasičské soutěže následuje tradiční pouťová zábava na parketě na hřišti v 
Čejkovech. K tanci a poslechu hraje hudební skupina COMPACT. Pro děti budou připravené 
pouťové atrakce. Zveme všechny příznivce hasičské soutěže a taneční zábavy. 
  
Pozvánka na dětský den 
Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž a TJ Svatobor Hrádek pořádají dětský den, 
který se bude konat 2. června 2013 od 14. 00 hodin na fotbalovém hřišti v Hrádku. 
Pořadatelé zvou všechny děti a dospělé, kteří chtějí strávit příjemný den hrou a diskotékou. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky z minulého týdne 
Hrádek A – Bolešiny   nehráno pro nezpůsobilý terén. Utkání přeloženo na středu 22.5.2013 
Mil čice – Hrádek B 7:1.  Gól dal Radek Křížek. 
Dorost Hrádek – Pačejov 1:0. Gól dal Dominik Weinfurter. 
Žáci Strážov – Hrádek 12:0 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 20.5.2013  Marie Turková    60 let 
                      
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


