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Informace občanům: 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 23. června 

2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání je 

následující: projednání auditu za rok 2014, schválení závěrečného účtu za rok 2014 a 

schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2014. Dále budou projednány 

rozpočtové změny, smlouva o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost, 

vstup obce Hrádek do Dobrovolného svazku obcí Sušicko, odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva a prodeje a směny pozemků.  S podrobným návrhem programu se můžete 

seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 

 

Informace k silničnímu průtahu 

V pondělí 15.června 2015 proběhla kolaudace stavby II/187 Průtah Hrádek u Sušice a od 

úterý 16.června je již úplně otevřen průjezd Hrádkem pro veškerou dopravu. Od úterý rovněž 

všechny autobusové linky jezdí podle původních jízdních řádů. 

    Děkujeme všem občanům za trpělivost při provádění stavby. Bylo to nepříjemné omezení 

veškerého provozu v obci, ale věříme, že vytvořené dílo za to stojí. Na komunikaci byl 

proveden nový povrch a mimo to se podařilo uskutečnit i mnoho dalších potřebných věcí. 

Byla uskutečněna výstavba kanalizace, která odvádí dešťové vody z komunikace. Do té se 

podařilo zaústit i dešťové svody domů ležících při silnici.  Od začátku obce až k obecnímu 

úřadu byla snížena výška komunikace a nově udělány konstrukční vrstvy vozovky až ke 

křižovatce u mostu. Byly osazeny nové obrubníky, které jsou základem pro přípravu výstavby 

chodníků. V souběhu s touto stavbou byla od ZKD k nádraží provedena ve spolupráci 

s ČEZem přeložka sítě nízkého napětí, místního rozhlasu a veřejného osvětlení. Toto bude 

spuštěno do konce tohoto týdne. Byla provedena i výměna průchodu vodovodu pod silnicí, 

osazeny 2 nové hydranty a vyměněno několik vodovodních přípojek. Nyní ještě se dokončuje 

úprava povrchu chodníku k nádraží a drobné nedodělky. 

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 

Skupina ČEZ informuje občany, že zítra 18. června 2015 od 7.30 do 16.30 v části obce 

Hrádek bude přerušena dodávka elektřiny. Jedná se o část obce při hlavní silnici od mostu 

směrem na Kolinec, po pravé straně od čp. 43 až k čp. 180., po levé straně od čp. 53 až k čp. 

169, ulice od prodejny ZKD k nádraží a dále oblast u řeky ohraničená čp. 188-192-90-64.   

 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že ve dnech 18. a 19. června 2015 bude pobočka pošty 

v Hrádku uzavřena. 



 

Vývoz nebezpečného a objemného odpadu 

Tuto sobotu 20. června 2015 proběhne v naší obci svoz nebezpečného a objemného odpadu. 

Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas přistavení na jednotlivých 

stanovištích je stejný, jako v minulých letech a je vyvěšen na vývěsce obecního úřadu a na 

internetových stránkách obce.  

Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 

  8.00 hod       Hrádek - u č.p. 106 

  8.30 hod       Hrádek - na návsi 

  9.00 hod       Hrádek - u samoobsluhy 

  9.30 hod       Hrádek - u nádraží 

10.00 hod       Hrádek - u hasičské zbrojnice 

10.30 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  

11.00 hod       Hrádek - v Drahách 

11.30 hod       Hrádek - u mlýna 

12.00 hod       Hrádek - Nový Dvůr 

12.30 hod       Hrádek - na Ajsce 

13.00 hod       Tedražice - Luh    (u č.p. 18) 

13.30 hod       Tedražice - náves 

14.00 hod       Čejkovy -  u bytovek 

14.30 hod       Čejkovy - náves 

15. 00 hod       Zbynice - náves 

                        15.30 hod        Čermná  - náves 

16.00 hod        Čermná  - Vrčeny 

16.15 hod        Čermná  - Pazderna 

16.30 hod        Puchverk 

17.00 hod        Kašovice - náves 

17.30 hod        Odolenov  

 

 

Informace ze základní školy 

Základní škola v Hrádku informuje všechny zájemce o pobyt dětí ve školní družině  ve dnech 

29. a 30. června, aby se zapsali ve vestibulu školy na seznam. Družina bude otevřena při 

minimálním počtu 10 dětí. Po oba dny zajistíme dětem též oběd ve školní jídelně. 

 

Oznámení knihovny 

Obecní knihovna Františka Pravdy v Hrádku oznamuje všem čtenářům, že bude v pondělí 22. 

června 2015 uzavřena. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého týdne: 

Hrádek A - Janovice  3:0. Góly dali Radek Holeček, Jiří Brabec a Pavel Franěk. Náš tým na 

jaře vyhrál i poslední utkání a tímto postupuje do krajské soutěže. 

Soběšice - Hrádek B 2:0. Mladší žáci v posledním utkání prohráli v Lubech 3:2. Oba góly 

vstřelil Daniel Špička. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům za reprezentaci   TJ Svatobor Hrádek. 

 

 



Zprávy z hasičského sportu 

Výsledky vyřazovacího kola hasičské soutěže mužů v Čejkovech byly pro naší 

obec následující: 

2. místo SDH Čejkovy 

3. místo SDH Tedražice 

5. místo SDH Hrádek 

Blahopřejeme. 

 

V sobotu 20. června 2015 od 8.30 hodin proběhne v Čejkovech na hřišti okresní kolo hasičské 

soutěže mužů a žen. Do okresního kola poustoupili z naší obce družstva mužů z Čejkov, 

Tedražic a Hrádku a družstvo žen z Tedražic. SDH Čejkovy zve všechny příznivce hasičů k 

podpoře soutěžících. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

17.6.2015  Marie Pikešová   70 let 

 

V dalších dnech oslaví životní jubileum: 

19.6.2015  Zdeňka Koutenková   70 let 

22.6.2015  Josef Sedlák                80 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Marii Pikešové se připojuje 

Český červený kříž v Hrádku. 


