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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

Informace občanům: 

 

Co nového v obci 

V Hrádku byl dokončen nový most přes říčku Ostružnou k fotbalovému hřišti a ubytovně TJ. 

Tato stavba byla postavena nákladem 2,201 mil Kč. Stavbu prováděla stavební firma 

SWIETELKSKY stavební s.r.o. a na tuto stavbu se podařilo získat 90% dotaci od 

Ministerstva pro místní rozvoj. 

Na Obecním úřadu v Hrádku byla dokončena výměna oken, kterou prováděla firma 

POLATEX s.r.o. z Horaždovic. Náklady této akce byly 286 tis. Kč. Na tuto akci byla 

poskytnuta obci dotace od Plzeňského kraje ve výši 60% celkových nákladů. 

Na základě jednání mezi Obcí Hrádek a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje nyní 

probíhá oprava místní komunikace z Čermné do Zbynic, která sloužila jako objízdná trasa po 

dobu uzavření silničního průtahu přes Obec Hrádek. Tuto opravu provádí na své náklady 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. 

 

Z jednání rady 

Včera 8. září 2015 zasedala Rada obce. Rada stanovila termín jednání Zastupitelstva obce na 

úterý 22. září 2015 od 18.00 hodin. Dále Rada projednala dokončování stavby mostu na 

místní komunikaci k TJ a přípravu výstavby chodníků v Hrádku od ZKD k nádraží. Rada 

rovněž projednala výsledky kontrol, které byly provedeny v Mateřské škole v Hrádku a 

informaci starosty o jednání ve věci zajištění likvidace odpadu. Byl schválen pronájem 

pozemku v Hrádku a schváleno přijetí dotace na opravu sakrálních památek. Na závěr byly 

projednány dva došlé podněty. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 10. září 2015 v   16. 00 hodin prodávat na parkovišti 

u obecního úřadu v Hrádku   kuřičky. Stáří kuřiček je 21 týdnů, cena kuřičky je 160,-Kč za 

kus. Kuřičky je možné také objednat na telefonu 602 115 750. Další informace můžete najít 

na internetových stránkách www.drubez-novak.cz.   

 

Oznámení sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým mladým hasičům, že schůzky se budou 

konat každé pondělí od 17. 00 hodin v hasičské zbrojnici. Začíná se v pondělí 14. září 2015 

v 17. 00 hodin. 

Zprávy z fotbalu 

A-tým vyhrál nad Přešticemi B 2:0. Góly vsítili Miroslav Kolář a Radek Holeček. 

B-tým vyhrál v Chanovicích 2:1. Branky vstřelili Jan Rada a Josef Zachata. 

Žáci prohráli doma s Hradešicemi 3:4. Branky za naše mužstvo dali Petr Altman dvě a Daniel 

Špička jednu. 

V neděli  13. 9. 2015 v 17:00 přivítá B-tým družstvo Sušice C. Přijďte všichni povzbudit naše 

fotbalisty.  

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

