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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 22. března 

2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním bodem 

programu bude projednání rozpočtu obce a příspěvkových organizací na letošní rok a 

projednání poskytnutí dotací na činnost místních zájmových organizací. Dále se bude 

projednávat likvidace odpadů v obci a postup výstavby inženýrských sítí v lokalitě BT2 

v Tedražicích. Projednán bude rovněž postup ve věci žaloby Římskokatolické farnosti 

Zbynice a směna pozemků. S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce 

Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 

 

Prezentace přípravy projektu výstavby víceúčelového hřiště 

Dnes 16. března se v 17.00 hod uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku 

prezentace přípravy projektu výstavby víceúčelového hřiště v Hrádku. Přítomen bude 

projektant Ing. Korbel. Zveme všechny občany, kteří se chtějí s tímto záměrem obce blíže 

seznámit. 

 

Zápis do Mateřské školy 

Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 

rok 2016 - 2017 se uskuteční 29. března 2016 od 12.00 do 15.00 hodin v budově mateřské 

školy v prvním poschodí. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 17. března 2016 v 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů. Cena 165,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750. Další informace můžete najít na internetových 

stránkách www.drubez-novak.cz.   

 

Ze sportu: 
Zprávy z hasičského sportu 

V sobotu 12. března 2016 se mladí hasiči z Hrádku zúčastnili zimního setkání v Nýrsku. 

Soutěžilo se v různých sportovních a hasičských disciplínách. Starší družstvo ve složení: 

Štěpán Kouba, Tomáš Kouba, Martin Faust, František Lysek, František Šmrha a Tomáš 

Jarošík se umístili na 16. místě ze 46 družstev. 

Mladší družstvo ve složení: Helena Lysková, Maruška Šmrhová, Kristýna Šmrhová, Tereza 

Jarošíková a Petr Makrlík se umístili na 11. místě ze 41 družstev. Za jednotlivce obsadil 

Tomáš Kouba v celkovém pořadí chlapců 1. místo.  

Vedoucí všem dětem gratulují ke krásným výsledkům. 

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


Z kultury: 

Pozvánka na kulinářské odpoledne 

Kulturní komise obce Hrádek zve všechny občany na Kulinářské odpoledne, které proběhne 

tento čtvrtek 17. března 2016 od 17.00 hodin v hospůdce U Píny. Je připravena prezentace 

velikonočních pokrmů, flambování, příprava míchaných nápojů, dále zdobení cukroví, 

prostírání  velikonoční tabule a skládání ubrousků. Akci připravila paní Jana Dobšovičová se 

žáky SOŠ a SOU Sušice. 

 

Pozvánka Sportovního klubu Mariášníků Čejkovy 

Sportovní klub Mariášníků Čejkovy pořádá 2. ročník Jarního turnaje ve voleném mariáši. 

Turnaj se koná v sobotu 19.3.2016 v Hospůdce „U Kůsů“ v Čejkovech.  Prezence účastníků 

turnaje proběhne od 12.00 do 13.00 hodin. Turnaj bude zahájen úderem 13. hodiny. 

Pořadatelé zvou k aktivní účasti ve hře všechny vyznavače a vyznavačky tohoto krásného 

sportu. Informovat a přihlásit se můžete na telefonu 604 777 420. 

 

Pozvánka na ukázku velikonočních dekorací 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny občany na ukázku velikonočních a 

jarních dekorací s Hankou Kindelmannovou Šebestovou v sobotu 19.3.2016 od 17:00 hodin v 

hasičské zbrojnici v Čejkovech. 

 

Pozvánka na velikonoční zábavu 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny příznivce dobré hudby na tradiční 

velikonoční zábavu příští neděli 27. 3. 2016 od 20:00 hodin v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. 

K tanci a poslechu zahraje skupina TEZE pod vedením pana Krčmáře. 

 

Pozvánka na dvoudenní výlet na Moravu do Valtic 

 Jak jsme již informovali v minulém hlášení, Obec Hrádek ve spolupráci se Sborem 

dobrovolných hasičů Hrádek pořádá ve dnech 20. a 21. srpna 2016 dvoudenní zájezd na 

Moravu do Valtic. Cena zájezdu je 1 300,- Kč za osobu a zahrnuje dopravu autobusem, 

nocleh se snídaní, posezení ve sklípku a prohlídku vinohradu. Přihlásit se můžete u pana 

Františka Valdmana na telefonu 603 829 133 nebo na Obecním úřadě v Hrádku. Závazné 

přihlášky se přijímají do 10. dubna 2016. Bližší informace k zájezdu najdete na vývěsce 

obecního úřadu. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

17.3.2016  Václav Javorský   70 let 

18.3.2016  Josef  Nový    65 let 

21.3.2016  Marie Potužáková   90 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. 

Panu Václavu Javorskému k jeho významnému životnímu jubileu blahopřejí všichni členové 

Tělovýchovné jednoty Svatobor Hrádek, přejí mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti, klidu a životní pohody. 

K blahopřání panu Josefu Novému se připojují všichni členové Sboru dobrovolných hasičů ve 

Zbynicích. 

 


