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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Zahájení školního roku 

Zítra 1. září po prázdninovém odpočinku se děti opět navrátí do školních lavic. Do 1. třídy 

Základní školy Hrádku v novém školním roce nastoupí 19 nových prvňáčků. Zahájení 

školního roku v hrádecké škole bude spojeno i se slavnostním otevřením školy po částečné 

rekonstrukci. Žáci i rodiče se mohou těšit na nově přistavěnou šatnu a nová sociální zařízení.  

Stavební práce prováděla firma Rymax Trade a díky intenzivní práci všech jejích 

zaměstnanců i subdodavatelů se podařilo veškeré práce zvládnout do začátku školního roku. 

Stavební práce si vyžádaly 2,5 milionu korun. Obec získala dotaci 700 tis. Kč od Plzeňského 

kraje, zbytek byl financován z rozpočtu obce. Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci školy 

podíleli a přejeme všem žákům a pedagogům, aby jim nové prostory dobře sloužili k jejich 

spokojenosti. 

 

Stavební práce probíhaly o letošních prázdninách i v sousední Mateřské škole v Hrádku. Zde 

byla provedena výměna všech oken v pavilonu, kde se nachází kuchyně, jídelna a 

administrativní prostory. Výměnu oken prováděla horažďovická firma PREISWERT a 

celkové náklady činily 364 tis. Kč. Na výměnu oken byla poskytnuta Plzeňským krajem 

dotace 244 tis. Kč. Současně v budově školky byla provedena i oprava omítek v prostorách 

kotelny. Tyto práce zajistila firma Suché stavby Stanislav Ondřej z Tedražic. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 2.9.2016 od 

20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 

 

Změna pravidelného svozu popelnic 

Firma Rumpold informujeme občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od středy 

14. září 2016 každý týden. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude prodávat v pátek 2. září 2016 v 16.00 hodin u obecního úřadu 

v Hrádku   kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena je 155,-Kč za kus. Kuřičky je možné také 

objednat na telefonu 602 115 750. Termín dalšího prodeje  kuřiček je 5.10.2016. 

 

Informace ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 

 

Výsledky z minulého víkendu  

A-tým prohrál ve Spáleném Poříčí  0:2. B-tým remizoval s Bezděkovem 1:1, gól dal Radek 

Holeček. Žáci prohráli v Hradešicích 5:1, gól dal Daniel Špička. 



 

Příští utkání 

V sobotu 3. 9. od 17:00 přivítá A-tým družstvo ze Starého Plzence.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

1.9.2016  Vlastimil Pikálek    50 let 

3.9.2016  Ladislav Turek    70 let 

6.9.2016  Helena Plachá    60 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


