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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 4. dubna 2017 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala usnesení 

zastupitelstva a schválila veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací místním organizacím. 

Dále byla projednávána příprava výběrového řízení na stavební úpravy a změnu vytápění 

budovy obecního úřadu v Hrádku, na výstavbu chodníku v Hrádku při silnici II/187 

k železničnímu přejezdu a na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Tedražicích. Rada rovněž 

projednala zprávu komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace a 

rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního a 

výstražného systému na lokální úrovni a zpracování digitálního povodňového plánu“.  Na 

základě výsledků výběrového řízení Rada rozhodla o přijetí nabídky firmy Bártek rozhlasy, 

s.r.o., Praha na část zakázky týkající se modernizace stávajícího systému varování 

obyvatelstva. Na druhou část zakázky týkající se zpracování digitálního povodňového plánu 

byla přijata nabídka firmy ENVIPARTNER, s.r.o., Brno. Rada dále projednala optimalizaci 

vytápění v budově základní školy a zajištění správce společenské místnosti v hasičské 

zbrojnici v Tedražicích. Schválen byl dodatek smlouvy o poskytování účetního a daňového 

poradenství s firmou DaKan a schválen byl rovněž jeden pronájem pozemku v Čejkovech.  

Na závěr bylo projednáno osm došlých podnětů. 

 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích oznamuje všem svým členům, že v pátek 7. dubna 

2017 v 19.00 hodin se v hasičské zbrojnici koná členská schůze. Účast všech členů je nutná. 

 

 

Oznámení o prodeji ovocných stromků 

Firma JUKKA bude prodávat v pátek 7. dubna 2017 v době od 9.45 do 10.15 hodin na 

parkovišti před Obecním úřadem v Hrádku ovocné stromky k jarní výsadbě.  

 

Přerušení dodávky elektřiny 

Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 9. 4. a 10.4. 2017 v době  od 7.00 do 17.00 

hodin bude v obci Tedražice přerušena dodávka elektřiny. Důvodem přerušení dodávky jsou 

práce na vedení. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 13.4.2017  v 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 155,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750. 

 



Z kultury: 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 7. dubna 2017 od 18.00 hodin se uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá. 

 

Pozvánka na vyprávění o Kirgizstánu 

V sobotu 8. dubna 2017 od 19.30 hodin se uskuteční v Hrádku v hostinci U Hánů vyprávění a 

promítání o Kirgizstánu. 

 

Pozvánka na velikonoční zábavu do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá příští neděli 16. dubna 2017 od 20.00 hodin v 

Hostinci u Kůsů tradiční VELIKONOČNÍ ZÁBAVU. K tanci a poslechu zahraje skupina 

ROŠTOVANKA. Zveme všechny příznivce tance a zábavy. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 


