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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 9. května 2017 zasedala Rada obce. Rada se především zabývala přípravou 
následujících stavebních akcí: stavební úpravy budovy obecního úřadu, výstavba chodníku 
k železničnímu přejezdu a stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice v Tedražicích. Na tyto 
akce byl vybrán dodavatel stavebních prací a akce jsou připraveny k realizaci. Rada rovněž 
projednala přípravu akce modernizace a rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění 
obyvatel a výsledek hospodaření vodovodů a kanalizací za rok 2016. Rada dále projednala a 
schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu PSOV 2017 na stavební úpravy 
budovy obecního úřadu, projednala došlé žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a 
schválila navržené rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet na rok 2017. Rada schválila 
poskytnutí dotace mikroregionu Střední Pošumaví na spoluúčast v projektu Modernizace 
autobusových čekáren. V rámci tohoto projektu bude vybudována nová autobusová čekárna 
ve Zbynicích. Projednáno bylo také zřízení věcného břemene v Tedražicích a dva došlé 
podněty. 
 
Informace k zápisu dětí do mateřské školy 
Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice zve k zápisu do mateřské školy na školní 
rok 2017/2018. Tento zápis se uskuteční ve čtvrtek 11. května od 13.00 do 16.00 hodin v 1. 
patře budovy mateřské školy. Těšíme se na všechny. 
 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude v pátek 12. května 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. 
 
Ztracený kocour 
V Hrádku se v pondělí 8.5.2017 ztratil roční kocourek barvy hnědobílé. Případný nálezce 
může nález oznámit na telefonu 777 308 319.  Nálezce bude odměněn. 
 
Nález fenky jezevčíka 
sobotu 6.5.2017 V byla mezi Hrádkem a Sušicí v lokalitě „U Jána“ nalezena fenka 
krátkosrstého jezevčíka. Není čipovaná, na krku má řetízkový obojek. Na čumáčku 
pravděpodobně jizva staršího data. Na pravé zadní pacičce chybí drápek. Zatím v péči 
Nalezenců Šumaváků. Kdo ji postrádáte, nebo znáte, prosím volejte na tel. 775375361 



 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na posezení s písničkou 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 13. května 2017 od 17.00 hodin 
v hasičské zbrojnici v Tedražicích u příležitosti Dne matek posezení s písničkou. Na tuto akci 
srdečně zvou pořadatelé. 
 
Pozvánka na vyprávění o Nepálu 
V sobotu 13. května 2017 od 19.30 hodin se uskuteční v Hrádku v hostinci U Hánů vyprávění 
a promítání o Nepálu. 
 
Pozvánka na pouťovou zábavu 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá příští sobotu 20. května 2017 od 20:00 hodin v 
Hostinci u Kůsů tradiční pouťovou zábavu. K tanci poslechu zahraje skupina RELAX. Zveme 
všechny příznivce tance a zábavy. 
 

Informace ze sportu 
Pozvánka na turnaj v nohejbalu 
V sobotu 13. května 2017 proběhne u hospůdky U Píny turnaj v nohejbalu. Začátek je v 9.00 
hodin. Všichni příznivci jsou srdečně zváni. 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky turnaje starší přípravky   
Turnaj se hrál v neděli 7. 5. 2017 v Pačejově s těmito výsledky:  
Hrádek:  Janovice 2:1. Dvě branky dal Pavel Illek. 
Hrádek: Luby 6:0. Branky dali: Šimon Fremund dvě, Pavel Illek, Sebastián Šmíd, Jiří Zíbar 
a Martin Pavlíček po jedné. 
Hrádek: Pačejov 5:2. Branky dali Pavel Illek dvě, Martin Pavlíček, Martin Fabián a Jiří 
Zíbar po jedné. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
13.5.2017  Vladimír Ji řinec    60 let 
14.5.2017  František Milota     65 let 
 
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


