
31. května 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

 

Informace z jednání Rady 

V pondělí 29.5.2017 se konalo jednání Rady obce Hrádek ve věci určení dalšího pokračování 

projektu Modernizace a rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, 

včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni a zpracování digitálního 

povodňového plánu pro obec Hrádek. Rada na základě skutečnosti, že z výběrového řízení na 

část projektu odstoupila vítězná firma, která jako jediná podala nabídku, rozhodla o vypsání 

opakovaného výběrového řízení na výběr dodavatele na zakázku Modernizace a rozšíření 

stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného 

systému na lokální úrovni. Rada dále schválila výzvu k podání nabídek na předmětnou 

zakázku, schválila firmy, kterým bude výzva zaslána a jmenovala komisi pro hodnocení 

došlých nabídek. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 2. června 2017 od 

17.00 hodin se koná brigáda na úklid hasičské zbrojnice. Od 20.00 hodin téhož dne se koná 

členská schůze. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude v pátek 9. června 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: 

 

Pozvánka na vernisáž výstavy ke 200. letému výročí narození spisovatele Františka 

Pravdy 

Zveme občany na vernisáž výstavy o životě spisovatele Františka Pravdy, od jehož narození 

uplynulo letos 200 let. Vernisáž se uskuteční tuto sobotu 3. června 2017 v 15.00 hodin 

v Galerii Hrádek. Otevření výstavy se zúčastní i hosté z rodiště Františka Pravdy Jarošova nad 

Nežárkou, starosta pan Bohumil Rod, autorka letošní jarošovské výstavy o Fr. Pravdovi paní 

Milena Kodýmová a autorka knihy o životě Františka Pravdy paní Anna Brabcová. 

V připraveném kulturním programu vystoupí žáci naší základní školy, kteří zahrají krátkou 

divadelní hru Františka Pravdy „Slepá babička“ a také náš Hrádecký chrámový sbor. Pro 

všechny účastníky je připraveno malé pohoštění. 

 

 

 



Poutní mše svatá na Odolence 

Poutní mše svatá bude sloužena v kapli Panny Marie Pomocné  v Odolenově v neděli 4. 

června 2017 ve 12.00 hodin.  

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

 

Výsledky turnaje starší přípravky    

Turnaj se hrál v neděli  28.5.2017 v Sušici s těmito výsledky: 

 

Hrádek: Sušice  1:2 branku dal Pavel Illek. 

Hrádek:  Luby  4:3 branku dali: Pavel Illek dvě, Martin Pavlíček a Jiří Zíbar po jedné brance.  

Hrádek: Pačejov         6:2 branku dali: Pavel Illek dvě, Martin Pavlíček, Šimon Fremund, Jiří Zíbar, 

    Adam Riedl po jedné brance. 

 

Výsledky dalších utkání z minulého víkendu  

A-tým remizoval s Měčínem 1:1. Gól dal Radek Holeček. 

B-tým prohrál ve Velharticích B 2:0. 

Žáci prohráli ve Strážově 4:0. 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V neděli 4.6. 2017 od 17:00 přivítá B-tým družstvo z Kašperských Hor. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

  

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

6.6.2017  Věra Jílková   70 let                         

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


