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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 

Včera 20. června 2017 jednalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé vyslechli zprávu předsedy 

kontrolního výboru o provedených kontrolách, projednali výsledky auditu za rok 2016, 

schválili závěrečný účet obce za rok 2016, účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2016 

a navržené rozpočtové změny. Dále byla projednána změna vyhlášky o nakládání s odpady, 

dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů se společností EKO- 

KOM. Projednána byla rovněž příprava projektu revitalizace Mlýnského rybníka a přilehlého 

parku Blud. Zastupitelé rozhodli, že bude vypracována urbanistická studie využitelnosti této 

lokality, ke které se budou moci vyjádřit i občané. Zastupitelé také projednali a schválili 

záměr prodeje části pozemků v Hrádku. 

Na závěr proběhla diskuse s občany. V rámci diskuse byl projednán podnět občanů týkající se 

zlepšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na komunikaci II/187 v úseku od obecního 

úřadu k mostu. V této záležitosti bude jednáno s Policií ČR. S úplným zněním usnesení 

z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách 

obce. 

 

Informace o probíhajících stavbách 

Tento týden byly zahájeny stavební úpravy budovy Obecního úřadu v Hrádku. V přízemí 

budou místo stávajících prohnilých podlah vybudovány nové odizolované podlahy a prostory 

budou upraveny tak, aby mohly lépe sloužit pro styk s občany. Bude též provedena výměna 

vnitřních dveří a v celé budově bude vybudováno nové ústřední topení s plynovým 

kondenzačním kotlem. Tato stavba je částečně dotována z programu Stabilizace a obnovy 

venkova Plzeňského kraje. Stavební práce provádí firma Miroslav Rutkovský, Klatovy. 

 

Tento týden začala také výstavba II. etapy chodníku od návsi k železničnímu přejezdu 

v Hrádku. Tuto stavbu provádí firma FINAL KOM s.r.o., Kocourov. 

 

Včera a dnes rovněž probíhá celkový nástřik povrchu komunikace III. třídy na Odolenov, 

kterému předcházela výsprava výtluků a vyrovnání nerovností balenou drtí. Tuto stavbu 

provádí Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Vzhledem k probíhajícím pracím je omezen 

částečně provoz na této komunikaci a proto při cestě na Odolenov počítejte s časovým 

zdržením. 

 

Oznámení 

Tento týden si v Hrádku můžete všimnout, že se na našich chodnících a komunikacích 

objevují barevné značky.  Jedná se o zaměřování sítí rozvodů nízkého napětí pro ČEZ, které 

provádí geodetická firma GEFOS České Budějovice. Pracovníci této firmy mají oprávnění 

v případě nutnosti vstupovat i na soukromé pozemky. Zaměřování sítí bude trvat asi 14 dnů. 



Informace o uzavření knihovny 

Z důvodu probíhajících stavebních prací v budově obecního úřadu bude knihovna Františka 

Pravdy od příštího týdne tj. od 26. 6. 2017 do konce prázdnin uzavřena. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na sportovní a kulturní akci v Tedražicích 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 24. června 2017 od 16.00 hodin 

v hasičské zbrojnici v Tedražicích sportovní a kulturní akci u příležitosti oslav dne dětí. Na 

tuto akci srdečně zvou pořadatelé všechny děti, rodiče i občany. 

 

Okresní hasičská soutěž v Čejkovech: 

V neděli 25. června 2017 od 8.30 hodin se koná na hřišti v Čejkovech okresní hasičská soutěž 

mužů a žen. Všichni příznivci hasičů jsou srdečně zváni. 

 

Pozvánka na hudební večer 

V sobotu 1. července v 19.00 hodin se uskuteční v zámeckém parku taneční a hudební večer v 

podání Karavana Swingers Band. V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do 

sálu Galerie Hrádek. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci zámku. 

 

Informace ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál ve Strážově 1:0. Gól dal Luboš Šoural. Tímto výsledkem tým postoupil do 

baráže o postup do vyšší soutěže. 

B-tým vyhrál nad Chudenicemi  1:0. Gól dal Pavel Hrach. 

 

Pozvánka na příští utkání: 

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 18:00 hraje náš A-tým na našem hřišti první barážové utkání 

s družstvem z Křimic.  

V sobotu 24.6. 2017 od 10:00 se na našem hřišti hraje Memoriál Jiřího Hány –turnaj starých 

gard.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

21.6.2017  Ladislav Joza    65 let 

 

 

 Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

27.6.2017  Miloslav Skála   50 let 



                       

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání panu Miloslavu Skálovi se připojuje Sbor 

dobrovolných hasičů v Hrádku. 


