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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 5. června 2018 zasedala Rada obce. Rada projednala přípravu jednání Zastupitelstva 

obce, které se uskuteční 26. června 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.  

Dále byl projednán hospodářský výsledek vodovodů a kanalizací za rok 2017, navrhované 

rozpočtové změny a zajištění realizace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Rada projednala a schválila na základě žádosti ředitelky Základní školy a mateřské školy 

Hrádek u Sušice odpisový plán na nový konvektomat a uzavření mateřské školy v době 

letních prázdnin. Mateřská škola bude uzavřena od 16. 7. do 17. 8. 2018.  Dále Rada 

projednala výsledek výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDHO 

Hrádek. Dále Rada provedla hodnocení došlých nabídek na dodávku stavebních prací na 

dokončení splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě BT2 v Tedražicích a schválila přijetí 

nabídky firmy VAK SERVIS s.r.o. Klatovy.  Dále byl projednán a schválen pronájem části 

pozemku v k.ú. Tedražice. Rada rovněž projednala zajištění oprav místních komunikací ve 

všech částech obce.  Na závěr bylo projednáno deset došlých podnětů. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude v pátek 8. června 2018 od 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 175,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750 nebo na webových stránkách firmy Novák  

www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 12.7.2018. 

 

Informace o konání letních příměstských táborů 

Spolek Svatojánci pořádá v období letních prázdnin  příměstské tábory pro děti od 3 do 12 let.  

Pro děti je připraven program plný bádání, her, zábavy a tvořivých prací každý den od 8.00 do 

16.00 hodin. Cena tábora je 1.500,- Kč na týden (v případě sourozenecké slevy 1.300,- Kč), v 

ceně je zahrnuto celodenní stravování, materiální vybavení a pojištění. Pro více informací 

volejte na telefon 792 229 210. 

 

 

Z kultury: 

Pozvánka z hospůdky U Píny 

V sobotu 9. 6. 2018 od 20.00 hodin zahraje v hospůdce U Píny sušická rocková skupina 

REPAS. Srdečně zve Maruška a Pína. 

 

Pozvánka na dětský den do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny děti a rodiče na dětský den, který se koná 

v sobotu 9. června 2018 od 14:00 hodin v Čejkovech na hřišti. Na děti čeká odpoledne plné 

soutěží a odměn. 

http://www.drubez-novak.cz/


 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu:  

A-tým prohrál v Chanovicích 2:0. 

B-tým vyhrál nad Běšinami 4:0. Góly dali David Hanula dva, Roman Lísa a Tomáš 

Velkoborský po jednom. 

Žáci prohráli nad Doubravicí  4:1. Gól za náš tým dal Antonín Pitel. 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu  9. 6. 2018 od 17:00 přivítá A-tým družstvo z Chotěšova. Přijďte všichni povzbudit 

naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

8.6.2018  Dana Světlíková   65 let 

                         

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

životnímu jubileu jí posíláme písničku.  

 


