
20. června 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

V naší obci probíhá rekonstrukce místního rozhlasu. Dnes tedy již hlásíme na novém zařízení 

a hlášení by již mělo být plně funkční ve všech částech obce s výjimkou Čejkov, kde 

vzhledem k rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice není možné nové zařízení rozhlasu 

zprovoznit. Prosíme občany, pokud by někde bylo hlášení špatně slyšet, abyste nám to 

nahlásili na obecní úřad. Děkujeme. 

Informace občanům: 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 26. června 

2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání je 

následující: projednání auditu za rok 2017, schválení závěrečného účtu za rok 2017, schválení 

účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017 a rozpočtové změny na rok 2018. Dále se 

bude projednávat realizace akce Modernizace stávajícího systému varování obyvatelstva, 

pokračování výstavby inženýrských sítí v lokalitě BT2 v Tedražicích, výstavba chodníků 

v Hrádku k nádraží a přijetí dotací pro hasiče. Projednáváno bude rovněž zahájení změny č. 3 

Územního plánu obce Hrádek a prodej, výkup a směny pozemků.  S podrobným návrhem 

programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 

 

Z kultury: 

Informace k výletu do Českého Krumlova 

Český zahrádkářský svaz, místní organizace Hrádek připomíná všem, kteří se přihlásili na 

zájezd do Českého Krumlova, že odjezd autobusu je v sobotu 23. června 2018 v 7.00 hodin od 

restaurace“ U Hánů“. 

 

Pozvánka na sportovní a kulturní akci v Tedražicích 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 23. června 2018 od 17.00 hodin 

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

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

 

Oslavy u příležitosti 720 let založení Obce Hrádek  a 90 let založení fotbalu 

Dne 7.7.2018  se uskuteční oslavy u příležitosti 720 let založení Obce Hrádek  a 90 let 

založení fotbalu  v Hrádku. Připravený program naleznete na plakátech a podrobněji bude 

uveden v dalších hlášeních.. 

 

Informace z Toulavé kamery 

Minulou neděli 17. června v pořadu Toulavá kamera, který v 10.00 hodin odvysílala Česká 

televize na programu ČT 1, byla reportáž o naší obci. Tuto reportáž si můžete najít na 

internetu v archivu České televize. 

 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým prohrál v Žákavě 4:1. Gól dal Luboš Šoural.  

B-tým prohrál nad Nýrskem  4:0.  

Mladší žáci prohráli v Chanovicích 5:2. Oba góly za náš tým dal Šimon Fremund. 

  

V sobotu 23. 6. 2018 od 10:00 se na našem hřišti hraje Memoriál Jiřího Hány – turnaj starých 

gard. Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

22.6.2018  Zdeňka Šatrová  70 let 

25.6.2018  Marie Zdeňková  80 let                        

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


