
8. srpna 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 7. srpna zasedala Rada obce Hrádek. Rada projednala Povodňový plán obce Hrádek, 

opravy místních komunikací a přípravu projektu „Hrádek u Sušice – posílení vodních zdrojů a 

nový vodojem“. Dále byla Rada informována o průběhu stavby „ Stavební úpravy hasičské 

zbrojnice v Čejkovech“ a o opravě sociálních zařízení v budově mateřské školy. Rada rovněž 

projednala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, schválila přijetí dotace od Plzeňského 

kraje ve výši 50 tisíc na projekt „ Obnova bývalých obecních drah Odolenov“ a schválila 

navrhované rozpočtové změny. Projednán byl návrh smíru ve věci určující žaloby na církevní 

pozemky a čtyři došlé podněty. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pouť v Hrádku a Tedražicích 

Tuto neděli 12. srpna 2018 se bude konat v Hrádku a Tedražicích pouť ke Sv. Vavřinci. 

Poutní mše svatá bude sloužena v neděli 12. srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na 

Zdouni. 

 

Na pouť jsou připraveny následující kulturní akce: 

Pozvánka do hospůdky U Píny 
V sobotu 11. srpna od 20.00 hodin jste zváni do hospůdky „U Píny“, kde k poslechu a tanci 

zahraje hudební skupina TEZE.  

V neděli 12. srpna od 15.00 hodin v hospůdce „U Píny“ zahraje  Pína Band. Srdečně zvou 

Maruška a Pína. 

 

Pouťové posezení v Tedražicích 
V sobotu 11. srpna 2018 s bude konat v hasičské zbrojnici v Tedražicích od 20.00 hodin 

pouťové posezení, při kterém zahraje DJ Blábol. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Informace ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 

 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 
A-tým remizoval v přátelském zápase s Nýrskem 4:4. Branky dali Jiří Brabec, Jakub Brabec, 

Radek Kočí a Radek Holeček. 

 

 



 

Tento víkend se hrají následující utkání:  

V sobotu 11.8. 2018 od 14.00 hodin   na našem hřišti přivítají staří páni Hrádku dívčí tým FK 

Galaxy 2018. Od 17.00hodin následuje první mistrovské utkání B-týmu, který přivítá hosty 

z Veřechova. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

8.8.2018  Marie Holubová   60 let 

 

V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 

13.8.2018  Karel Dohnal    50 let 

 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


