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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Co nového v obci 

V pondělí 3. září začal nový školní rok. Do naší školy v Hrádku letos nastoupilo 6 nových 

prvňáčků. 

V úterý 4. září proběhl další kontrolní den na stavbě chodníků k nádraží v Hrádku. Tento 

týden se rozjela výstavba chodníků i na levé straně silnice ve směru na Klatovy. 

V Čejkovech finišuje výstavba společenského centra v hasičské zbrojnici. Součástí je i zřízení 

parkovacího stání před budovou, kde nyní byly zahájeny zemní práce. 

V Tedražicích tento týden byla zahájena výstavba inženýrských sítí v lokalitě BT2 určené pro 

výstavbu rodinných domků. Provádí se pokládka vodovodního řadu a tlakové kanalizace 

včetně přípojek k jednotlivým budoucím stavebním parcelám. Práce provádí firma VAK 

SERVIS z Klatov. 

  

Z jednání Rady 

V pondělí 3. září 2018 zasedala Rada obce. Rada projednala přípravu jednání Zastupitelstva 

obce, které se uskuteční 25. září 2018 od 18.00 hodin. Dále Rada projednala přípravu projektu 

„Hrádek u Sušice – posílení vodních zdrojů a nový vodojem“, přípravu 2. etapy výstavby 

chodníků v Hrádku podél II/187 a realizaci akce DČOV v Čermná u budovy bývalé školy. 

Rada byla rovněž informována o rekonstrukci sociálních zařízení v budově mateřské školy. 

Bylo projednáno a schváleno přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) na výstavbu chodníků v Hrádku ve výši 2 036 tisíc a navrhované 

rozpočtové změny. Rada se dále zabývala přípravou rekonstrukce vodovodního řadu v Selské 

ulici v Hrádku a zajištěním provozu a údržby lokálního výstražného a varovného systému 

v ochraně před povodněmi. Na závěr byl projednán jeden došlý podnět. 

 

Nový informační a varovný systém. 

Jak jsme již v minulosti informovali, byl s pomocí dotace z Operačního programu životního 

prostředí ČR vybudován v naší obci nový informační a varovný systém. Nyní již v celé obci 

funguje nový digitální rozhlas, který je napojen na varovný systém HZS Plzeňského kraje. 

Tento systém byl doplněn i o automatické sledování hladin vodních toků a měření spadlých 

srážek. Hladinoměry jsou umístěny na řece Ostružné v Puchverku a v Hrádku a na 

Tedražickém potoku v Tedražicích. Srážkoměry jsou umístěny na vodojemu v Hrádku a v 

Čermné a na budově hasičské zbrojnice v Čejkovech. Pokud chcete sledovat aktuální stav 

vody na těchto tocích, nebo množství spadlých srážek, můžete je sledovat na internetu na 

veřejně přístupné webové stránce www.hladiny.cz, kde si pod ikonou „Stanice měst a obcí“ 

najdete přímo naši obec. 

 

 

http://www.hladiny.cz/


Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude zítra ve čtvrtek 6. září 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 5. října 2018. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 7. září 2018 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá.  

 

Pozvánka Sboru dobrovolných hasičů Tedražice 

Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 8. září 2018 „Ukončení prázdnin“. Sraz je 

v 15.00 hodin u hasičské zbrojnice. Srdečně zvou pořadatelé. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál  ve Štěnovicích 2:0. Oba góly dal Radek Kočí.  

B-tým prohrál v Nýrsku 9:0. 

O víkendu se hrají následující utkání: 

V sobotu 8. 9.2018 od 17:00  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Kasejovic a v neděli 

9.9.2018 od 17:00 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Kašperských Hor. 

 Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Dnešní závěrečnou písničku posíláme všem dětem a přeje jim úspěšný start a hodně 

úspěchů v novém školním roce. 

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

