
14. listopadu 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 13. listopadu 2018 poprvé po volbách zasedala Rada obce. Rada ustanovila jednotlivé 

komise a jmenovala jejich předsedy a členy.  Byla zřízena Komise pro rozvoj obce, jejímž 

předsedou byl jmenován Ing. František Míka, dále Komise kulturní, kterou povede Mgr. 

Ivana Klečková a Komise pro občanské záležitosti, jejíž předsedkyní byla jmenována Ilona 

Pavlatová.   

Dále se rada zabývala dokončením stavby „Hrádek u Sušice – chodníky podél II/187 

(1.Etapa) a rozhodla o pořízení vybavení  pro zásahové  jednotky  SDHO Čejkovy a 

Tedražice. Na pořízení vybavení byla obci poskytnuta dotace od Plzeňského kraje.  

Dále Rada projednala umístění nové autobusové čekárny v Hrádku proti obecnímu úřadu a 

jmenovala novým  správcem budovy hasičské zbrojnice v Hrádku pana Josefa Potužáka. 

Projednány a schváleny byly navrhované rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet obce 

na rok 2018. Na závěr bylo projednáno 8 došlých podnětů. 

Co nového v obci 

V Hrádku byla tento týden dokončena výstavba chodníků k nádraží.  

Dokončena je již rekonstrukce vodovodu v Selské ulici. Tento týden zde byly zahájeny 

opravy komunikace v místě výkopů.  

 

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží České republiky 

Minulý pátek  9.listopadu se v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu  České 

republiky uskutečnilo vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží 

České republiky. Mezi deseti finalisty, které vybrala odborná komise, se umístilo naše 

vlakové nádraží v Hrádku u Sušice, které obdrželo zvláštní ocenění za zdařilou opravu 

budovy při zachování tradičních prvků architektury a za příkladnou péči o prostředí stanice a 

cestující. Vyhlášení se za naši obec zúčastnili starosta Josef Kutil a místostarosta pan 

František Vozka. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na lampionový průvod 

V rámci oslav Dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii zve ZŠ a MŠ všechny na 

tradiční lampiónový průvod. Půjdeme společně tento čtvrtek 15. listopadu v 17:00 hodin od 

školy a vrátíme se tamtéž. Těšíme se na vaši hojnou účast. 

 

Pozvání na vyprávění o Islandu 

Pan Petr Dürr vás zve na vyprávění a promítání filmu o Islandu. Akce se uskuteční tento pátek 

16. listopadu od 19. 30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hrádku. 



 

Pozvánka ze Zámku Hrádek 

V sobotu 24. listopadu 2018 v 17.00 hodin se uskuteční na zámku Vánoční představení Pavla 

Šmída a kejklíře Vojty Vrtka. Doporučována je rezervace vstupenek na recepci zámku. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým doma remizoval s Chlumčany  0:0.  

B-tým prohrál s Janovicemi 3:2. Oba góly za náš tým dal Radek Holeček. 

Následující víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

14.11.2018  Josef Janda    60 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

20. 11. 2018  Miroslav Gajdečka   65 let 

                         

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

životnímu jubileu jim posíláme písničku.  

K blahopřání pamu Gajdečkovi se připojuje i Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. 

 


