
11. července 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

 

Informace občanům: 

 
Poděkování 

Minulou sobotu 7. července 2018 se uskutečnily oslavy obce Hrádek. Děkujeme všem 
organizacím a jednotlivcům, kteří se na přípravě a organizaci těchto oslav jakýmkoli 
způsobem podíleli. 
 
Z jednání Rady 

Ve středu 4. července 2018 zasedala Rada obce. Rada projednala usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva, přípravu oslav obce Hrádek a výsledek výběrového řízení na dodavatele 
stavby „ Hrádek u Sušice – posílení vodních zdrojů a nový vodojem“. Rada rovněž schválila 
přijetí dotace od Plzeňského kraje na opravu pomníků padlých v I. světové válce. Na závěr 
byly projednány čtyři došlé podněty. 
 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

ČEZ Distribuce oznamuje svým odběratelům, že ve čtvrtek 12. července 2018 v době od 
10.00 do 12.00 hodin bude v části obce Tedražice přerušena dodávka elektřiny. Přerušení 
dodávky se týká čp. 23, 24, 45, 61, 72, a 73.  Rozpis je vyvěšen na internetových stránkách 
obce. 
 
Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 12. července 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 9.8.2018. 
 
Oznámení o prodeji 

Ovocnářská farma z Turnova bude prodávat jahody, meruňky, švestky, jablka, nové  
brambory, cibuli, česnek, nakladačky, ovocné mošty a med tento pátek 13. července 2018 
od10.30 hodin u obecního úřadu. 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka ze Zámku Hrádek 

Galerie Hrádek srdečně zve na zahájení výstavy kreseb Jaroslava Hodka „Paměť Davidovy 
hvězdy IV.“, které se uskuteční v sobotu 14. července 2018 v 16.00 hodin v sále Galerie 
Hrádek. Výstava potrvá do 1. září 2018. 
 



Pozvánka na Memorial  Míry Tušinovského v karetní hře Prší 

V neděli 15. července 2018 od 10.00 hodin proběhne v Hospůdce u Píny  Memorial  Míry 
Tušinovského v karetní hře Prší. Přijďte si zahrát a zavzpomínat. 
 
Pozvánka na posezení s písničkou do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy si dovoluje pozvat širokou veřejnost na tradiční 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, které se uskuteční v neděli 15. července v Čejkovech na hřišti od 
14.00 hodin. 
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina HORALKA. 
 
 

Blahopřejeme: 

 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
14.7.2018  Václav Zajíc  65 let 
                         
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


