
6. února 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 5. února 2019 zasedala Rada obce Hrádek. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti, 

projednala opravu místní komunikace v Tedražicích, přípravu zpracování Změny č.3 

Územního plánu obce Hrádek a přípravu rozpočtu obce na rok 2019. Rada projednala 

výsledek výběrového řízení na realizaci akce „Obnova vodní nádrže na pozemku č.parc 2321 

v k.ú. Čejkovy“. Vítěznou firmou je firma VAK Servis, Klatovy.  Dále byla projednána 

příprava výběrového řízení na akci „Výstavba místní komunikace včetně odvodnění v lokalitě 

BT2 v Tedražicích“. Byl schválen pronájem obecních pozemků v k.ú. Hrádek u Sušice a k.ú. 

Tedražice. Projednáno a schváleno bylo provedení nezbytného dovybavení požárního vozidla 

CAS, aby mohlo být zařazeno do IZS. 

Na závěr byly projednány čtyři došlé podněty 

 

Poděkování občanům 

Minulou neděli 3.února jsme v naší obci zažili sněhovou kalamitu. Vlivem množství a velké 

tíze sněhu došlo k nesjízdnosti komunikací a výpadkům elekřiny, které byly způsobeny 

především přetíženými padlými stromy. Trvalo celý den, než se podařilo částečně zprovoznit 

komunikace a chodníky v obci. Sníh byl natolik těžký, že na chodníky nebylo možné použít 

mechanizaci a musely být proházeny ručně zaměstnanci obce. Vzhledem k množství sněhu 

bylo zajištěno pouze nouzové zprůchodnění chodníků. 

Dnes po novele zákona o pozemních komunikacích již majitelé domů nemají povinnost 

zajišťovat úklid chodníků před svými domy. Přesto v celé naší obci se našli občané, kteří 

dobrovolně pomohli proházet chodníky a v některých případech i místní komunikace. 

Děkujeme proto všem, kteří se do odklízení sněhu zapojili. 

  

Nalezené klíče 

V pondělí 4. února 2019 byly nalezeny v prostoru u obecních bytovek klíče s kovovým 

přívěskem. Majitel si je může vyzvednout na obecním úřadě. 

 
Pozvánka na členskou schůzi 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny členy na členskou schůzi, která se koná 

v pátek 8. 2. 2019 od 19:00 hodin v Hostinci u Kůsů. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na Přástky s Ánandí 

Přijďte si odpočinout od všedních starostí a povinností, odreagovat se a také si něco hezkého 

vyrobit pod vedením Ánandí Barfussové, která vás naučí vyrábět z ovčího rouna. Vyrábět 

budeme v úterý 12. 2. 2019 od 16:30 do 18:30 hodin v hasičské zbrojnici v Čejkovech. Cena 

kurzu je 130 Kč. Vše co potřebujete k vyrábění je v ceně kurzu. Zveme všechny zájemce o 

ruční práce.  



 

Pozvánka na zájezd na Moravu do Velkého Týnce 

Jak jsme již informovali v minulém hlášení, obec Hrádek ve spolupráci se Sborem 

dobrovolných hasičů v Hrádku pořádá ve dnech 22. a 24. března 2019 zájezd do Velkého 

Týnce. Odjíždí se v pátek 22. března 2019 ve 14.00 hodin, návrat je v neděli 24. března 2019 

kolem 18.00 hodin. Připraveno je neformální posezení s občany Velkého Týnce, výlet do 

vojenského újezdu Libavá a účast na degustační akci Týnecký košt 2019. 

Cena zájezdu je 1 100,- Kč za osobu a zahrnuje dopravu autobusem, noclehy se snídaní, 

večeři a občerstvení na koštu. Přihlásit se můžete u pana Františka Valdmana na telefonu 

603 829 133, případně na Obecním úřadě v Hrádku. Závazné přihlášky společně s platbou se 

přijímají do 15. února 2019. Podrobný program zájezdu je vyvěšen ve vývěsce obecního 

úřadu a na stránkách obce. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

8.2.2019  Jindřiška Brejchová  70 let 

9.2.2019  Marie Berková  75 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


