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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Změna času vysílání hlášení 

Vzhledem k tomu, že jsme vstoupili do období letního času, bude toto pravidelné hlášení od 

příští středy tj. od 10. dubna 2019 vysíláno v 17.00 hodin.  

Z jednání Rady 

Včera v úterý 2. dubna 2019 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala usnesení 

zastupitelstva, schválila veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací místním organizacím a 

navrhované rozpočtové změny. Dále Rada projednala výši příspěvku v rámci pořízení změny 

územního plánu obce a schválila přijetí dotace na obnovu vodní nádrže Žebráček. Rada 

rovněž projednala a schválila nabídku na opravu sociálního zařízení v budově mateřské školy 

a na stavební úpravy v hasičské zbrojnici v Hrádku.  Projednán byl nákup techniky na údržbu 

veřejné zeleně. Na závěr bylo projednáno devět došlých podnětů. 

 

Co nového v obci 

V Hrádku probíhá  výstavba nového vodojemu. Byly zahájeny zemní práce a pokládka 

nového přívodu elektrické energie k novému vodojemu. Stavbu provádí firma K+K 

Technology a.s., Klatovy. 

V Tedražicích byla zahájena výstavba komunikace v lokalitě pro výstavbu rodinných domků. 

Tuto stavbu provádí firma RYMAX TRADE Čejkovy. 

 

Výběr místních poplatků 

Informujeme občany, že probíhá výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa.  

Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Hrádku v době od 8.00 do 16.00 

hodin. 

Jednorázově je poplatek vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 

Zbynice  - dnes 3. dubna 2019 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Čejkovy – zítra 4. dubna 2019 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

 

Oznámení o prodeji ovocných stromků 

Firma JUKKA bude prodávat v pátek 5. dubna 2019 v době od 9.45 do 10.15 hodin na 

parkovišti před Obecním úřadem v Hrádku ovocné stromky k jarní výsadbě.  

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných  hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 5. dubna 2019 ve 

20.00 hodin se koná členská schůze. 

 

 

 



Pozvánka na členskou schůzi ZKD 

Západočeské konzumní družstvo Sušice svolává členskou schůzi, která se koná v pondělí 8. 

dubna 2019 v 18.00 hodin v Hospůdce „U Píny“ v Hrádku. 

 

Pozvánka na schůzi ZKD v Čejkovech 

Dohlížecí výbor ZKD Čejkovy zve své členy na členskou schůzi, která se koná příští středu 

10. dubna od 19. 00 hodin v hostinci u Kůsů. 

 
Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 11. dubna 2019 od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku   kuřičky. Stáří kuřiček je 19 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. 5. 2019. 

 
Akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko 

V rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko se  tuto sobotu  6.  dubna  2019 koná společný 

úklid obce v Hrádku.  Sraz všech účastníků je v 9 hodin na pouťovém prostranství u bytovek 

v Hrádku. Vezměte si s sebou pytel na odpadky. Více informací o konané akci poskytne 

organizátorka akce  Petra Míková – telefon 776 211 212. 

 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na Setkání důchodců 

Kulturní komise obce Hrádek zve všechny zájemce na Setkání důchodců, které se uskuteční 

tuto sobotu 6. dubna 2019 v hostinci "U Kůsů" v Čejkovech. Začátek je v 17:00 hodin, pro 

dobrou náladu bude hrát pan Šmíd, vystoupí děti ze ZŠ Hrádek a těšit se můžete i na malé 

překvapení. Odjezdy svozových aut jsou určeny takto: Tedražice 16:20, Hrádek 16:30, 

Kašovice 16:15, Puchverk 16:25, Čermná 16:30 a Zbynice 16:40 hodin, Odolenov po 

telefonické domluvě. Nástupy vždy na autobusových zastávkách, v Hrádku u hasičské 

zbrojnice. V případě potřeby se auta na určená místa vrátí. 

 

Pozvánka na Čtení na zámku 

Kulturní komise obce Hrádek pořádá „Čtení na zámku o putování Kryštofa Haranta 

z Polžic a Bezdružic a Františka Hobizala do Svaté země“. Čtení se uskuteční příští pátek 

12. dubna 2019 od 18.00 hodin ve svatebním sále na Zámku Hrádek. Večer zpříjemní hrou na 

housle paní Věra Vogeltanzová. Všichni občané jsou srdečně zváni. 

 

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

