
19. června 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání zastupitelstva 

Včera 18. června 2019 se uskutečnilo jednání Zastupitelstva obce. Zastupitelé vyslechli 

zprávu starosty o činnosti obce a probíhajících stavbách a zprávu předsedy kontrolního 

výboru o činnosti výboru. Projednali výsledky auditu za rok 2018, schválili závěrečný účet 

obce za rok 2018, účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2018. Obec Hrádek 

hospodařila v roce 2018 s přebytkem 4 139 331,43 Kč Projednáno bylo rovněž poskytnutí 

dotace sdružení Střední Pošumaví na spoluúčast v projektu PSOV PK 2019 „Pořízení 

odpočinkového a naučného mobiliáře v obcích sdružení Střední Pošumaví“ V rámci tohoto 

projektu budou v naší obci vybudována dvě odpočívadla na vycházkové trase z Tedražic do 

Čejkov. Ta bude vyznačena v letošním roce. Dále byly projednány rozpočtové změny, 

kterými se mění rozpočet obce na rok 2019. V rámci bodu programu prodej, výkup a směny 

pozemků bylo schváleno pět záměrů prodeje pozemků v Hrádku a Čejkovech. 

Na závěr jednání proběhla diskuse. S úplným zněním usnesení z jednání zastupitelstva se 

budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 

 

Co nového v obci 

V Hrádku se dokončuje výstavba nového vodojemu. Vlastní stavba vodojemu je dokončena a 

v současné době probíhá montáž rozvodů elektřiny a technologie. 

V Tedražicích se rovněž dokončuje výstavba komunikace v lokalitě pro výstavbu rodinných 

domků. Dokončeny jsou konstrukční vrstvy komunikací, obrubníky a asfaltový povrch. Nyní 

se dokončuje vstupní práh na vjezdu a odvodnění komunikace. 

V Hrádku rovněž probíhají stavební práce v hasičské zbrojnici. Byla provedena rekonstrukce 

podlahy v garáži, injektáž proti vzlínání zemní vlhkosti a ještě bude dokončení nové odvětrání 

prostoru garáže. 

 

Informace České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že pobočka pošty v Hrádku bude v pondělí 24.6.2019  

uzavřena. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na oslavu Dne dětí 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 22. června 2019 od 16.00 hodin 

v hasičské zbrojnici v Tedražicích oslavu Dne dětí. Občerstvení zajištěno. 

 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál nad Vrhavčí  3:0. Góly dali Radek Kočí, Antonín Štěpán a Jakub Brabec. Tímto 

výsledkem skončil A-tým na1.místě a postoupil do1.A třídy krajského přeboru.  K 

tomuto velkému úspěchu našim fotbalistům a celému vedení TJ Svatobor srdečně 

gratulujeme. 

B-tým prohrál nad Velkými Hydčicemi  1:0. I přes tento špatný výsledek skončil B-tým 

v tabulce na pěkném čtvrtém místě.  

Tento víkend v sobotu 22.6 od 10:00 hodin se na našem hřišti hraje Memoriál Jiřího Hány-  

turnaj starých gard. Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

24.6.2019  Marie Jiřincová   60 let 

24.6.2019  Karel Kroupa   85 let 

25.6.2019  Anna Mautnerová   85 let 

                        

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

životnímu jubileu posíláme písničku. Panu Karlovi Kroupovi blahopřejí také kamarádi 

myslivci z Mysliveckého spolku „Strážiště“ Čejkovy. 

 

 


