
3. července 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 2. července 2019 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a 

obecního úřadu, projednala usnesení ze zasedání Zastupitelstva a zápis z jednání Komise pro 

rozvoj obce. Dále bylo projednáno uzavření mateřské školy v době letních prázdnin. Mateřská 

škola bude uzavřena v době od 15. 7. do 16. 8. 2019. Dále Rada projednala a schválila přijetí 

darů pro PO Základní škola a mateřská škola Hrádek a navržené rozpočtové změny. 

Projednána byla příprava sanace krovu a zateplení stropu na bytovkách v Hrádku a projednán 

byl změnový list akce výstavba místní komunikace v lokalitě BT2 Tedražice. Na závěr byly 

projednány tři došlé podněty. 

 

Informace k třídění odpadu 

V minulém hlášení jsme informovali občany, že odpady je možné odkládat pouze na místo 

k tomu určené, to znamená do kontejnerů. V případě, že občan odloží odpad mimo kontejner, 

vlastně zakládá černou skládku. Tím se dopouští přestupku a toto jednání je možné pokutovat. 

Přes toto upozornění v Hrádku u bytovek vedle kontejnerů opět značně narostla hromada 

odpadků. Včera proto byla celá záležitost předána k vyšetření Policii ČR. 

Znovu apelujeme na všechny občany, abyste tento nešvar ukládání odpadů mimo sběrné 

nádoby neprováděli. Zaměstnanci svozové firmy tento odpad nevyvezou a naši zaměstnanci 

také nejsou povinni se přehrabovat v zahnilých odpadech. Ukládejte odpady do kontejnerů, 

nebo je odevzdejte do sběrného dvora v Sušici, který je otevřen každé úterý a čtvrtek od 13:00 

do 18:00 a v sobotu dopoledne od 8:00 do 12:00 a odpoledne od 13.00 do 15:00 hodin. 

V případě, že je kontejner plný, zavolejte to na obecní úřad a my zajistíme jeho přednostní 

vyvezení. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 5. 7. 2019 ve 

20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

ČEZ Distribuce oznamuje svým odběratelům, že dne 8. července 2019 v době od 7.30 do 

14.30 hodin bude v části obce Čermná - Pazderna a Puchverk přerušena dodávka elektřiny. 

Přesný rozpis je vyvěšen na internetových stránkách obce. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 4. července 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 . Termín dalšího prodeje je 1.8.2019. 

 

 



Informace spolku Svatojánci 

Od pondělí 8. 7.2019 začínají již tradiční příměstské tábory u Svatojánků v Hrádku, v Sušici, 

v Horažďovicích nebo v Klatovech. Pro děti je připravený bohatý program v přírodě, vždy 

jinak tematicky zaměřený. V případě zájmu kontaktujte Stanislava Jílka na email – 

svatojanci@email.cz nebo Petru Jílkovou telefonicky na číslo – 792229210. 

 

Z kultury: 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 5. července 2019 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše 

svatá.   
 

Pozvánka Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 

Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích pořádá v pátek 5. července od 16 hodin akci 

„Přivítání prázdnin“ spojenou s pokácením májky. Pořadatelé srdečně zvou děti, rodiče a 

všechny občany. 

 

Pozvánka na dětský den do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny děti a rodiče na dětský den, který se 

uskuteční v sobotu 6. července od 14:00 hodin v Čejkovech na hřišti. 

 

Pozvánka na posezení s písničkou 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny příznivce dechovky na tradiční posezení 

s písničkou příští sobotu 13. července 2019 od 14:00 hodin v Čejkovech na hřišti. K tanci a 

poslechu zahraje skupina OTAVANKA z Horažďovic. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

4.7.2019  Cyrila Berková   75 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 

Všem dětem přejeme krásné prázdniny, hodně sluníčka a spoustu hezkých 

prázdninových zážitků. 
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