
11. března 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva 

Informujeme občany, že veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 17. března 2020 

od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním bodem programu 

bude projednání rozpočtu obce a příspěvkových organizací na letošní rok a projednání 

poskytnutí dotací na činnost místních zájmových organizací. Dále se bude projednávat změna 

obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, zahájení rekonstrukce základní školy 

v Hrádku a Aktualizace programu rozvoje obce Hrádek. Na programu jednání je rovněž 

příprava změny územního plánu obce Hrádek a prodej, výkup a směny pozemků.  

S návrhem programu se můžete seznámit na úřední desce Obecního úřadu a na internetových 

stránkách obce. 

 

Informace k uzavření školy a vyhlášeným mimořádným opatřením 

Na základě nařízení Bezpečnostní rady státu a Ministerstva zdravotnictví ČRR byla vyhlášena 

mimořádná opatření proti šíření koronaviru. Od dnešního dne jsou uzavřeny všechny základní 

školy, střední školy, učňovské školy a školní jídelny. Uzavřena jsou rovněž divadla, kina a je 

zakázáno pořádat veškeré sportovní, kulturní, náboženské i soukromé akce, na kterých účast 

přesahuje 100 osob. V naší obci je uzavřena základní škola, mateřská škola i školní jídelna. O 

tom jak bude zajištěn provoz mateřské školky a školní jídelny v příštím týdnu budeme 

informovat mimořádným hlášením v pátek. 

Vyzýváme především starší občany, abyste zbytečně nikam necestovali a omezili i návštěvy 

lékařů, pokud nejsou nezbytně nutné. V případě, že máte obavu z nákazy a necítíte se dobře, 

je lépe kontaktovat lékaře telefonicky. Po návštěvě veřejných míst je nutné si po příchodu 

domů důkladně umýt ruce. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 12. března 2020 v 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku    kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 180,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750. Termín dalšího prodeje bude 9.4.2020. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na Rybářský bál 

Karp team Hrádek a Hospůdka u Píny  pořádají v sobotu 14. března 2020 Rybářský bál. 

Konat se bude v Hospůdce u Píny od 20:00 hodin. K poslechu a tanci zahrají  Kůrovci. 

Srdečně zve Karp team. 

 

Pozvánka na jarní kurzy plstění z ovčího rouna 
Kurz se uskuteční v úterý 17.  března 2020 od 16:30 hod. v Čejkovech v hasičské zbrojnici 

pod vedením paní Barfussové. Cena kurzu je 130 Kč. V ceně je zahrnuto vše, co potřebujete 

na plstění. 



 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledek utkání z minulého víkendu 

A-tým prohrál  v Žákavě  4:1. Gól dal Jakub Brabec. 

  

Následující víkend odehraje A-tým zápas proti družstvu z Košutky Plzeň. 

Utkání se bude hrát podle rozhodnutí Bezpečnostní rady státu    bez diváků!!!! 

Výbor TJ Svatobor Hrádek děkuje za dodržení nařízení. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

11.3.2020  Antonín Marc   70 let 

 

V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 

 

13.3.2020  Oldřich Koutenka   80 let 

16.3.2020  Václav Koutenka   75 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


