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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 5. května 2020 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a 

obecního úřadu a zabývala se přípravou jednání zastupitelstva obce.  Vzhledem k postupnému 

uvolňování bezpečnostních opatření rada naplánovala jednání zastupitelstva na 26. května 

2020 od 18. 00 hodin. Místo konání bude podle vývoje situace upřesněno. Dále byla 

projednána příprava stavebních úprav v budově základní školy a mateřské školy, které je 

nutno realizovat v době letních prázdnin. Na závěr Rada projednala pět došlých podnětů. 

Obnova provozu Základní školy a mateřské školy v Hrádku 

Rada na svém zasedání rovněž zabývala obnovou provozu základní a mateřské školy. Bylo 

rozhodnuto, že provoz základní školy i mateřské školy v Hrádku bude obnoven od pondělí 25. 

května 2020. Žáci od pondělí 25. května se budou moci účastnit výuky ve škole za dodržení 

stanovených bezpečnostních opatření. Osobní účast žáků na výuce je nepovinná a bude 

projednána s rodiči dětí, kteří budou muset vyplnit dotazník a písemné čestné prohlášení. Více 

informací najdete přímo na webových stránkách školy. 

Bylo rovněž rozhodnuto, že občanům, kteří odebírají obědy ze školní jídelny v Hrádku, budou 

od příštího pondělí 11. května 2020 obědy již opět vydávány do vlastních jídlonosičů. 

 

Informace k pietnímu aktu u pamětní desky americkým vojákům u kostela na Zdouni 

V letošním roce uplynulo 75 let od konce 2. světové války. Jak jsme informovali minulý 

týden, měl se při této příležitosti v neděli 3. května 2020  konat pietní akt u kostela na Zdouni, 

kterého se měli zúčastnit i potomci amerických vojáků, kteří se účastnili osvobození naší obce 

a zástupci ambasády USA.  Vzhledem k současné situaci a platným mimořádným opatřením 

tato akce musela být zrušena. U pamětní desky na Zdouni proto byly v neděli dopoledne 

pouze položeny za účasti zástupců obce a Spolku 136 věnce a vztyčeny vlajky ČR a USA bez 

dalších oslav. Velkou radost nám udělal velvyslanec USA, který při této příležitost zaslal 

všem občanům Hrádku svůj osobní videopozdrav. Tento videopozdrav jsme umístili na 

webovou stránku naší obce, kde si ho můžete přehrát. 

 

Obnova bohoslužeb 

Vzhledem k uvolnění bezpečnostních opatření, byly obnoveny bohoslužby i v kostele ve 

Zbynicích a na Zdouni. Mše se konají za dodržení stanovených bezpečnostních opatření a 

v omezeném počtu do 15 účastníků.  

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude zítra tj. ve čtvrtek 7.5.2020  od 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 nebo na webových stránkách firmy Novák  

www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 4.6.2020. 

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


 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že ve čtvrtek 7. května 2020 

ve 20.00 hodin se koná členská schůze. Účast nutná! 

 

Oznámení 

Kominictví Duda Hory Matky Boží oznamuje, že dne 12. května 2020 v dopoledních 

hodinách bude v části obce Zbynice chodit kominík. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

6.5.2020  Hana Karlová  70 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

 8.5.2020  Ilona Pavlatová  50 let 

11.5.2020  Jaroslav Urban  65 let 

12.5.2020  Ing. Milan Stulík     70 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání panu Ing. Milanu Stulíkovi se připojuje 

Český zahrádkářský svaz v Hrádku. 

 


