
2. září 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 1. září 2020 zasedla Rada obce. Rada projednala přípravu jednání Zastupitelstva obce, 

které se uskuteční 22. září 2020 od 18.00 hodin, místo konání bude upřesněno dle platných 

opatření. Rada dále projednala průběh výběrového řízení na dodavatele stavby na akci 

„Základní škola Hrádek u Sušice – etapa 1“ a návrhy dodatků smlouvy o dílo na opravy 

v budovách základní a mateřské školy, které proběhly během letních prázdnin. Dále Rada 

projednala a schválila návrh dodatku smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a 

zřízení jednoho věcného břemene v Čejkovech. 

Rada rovněž projednala a schválila přijetí následujících dotací: dotaci od Plzeňského kraje ve 

výši 50 tisíc Kč na údržbu VKP jalovcová stráň Odolenov, dotaci od Plzeňského kraje ve výši 

34 510,- Kč pro Obecní lesy Hrádek na podporu ochrany lesa a dotaci od Ministerstva pro 

místní rozvoj ve výši 5 mil Kč na výstavbu tělocvičny v základní škole. Projednány a 

schváleny byly navržené rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet na rok 2020. Na závěr 

Rada projednala tři došlé podněty. 

 

Výměny vodoměrů v části obce Tedražice 

 

O tomto víkendu 5. a 6. září 2020 budou v části obce Tedražice prováděny pravidelné výměny 

vodoměrů. Výměny budou provedeny v nemovitostech, následující čísla popisná: 71, 45, 73, 

41, 25, 66, 23, 47, 20, 85, 26, 4, 5, 6, 31, 69, 54, 63, 17, 57, 67, 64, 56, 16, 72, 78, 61, 75, 70, 

43, 48, 30, 27, 33, 21, 28. Na přesném termínu výměny se můžete domluvit na tel. 721 683 

768 s pracovníkem, který bude výměny přímo provádět, nebo na OÚ Hrádek na tel. 

606760356 (Šebesta). 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 4. září 2020 ve 

20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že tento pátek 4.9.2020 bude pobočka pošty v Hrádku 

z provozních důvodů otevřena v dopoledních hodinách od 8.00 hodin do 11.00 hodin. 

 

Informace spolku Svatojánci 

Spolek Svatojánci informuje,  že bude probíhat v hasičské zbrojnici každý pátek počínaje 18. 

září 2020 v sudé týdny od 16:00 do 18:00 a v liché týdny od 14:00 do 16:00. Badatelský klub 

pro děti. Klub je pro děti zcela zdarma a kapacita je pro maximálně 10 dětí. Bližší informace 

podá pan Jílek na telefonu 720 308 816 nebo mailové adrese svatojanci@email.cz 



Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na „Setkání dětí s myslivostí“ 

Myslivecký spolek Strážiště Čejkovy srdečně zve na druhý ročník „Setkání dětí 

s myslivostí“, který se bude konat v sobotu 12. září 2020 v Čejkovech na hřišti od 9.00 do 

13.00 hodin. Na programu bude střelba ze vzduchovky, ukázka loveckých zbraní a trofejí, 

dále poznávání stromů, živočichů a ukázka výcviku loveckých psů a jiné. Občerstvení pro děti 

je zajištěno formou opékání buřtů. 

 

Dostupná Šumava 

Kulturní komise zve všechny seniory na výlet Dostupná Šumava 2020. Výlet se uskuteční 

příští čtvrtek 10. září a cílem trasy je Dobrá Voda, Hůrka, jezero Laka, Železná Ruda, Pancíř a 

Zhůří. Všude vás doveze autobus, trasa je nenáročná a vhodná i pro osoby s omezenou 

hybností. Cena 350 Kč, zatím je odjezd plánován v 8:00 hodin ze Sušice. Probíhá jednání o 

možnosti nástupu v Hrádku. Podrobnosti v příštím hlášení. Přihlásit se je možné na 

mail:ivana.klecková@centrum.cz, tf. čísle 608 773 732 případně osobně ve škole mezi 13. a 

15. hodinou. 

Sušická pouť Na Andělíčku:  

Římskokatolická farnost Sušice srdečně zve na poutní bohoslužby, které se konají 

následovně: 

V sobotu 5. září 2020 od 18.00 hodin mše svatá v kapli Anděla Strážce, celebruje P. Ing. Mgr. 

Vítězslav Holý. 

V neděli 6. září 2020 bude sloužena v kapli Anděla Strážce od 9. 00 hodin mše svatá a od 

11.00 hodin hlavní poutní mše svatá, kterou celebruje Mons. Th.D. Vlastimil Kročil Ph.D., 

biskup českobudějovický. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu 
A-tým vyhrál  na Košutce 4:1. Góly za náš tým dali Libor Kutil, Antonín Štěpán, Jan Skála a 

Radek Kočí.  

B-tým vyhrál ve Svéradicích 2:1. Góly za náš tým dali Radek Holeček  a Václav Holeček.  

Starší žáci remizovali s Domažlicemi 2:2. Góly za náš tým dali Ondřej Šabek a Pavel Illek.  

Mladší žáci prohráli s Domažlicemi 2:3. Oba góly za náš tým dal Kristián Mlnařík.   

Pozvánka na následující víkend:  

V sobotu 5. 9. od 17:00  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Radnice a v neděli 6. 9. od 

17:00 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Kolince.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

3.9.2020  Jiří Světlík    70 let 

7.9.2020  Marie Valdmanová   75 let 

                         



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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 

Dne 5. září 2020 slaví manželé Růžena a Karel Kutilovi z Hrádku zlatou svatbu. Přejeme 

jim do dalších společných let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Pro radost jim 

posíláme pěknou písničku. 

 


