
4. srpna 2021 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 3. srpna 2021 zasedala Rada obce. V úvodu Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti 

obce a úřadu a o aktuálních záležitostech. Dále projednala a schválila přijetí dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje ve výši 50 tisíc Kč na údržbu VKP jalovcová stráň Odolenov a schválila 

navržené rozpočtové změny a umístění Z-boxu na území obce. Na závěr Rada projednala čtyři 

došlé podněty. 

 

Informace k odpadům 

Jak jsme informovali občany, je možné vyvážet větší větve ze stromů na deponii v Hrádku u 

Černého lesa nad vodojemem. Nyní tam ale někdo vyvezl i bílé desky ze starého nábytku. 

Žádáme proto občana, který tam tyto desky navozil, aby si pro ně opět dojel a odvezl je do 

sběrného dvora v Sušici. Pokud se na tomto místě začnou objevovat mimo větví i jiné odpady, 

budeme muset tuto službu občanům zrušit a větve bude možné odvážet  jen do sběrného 

dvora. 

 

Odečty stavů vodoměrů 

Oznamujeme občanům, že v srpnu budou probíhat pravidelné odečty stavů a výměny 

domovních vodoměrů. Prosíme proto všechny občany, aby zajistili snadný přístup 

k vodoměrům. Děkujeme za pochopení. 
 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 6. srpna ve 20.00 

hodin se koná členská schůze. 

 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 6. srpna 2021 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy pravidelná 

mše svatá. 

 

Z kultury: 

Pozvánka ze zámku 

V sobotu 7. srpna 2021 v 18.00 hodin se uskuteční v zámecké kapli koncert pro harfu a soprán 

v podání Kataríny Ševčíkové a Valentýny Mužíkové. Rezervace a prodej vstupenek je na 

recepci zámku. 

 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

5.8.2021 Marie Kučerová   70 let 

                      

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  


