
8. června 2022 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 7. června 2022 zasedala Rada obce.  Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a 

projednala přípravu jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční 28. června 2022 od 18.00 

hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Rada provedla výběr dodavatele na opravu 

chodníků v areálu mateřské školy. Stavební práce bude provádět firma LS stavby Nýrsko. 

Nabídková cena činí 814 088,- Kč včetně DPH, na akci je poskytnuta obci dotace od 

Plzeňského kraje ve výši 350 tisíc Kč.  Rada se rovněž zabývala přípravou nového 

výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu pro SDHO Čejkovy.  

 

Dále bylo projednáno a schváleno navýšení kapacity mateřské školy o dvě děti a uzavření 

mateřské školy v době letních prázdnin. Mateřská škola bude uzavřena od 18. 7. do 16. 8. 

2022.  

 

Projednána a schválena byla rovněž žádost Diakonie ČCE o dotaci na poskytování sociální 

služby Raná péče Diakonie v naší obci. Bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 10 tisíc Kč. 

Projednány a schváleny byly rovněž navržené rozpočtové změny a zajištění oprav místních 

komunikací. 

Na závěr bylo projednáno pět došlých podnětů. 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi SDH Čejkovy 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny své členy na členskou schůzi, která se 

koná v pátek 10. června 2022 od 20:00 hodin v Hostinci u Kůsů. Účast všech členů je nutná. 

 

Podpořte naši školu sběrem papíru. 

Základní škola v Hrádku se zapojila do projektu „Třídy třídí“. V areálu školy je do 16. června 

umístěn velkoobjemový kontejner na papír. Škola za sebraný papír dostane odměnu 1,50 Kč 

za každý kilogram. Tato akce je určena i pro veřejnost.  Připojením se k tomuto sběru můžete 

podpořit naši školu. 

 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu: 

A-tým remizoval  s Kralovicemi 3:3. B tým vyhrál nad Buděticemi 4:1.  

 

Mladší žáci B vyhráli nad Kolincem  2:1. 

  

Starší přípravka hrála finálový okresní turnaj, kde naši hráči skončili na 3.místě. Hráči 

obdrželi bronzové medaile a zaslouží za odvedené výkony pochvalu.  

 



Mladší přípravka hrála turnaj v Nýrsku  s těmito výsledky: Hrádek – Nýrsko A   2:1, Hrádek – 

Luby  8:0, Hrádek – Janovice 18:0, Hrádek – Nýrsko 13:0. 

  

Pozvánka na následující víkend: 

V neděli 12.6.  od  10:00 na našem hřišti přivítají žáci družstvo z Vejprnic.  

Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.6.2022  Hana Kutilová   50 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


