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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 
 
Na začátku dnešní relace se chceme omluvit za nefunkčnost rozhlasu v minulých hlášeních. 
Při bouřce 20. května byla po úderu blesku vypálena ústředna ve Zbynicích a Čejkovech. 
Nefungoval ani příjem signálu. Poškozeno bylo i centrální pracoviště na obecním úřadě, které 
fungovalo pouze v nouzovém režimu. Celé zařízení muselo být zasláno do servisního 
střediska ve Valašském Meziříčí, kde byla provedena oprava. Na konci minulého týdne byla 
oprava dokončena. Takže dnešní hlášení by mělo již proběhnout normálně ve všech částech 
naší obce. 
Děkujeme za pochopení. 
 
 

Informace občanům: 
 
Z jednání Zastupitelstva 
Včera 28. června 2022 se uskutečnilo jednání Zastupitelstva obce. Zastupitelé vyslechli 
zprávu starosty o činnosti obce a obecního úřadu a stanovili počet členů zastupitelstva pro 
další volební období. Pro další volební období bude mít zastupitelstvo opět 15 členů. Dále 
projednali výsledky auditu za rok 2021, schválili závěrečný účet obce za rok 2021, účetní 
závěrku a výsledek hospodaření za rok 2021. Dále byly projednáno  a schváleno přijetí 
poskytnutých dotací od Plzeňského kraje na vybavení jednotek SDHO a byly schváleny 
rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet obce na letošní rok. 
 
Zastupitelé rovněž projednali přípravu projektové dokumentace na realizaci rozvojové plochy 
bydlení v Hrádku za bytovkami a přípravu změny č. 4 Územního plánu obce. 
V rámci bodu programu prodej, výkup a směny pozemků byl schválen prodej pozemků 
v Tedražicích a předběžně schváleny tři záměry prodeje pozemků v Hrádku. Na závěr jednání 
proběhla diskuse s občany. S úplným zněním usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci 
seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 
Oznámení České pošty 
Česká pošta oznamuje občanům, že pobočka pošty v Hrádku bude v pondělí 4. července 2022 
otevřena z provozních důvodů v dopoledních hodinách od 8. 00 do 11.00 hodin. 
 
Výsledky okresní hasičské soutěže 
V sobotu 25. června 2022 se konalo v Bystřici nad Úhlavou okresní finále hasičských 
družstev. Družstvo Sboru dobrovolných hasičů z Čejkov v něm obsadilo pěkné 5. místo a 
družstvo SDH Hrádek 20. místo. Starosta a velitel okrsku děkují za vzornou reprezentaci a 
blahopřejí družstvu SDH Čejkovy k vynikajícímu umístění. 
 
 
 



Pozvánka Sboru dobrovolných hasičů Zbynice 
Sbor dobrovolných hasičů Zbynice pořádá Dětský den spojený s přivítáním prázdnin a 
kácením májky. Akce se bude konat v úterý 5. 7. 2022 od 15.00 hodin na dětském hřišti ve 
Zbynicích. Součástí akce bude také předvedení místní hasičské stříkačky. Zváni jsou všichni 
občané, kteří se chtějí přijít společně pobavit na začátku letních prázdnin. 

 
Z kultury: 
Pozvánka z Chanovic 
Tuto sobotu 2 července 2022 v 17.30 hodin budou v zámeckém areálu v Chanovicích 
zahájeny dvě výstavy: „Mému srdci blízké, obrazy Miloslavy Pohankové“, výtvarnice 
z Polánky u Kasejovic a „Zdeňka Sedláková, Andělské obrazy“, výtvarnice z Kadaně. Akci 
doprovodí hudební vystoupení Jana a Dany Matouškových. Výstavy budou otevřené do 10. 8. 
2022. Srdečně zvou pořadatelé. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
2.7.2022  Emanuel Šafránek    50 let 
5.7. 2022  Václav Šklebený    75 let 
                         
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání panu Václavu Šklebenému se připojují 
kamarádi myslivci z Mysliveckého spolku „Strážiště“ Čejkovy. 
 
Na závěr přejeme všem dětem hezké zakončení školního roku, pěkné vysvědčení a 
krásné prožití prázdnin se spoustou sluníčka a pěkných zážitků.  
 


