
3. srpna 2022 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
Z jednání Rady 
Včera 2. srpna 2022 zasedala Rada obce. Rada provedla kontrolu usnesení z minulých jednání 
Rady a z jednání Zastupitelstva obce a vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a obecního 
úřadu. Dále Rada schválila dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce s příspěvkovou organizací 
Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice.  Dále byla projednána příprava dostavby 
budovy základní školy – podkroví a odborné učebny a příprava zastavovací studie lokality 
BH5 v Hrádku. Rada rovněž projednala informaci Hasičského záchranného sboru o možnosti 
poskytnutí účelové investiční dotace na rok 2023 a projednala odprodej vozidla SCAM. 
Projednány a schváleny byly rovněž navržené rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet 
obce na rok 2022. Na závěr Rada projednala pět došlých podnětů. 
 
Polní cesta Čermná 
V průběhu srpna bude prováděna oprava místní komunikace z Čermné do Vidhoště (akce 
Polní cesta Čermná).  Z tohoto důvodu bude část cesty uzavřena pro běžný provoz. 
 
 
Oznámení nálezu 
V pátek 29. července byla v Hrádku na dětském hřišti u bytovek nalezena peněženka 
s menším obnosem peněz. Majitel si ji může vyzvednout na obecním úřadě. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Firma ČEZ Distribuce informuje své odběratele, že ve dnech 4. 8. 2022 v době od 7.30 do 
17.30 hodin a 11. 8. 2022 v době od 7.30 do 18. 30 hodin bude v části obce Odolenov 
přerušena dodávka elektřiny.  
Dne 9. 8. 2022 v době od 7.30 do 19.30 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v části obce 
Čejkovy – část Dalovice a Tedražice čp. 23, 24, 45, 54, 61, 72, 73 a novostavby v lokalitě 
BT2. 
Bližší informace a upřesnění odběrných míst najdete na webových stránkách 
www.cezdistribuce.cz/odstavky a na stránkách obce. 

 

 
Z kultury: 
Pozvánka na oslavy 
Ve dnech 5. až 7. srpna 2022 se uskuteční oslavy 500 let povýšení Hor Matky Boží na 
královské město. Připraven je bohatý doprovodný kulturní a sportovní program, včetně 
pouťových atrakcí, trhu na náměstí a občerstvení. 
Poutní mše svatá u kaple Proměnění Páně se uskuteční v neděli 7. 8. 2022 od 10.00 hodin a 
bude ji celebrovat Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP. 



 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
4.8.2022  Markéta Riedlová    65 let 
7.8.2022  Miloslav Špička                       80 let 
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. Panu Miloslavu Špičkovi se k blahopřání připojuje Sbor 
dobrovolných hasičů Odolenov. 
 
 


