
6. září 2017 

 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 

 

Informace občanům: 

Informace z jednání Rady 

Včera 5. září 2017 zasedala Rada obce. Rada projednala přípravu jednání zastupitelstva, které 

se bude konat 19. září 2017 od 18.00 hodin. Dále projednala navržené rozpočtové změny, 

zajištění oprav místních komunikací a průběh rekonstrukce budovy obecního úřadu. Rada 

rovněž schválila pořadník žadatelů na přidělení uvolněného bytu v obecní bytovce a dodatek 

smlouvy o nájmu zemědělských pozemků s VOD Svatobor Hrádek. Na závěr Rada projednala 

sedm došlých podnětů. 

 

Informace odběratelům vody v Hrádku 

V průběhu září provádíme výměny vodoměrů v Hrádku.  Tento víkend ( 9 a 10 září) budou 

prováděny výměny vodoměrů v následujících nemovitostech: č.p. 6, 12, 15, 21, 39, 41, 44, 

45, 47, 49, 54, 56, 59, 61, 63, 64, 67, 70, 77, 81, 84, 87, 90, 109, 115, 116, 117, 120, 123, 128. 

Prosíme proto občany, aby zajistili snadný přístup k vodoměrům. 

 

Oznámení knihovny 

Vzhledem k tomu, že pokračují stavební práce v budově obecního úřadu, bude obecní 

Knihovna Františka Pravdy uzavřena ještě do konce září. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 7. září 2017 v  16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena je 165,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750, nebo na webových stránkách firmy Novák  

www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 6.10.2017. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 8.9.2017 od 

20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. Účast všech členů je 

nutná. 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky zápasů z minulého týdne 

A-tým remizoval s Přešticemi 0:0.  

B-tým prohrál v Nezamyslicích 4:2, oba góly za Hrádek vstřelil Václav Holeček.  

Mladší žáci prohráli se Sušicí 5:2. Góly dali Pavel Illek a Martin Pavlíček. 

 

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 9.9. od 17:00 přivítá B-tým družstvo ze Žihobec. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

http://www.drubez-novak.cz/


Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

8.9.2017  Zděna Švejkarová   70 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  


