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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 2. září 2014 zasedala Rada obce. Rada stanovila termín jednání Zastupitelstva obce na 
23.9.2014 od 18.00 hodin. Rada projednala provedení izolace proti zemní vlhkosti u budovy 
základní školy v Hrádku, provedení zateplení stropů budovy obecního úřadu a úpravu topení 
v obecních bytovkách v Hrádku. Rada rovněž projednala vydání publikace o obci Hrádek. 
Dále byl projednán návrh na směnu pozemků ve Zbynicích, návrh změny katastrální hranice 
obce. Bylo odsouhlaseno zpracování strategie mikroregionu Střední Pošumaví a zpracování 
Programu rozvoje obce Hrádek. Na závěr byly projednány dva došlé podněty. 
 

Co nového v obci 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku  
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům,  že v pátek 5. 9. 2014 od 
20. 00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

 
Z kultury: 

Sušická pouť na Andělíčku:  
Římskokatolická farnost Sušice srdečně zve na poutní bohoslužby, které se konají 
následovně: 
V sobotu 6. září 2014 od 17.00 hodin pobožnost křížové cesty a od 18.00 hodin mše svatá 
v kapli Anděla Strážce. 
V neděli 7. září 2014 bude sloužena v kapli Anděla Strážce od 9.00 mše svatá a od 11 hodin 
hlavní poutní mše svatá. Poutní mši celebruje P. Pavel Liška.  
 
Pozvánka na dvoudenní zájezd na Jižní Moravu 
Dne 4. a 5. října 2014 pořádá Kulturní a sportovní komise obce Hrádek zájezd na Jižní 
Moravu. Při zájezdu navštívíme zámek Milotice s parkem, větrný mlýn ve Starém 
Poddvorově a historické Templářské sklepy v Čejkovicích. V sobotu večer bude posezení ve 
vinném sklípku v Mutěnicích. Příjezd se předpokládá v neděli v podvečer. Cena zájezdu bude 
500,- Kč na osobu.  V ceně je zahrnuta doprava a ubytování. Přihlásit se je možné na obecním 
úřadě v Hrádku nebo u paní Rybové v Čejkovech. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Naši nejmenší hráli pod vedením Karla Jiřiny  v Klatovech na silně obsazeném turnaji, kde dosáhli 
těchto výsledků: 
Hrádek -Nýrsko 3:1, branky dali  Illek a Jiřina dvě 
Hrádek - Mochtín 0:1 



Hrádek - Klatovy 2:6, obě branky dal  Fremund  
Hrádek - Domažlice 1:2, branku dal Jiřina. 
Hrádek - Sušice 2:2 branky dali Jiřina a Illek 
Hrádek- Rokycany 0:3 
Hrádek - Luby 4:3 branky dali Jiřina dvě a po jedné Fremund a Illek  
Celkově obsadili dobré 5. místo. 
 
Další výsledky: 
A tým sehrál dobré utkání v Malém Boru, kde vyhrál 2:1.  Branky dali po jedné Adamec a 
Franěk. 
B tým před týdnem vyhrál v Horách Matky Boží vysoce 6:1. Branky dali Mareš tři, Skála 
Václav, Rada a  Bigasz po jedné. 
V sobotu sehrál B tým doma druhé utkání s Plánicí, kdy zvítězil 5:0. Branky dali: Bigasz tři, 
Oliva Jaroslav a Bílý po jedné. 
 
Následující utkání: 
A tým hraje doma s Bolešinami v sobotu v 17:00 hod.  
B tým hraje v sobotu v Myslívě začátek v 17:00 hod. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnes slaví: 
 
 
   3.9.2014  Jaroslav Kotal   60 let                      
 
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


