
15. června 2016 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 21. června 

2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání je 

následující: projednání auditu za rok 2015, schválení závěrečného účtu za rok 2015 a 

schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2015. Dále budou projednány 

rozpočtové změny, Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, sloučení mateřské a 

základní školy, realizace I. etapy rekonstrukce budovy základní školy, zajištění likvidace 

odpadů v obci a prodeje, výkup a směny pozemků.  S podrobným návrhem programu se 

můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na dětský den  
Tuto neděli 19. června 2016 od 14. 00 hodin se bude konat na fotbalovém hřišti v Hrádku 

Dětský den s diskotékou. Na programu budou různé soutěže a dovednostní disciplíny. 

Proběhne rovněž mini fotbalový turnaj rodičů s dětmi smíšených družstev.  Nejmenší počet 

členů v družstvu je pět. Přihlášky na turnaj se budou přijímat do 15.00 hodin na hřišti. 

Pořadatelé srdečně zvou všechny děti a dospělé, kteří chtějí strávit příjemný den hrou. 

 

Pozvánka do Velkého Týnce 

Partnerská obec Velký Týnec zve občany naší obce na Gulášové a pivní slavnosti, které se 

konají v sobotu 23. července 2016 v týneckém zámeckém areálu. Soutěžící budou vařit 

guláše, nejlepší bude porotou vybrán a ohodnocen. K poslechu zahraje několik kapel. Zájemci 

se mohou přihlásit do 11. července na obecním úřadě nebo u paní Rybové na telefonu 

376523053. 

Informace ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým ve Strážově remizoval 2:2 a bonusový bod získal z pokutových kopů. Góly dali Milan 

Brabec a Tomáš Harant.  

B-tým taktéž remizoval v Kvaseticích 1:1 a na penalty zvítězil 5:4. Gól v základní hrací době 

dal Jan Rada. Žáci prohráli se Strážovem 1:3, gól dal Miroslav Křížek. 

Příští utkání se hrají následovně: 

V sobotu 18. 6. nejprve od 14:00 přivítá B-tým družstvo z Milčic a poté bude následovat 

 poslední mistrovský zápas A-týmu proti hostům ze Žákavy. Oba týmy hrají o postup do vyšší 

soutěže. Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

16.6.2016  Václav Lísa     60 let 

20.6.2016  Karel Kroupa    70 let 

                         

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


