
19. října 2016 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Výběr plateb za vodné a stočné 

Oznamujeme občanům z Hrádku a Tedražic, že výběr plateb za vodné a stočné bude  zahájen  

v pondělí 24. 10. 2016.  Platit můžete v pokladně obecního úřadu v době od 8.00 do 15.00 

hodin. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na drakiádu 

Základní škola v Hrádku zve všechny děti na tradiční drakiádu, která se uskuteční příští úterý 

1. listopadu na louce nad tratí.  Odchod od školy je ve 14.00 hodin, návrat ke škole na 16.00 

hodinu. Těšíme se na hojnou účast všech. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky zápasů starší přípravky   

Turnaj se hrál v sobotu 15.10.2016  v Hrádku s těmito výsledky: 

Hrádek – Sušice 3:3. Branky dali Pavel Illek jednu a Šimon Fremund dvě. 

Hrádek – Luby. 2:0.  Branky dali Martin Pavlíček a Šimon Fremund. 

Hrádek – Janovice 4:2. Branky dali Pavel Illek dvě, Šimon Fremund a Martin Fabián po 

jedné. 

 

 Výsledky utkání z minulého víkendu 

A-tým vyhrál nad SK Petřín Plzeň B 3:2. Góly dali Jiří Brabec dva a Tomáš Harant jeden.  

B-tým prohrál ve Svéradicích 4:2. Góly za náš tým dal Radek Holeček. 

Žáci prohráli v Mochtíně 12:0. 

Následující víkend se na našem hřišti hrají tato utkání: 

V sobotu 22.10. od 13:00 přivítají žáci družstvo z Kolince a v neděli 23.10. od 15:30 přivítá 

B-tým družstvo z Mochtína. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Výsledek nohejbalového turnaje 

Vítězem nohejbalového turnaje, který se konal v sobotu 15.10.2016 na hřišti U Pínu, se stalo 

družstvo z Petrovic.  



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

22.10.2016  Jitka Lísová     50 let 

25.10.2016  František Brejcha    65 let 

 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

Paní Jitce Lísové k významnému životnímu jubileu blahopřejí rovněž členové Českého 

červeného kříže v Hrádku a členové Sboru dobrovolných hasičů Hrádek a přejí do dalších let 

hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 

K blahopřání paní Lísové se připojují i všichni kamarádi z hospůdky U Píny. Na přání paní 

Jitce Lísové posíláme písničku Snídaně v trávě. 

 

 


