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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 

 Informace z jednání Rady obce 
Včera 13. září 2016 zasedala Rada obce. Rada projednala přípravu jednání zastupitelstva,  
projednala prodloužení pracovních smluv na veřejně prospěšné práce, navržené rozpočtové 
změny a schválila základní škole změnu použití schváleného příspěvku na provoz a přijetí 
darů. Dále Rada projednávala zajištění likvidace odpadů v obci, informaci o dokončení I. 
etapy rekonstrukce budovy základní školy a výměnu odtokových žlabů na místní komunikaci 
v Tedražicích. Byl rovněž projednán zápis z jednání se zástupci SDH Tedražice. Na závěr 
Rada projednala devět došlých podnětů. 
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 20. září 2016 
od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání je 
následující: projednání rozpočtových změn, projednání realizace stavby Rekonstrukce budovy 
základní školy – I. etapa, zajištění likvidace odpadů v obci, informace o podání žaloby proti 
obci Hrádek, projednání žádosti Automotoklubu Klatovy a prodeje, výkup a směny pozemků.  
S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek se uskuteční ve 
dnech 21.9., 23.9.a 30.9. 2016 v době od 12.00 do 16.00 hodin. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu  
Výsledky z minulého víkendu: 
A-tým vyhrál v Žákavě 3:1, góly dali Jiří Brabec 1 a Tomáš Matějka 2. 
B-tým vyhrál nad Zavlekovem 3:0, góly dali Radek Holeček 1 a Václav Holeček 2. 
Žáci prohráli se Strážovem  3:0. 
O víkendu se na našem hřišti hraje toto utkání: 
V sobotu 17. 9. od 16:30 přivítá A-tým družstvo ze Štěnovic. 
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 
 
Výsledky zápasů starší přípravky   
Turnaj se hrál v sobotu 10. září 2016 v Horažďovicích s těmito výsledky: 
Hrádek – Mochtín 3:2. Branky dali Pavel Ilek 1 a Šimon Fremund 2. 
Hrádek – Horažďovice 6:4. Branky dali Martin Pavlíček 1, Šimon Fremund 2 a Pavel Ilek 3. 
Hrádek  - Pačejov 6:3. Branky dali: Martin Pavlíček 1, Šimon Fremund 2 a Pavel Ilek 3. 



Pozvánka na nohejbalový turnaj 
V sobotu 17. září 2016 od 9.00 hodin se bude na hřišti U Pínů konat turnaj v nohejbalu. 
Všichni sportovci a diváci jsou srdečně zváni.  
 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
15.9.2016  Jan Kehart   Hrádek 199  65 let 
15.9.2016  Zdeněk Lísa   Hrádek 216  50 let 
17.9.2016  Drahomíra Josefíková Hrádek 221  60 let 
20.9.2016  Marie Hošková  Čejkovy 69  85 let  
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
                        
Panu Zdeňkovi Lísovi k jeho významnému životnímu jubileu blahopřejí všichni členové 
Tělovýchovné jednoty Svatobor Hrádek a členové Sboru dobrovolných hasičů Hrádek a přejí 
mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, klidu a životní pohody. 
K blahopřání panu Lísovi se připojují i všichni kamarádi z hospůdky U Píny. Na přání panu 
Lísovi posíláme jeho oblíbenou písničku od skupiny Olympic. 
 
 


