
14. června 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 20. června 

2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání je 

následující: projednání auditu za rok 2016, schválení závěrečného účtu za rok 2016 a 

schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2016. Dále budou projednány 

rozpočtové změny, změna vyhlášky o nakládání s odpady, dodatek smlouvy se společností 

EKO –KOM, příprava projektu na Mlýnský rybník a Blud a prodej, 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.  
V neděli 18. června 2017 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.  

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

 A-tým vyhrál doma nad Chanovicemi 5:0. Góly dali Jiří Kutil dva, Marian Drahoš, Tomáš 

Harant a Zdeněk Kodýdek po jednom.  

B-tým remizoval v Janovicích 2:2. Góly dali Radek Holeček a Martin Adamec.  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V neděli 18.6. 2017 od 17:00 přivítá B-tým družstvo z Chudenic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

  

 

 

 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

15.6.2017  Růžena Potužáková     90 let 

17.6.2017  Zdeňka Vinterová     80 let 

18.6.2017  Anna Mužíková     50 let 

19.6.2017  Danuše Řezanková                50 let 

20.6.2017  Miroslav Kizek     50 let 

                         

 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


