
24. října 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Změna času a hlášení 

V noci ze soboty na neděli nastane změna z letního na zimní čas. Hodiny se v neděli 28. října 

posunou ve 3:00 hod o 1 hodinu zpět na 2:00 hodiny. V souvislosti s přechodem na zimní čas 

se posune i vysílání našeho hlášení, které bude od příštího týdne v 16.00 hod. 

 

Co nového v obci 

V Hrádku pokračuje výstavba chodníků k nádraží. Včera v úterý 23. října zde proběhl další 

kontrolní den.  

 

Pokračuje také rekonstrukce vodovodu v Selské ulici. Pokračuje výměna starého potrubí za 

nové a přepojování domovních přípojek. 

 

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce, které se koná 

v úterý 30. října 2018 od 18.00 hodin na zámku v Hrádku. S podrobným návrhem programu 

se můžete seznámit na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 

 

Výběr plateb za vodné a stočné 

Oznamujeme občanům, že pokračuje výběr plateb za vodné a stočné.  Platit můžete 

v pokladně obecního úřadu v pondělí a ve středu v  době od 8.00 do 15.00 hodin. 

 

V části obce Čermná a Puchverk se výběr plateb za vodné uskuteční ve středu 31.10.2018 

v budově bývalé školy na Čermné v době od 17.00 do 18.00 hodin.  

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští pátek 2. 11. 2018 od 16. 00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 175,- Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750, nebo na webových stránkách firmy Novák  

www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 30. listopadu 2018. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Pozvánka na oslavu 100. výročí založení České republiky 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech a obec Hrádek zvou všechny občany na oslavu 100. 

výročí založení České republiky, která se koná v sobotu 27. října 2018 od 16:00 hodin. 

Součástí oslavy bude i vysazení lípy republiky. Sraz hasičů ve vycházkových uniformách je v 

15:30 hodin v požární zbrojnici. 

http://www.drubez-novak.cz/


 

V ostatních částech obce proběhne krátký pietní akt s položením věnců u pomníků padlým 

v I. světové válce. Tento pietní akt se uskuteční v Čermné ve 14.00 hodin, ve Zbynicích ve 

14.30 hodin,  v Tedražicích v 15.00 hodin a v Hrádku v 17.00 hodin. 

 

Pozvánka na rybí hody 

V sobotu 27. října 2018 od 11.00 hodin se budou konat v hospůdce „U Píny“ rybí hody. 

Srdečně zvou Maruška a Pína. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

  

A-tým vyhrál v Klatovech 2:1. Góly za Hrádek dali Radek Kočí  a Jiří Brabec. 

B-tým prohrál v Dešenicích 5:3. Góly za náš tým dali Radek Holeček, Václav Holeček a 

Karel Hubáček.  

Mladší žáci vyhráli s družstvem Lub 6:0. Góly dali Petr Mohrbach dva, Vojtěch Beníšek dva 

a Pavel Illek dva. 

V sobotu 27. 10. od 14:30  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Chotěšova  a v neděli 

28.10. od 14:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Janovic.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty 

 

Blahopřejeme: 

 

Zítra 25. října 2018 oslaví manželé Marie a Václav Míkovi diamantovou svatbu. Přejeme 

jim do dalších společných let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu a posíláme jim pro 

radost písničku. 

 

 

 


