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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 

Včera 30. října 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, kterého se 

zúčastnilo všech 15 zastupitelů. Ti složili na začátku jednání slib člena zastupitelstva a ujali se 

tak své funkce. Starostou byl zvolen Ing. Josef Kutil, místostarostou pan František Vozka. 

Dalšími členy Rady byli zvoleni Mgr. Jaroslav Pavelec, pan František Valdman a pan Pavel 

Václ. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Pavel Václ, členy Ing. Eva Nová a Ing. 

Jindra Přerostová. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Michal Klíma, členy pan 

Stanislav Karas a pan Jaroslav Simota. Na závěr proběhla diskuse s občany. S úplným zněním 

 usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových 

stránkách obce. 

 

Co nového v obci 

V Hrádku pokračuje výstavba chodníků k nádraží.  

Pokračuje také rekonstrukce vodovodu v Selské ulici. Rekonstrukce by měla být dokončena 

do konce tohoto týdne. 

 

Výběr plateb za vodné v Čermné 

Dnes 31.10.2018 se uskuteční výběr plateb za vodné v části obce Čermná a Puchverk.  Výběr 

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

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 2. listopadu 2018 

ve 20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude v 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: 

Oznámení o bohoslužbách 

Farní úřad oznamuje, že ve čtvrtek 1. listopadu 2018 na svátek Všech svatých bude mše svatá 

sloužena na Zdouni   od 17.00 hodin a v pátek 2. listopadu 2018 na Památku zesnulých bude 

mše svatá sloužena ve Zbynicích od 17.00 hodin. 

 

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


Pozvánka na Halloween 

Správce hasičské zbrojnice v Tedražicích zve děti i rodiče na Halloween v sobotu 3. listopadu 

do hasičské zbrojnice v Tedražicích. Začátek je v 15. 00 hodin. 

 

Pozvánka na Klubík pro maminky s dětmi 

Zveme všechny rodiče s dětmi od 0 do 5 let na KLUBÍK v duchu waldorfské pedagogiky s 

lektorkou Zdeňkou Ánandí Barfussovou v pátek 9. listopadu 2018 od 9:00 do 10:30 hodin v 

Čejkovech v hasičské zbrojnici. KLUBÍK probíhá následovně: nejprve se přivítáme básničkou 

a společně se naučíme nějaké říkanky a po malé svačince, kterou si děti přinesou s sebou, 

následuje vyrábění, na závěr se rozloučíme pohádkou a básničkou. Na KLUBÍK si prosím 

nenoste vlastní hračky. Cena za KLUBÍK je 110,- Kč (v ceně je materiál na vyrábění). Více 

informací na tel. 733 153 310.  

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál nad Chotěšovem  6:2. Góly dali Radek Kočí tři, Tomáš Harant dva a Jakub 

Pojar jeden.  

B-tým nehrál kvůli nezpůsobilému terénu. 

Mladší žáci vyhráli na Železné Rudě 3:0. Góly dali Pavel Illek ,Vojtěch Beníšek a Petr  

Mohrbach. 

Následující víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání. 

  

 

 


