
12. června 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 

18.června 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program 

jednání je následující: zpráva předsedy kontrolního výboru, projednání auditu za rok 2018, 

schválení závěrečného účtu za rok 2018, schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za 

rok 2018 a rozpočtové změny na rok 2019. Dále bude projednáván prodej, výkup a směny 

pozemků.  S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce obecního úřadu a 

na internetových stránkách obce. 

 

Informace o změně otevírací doby pošty Hrádek 

Česká pošta informuje, že pobočka pošty v Hrádku bude dne 19.6.2019 otevřena  dopoledne 

od 8. 00 do 11.00 hodin. Dne 24.6.2019 bude pobočka pošty v Hrádku uzavřena. 

 

Prodej ovoce a zeleniny 

Ovocnářská farma přijede prodávat: jablka, jahody, meruňky, nové brambory, cibuli, česnek, 

okurky nakladačky, ovocné mošty a včelí med. Prodej proběhne v neděli 16. června 2019  od 

13.00 do 13:30 hod u Obecního úřadu v Hrádku. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na dětský den.  
V sobotu 15. června 2019 od 14.00 hodin se bude konat na fotbalovém hřišti v Hrádku 

Dětský den. Občerstvení zajištěno.  

 

Pozvánka na hasičskou soutěž 

V soboru 15. června 2019 od 8:30 hodin se koná v Čejkovech na hřišti Okresní hasičská 

soutěž pro muže a ženy. Soutěžit bude 36 družstev, z toho 16 družstev žen z celého okresu. 

Z naší obce do okresní soutěže postoupila družstva mužů z Hrádku a Čejkov. Zveme všechny 

příznivce hasičů, aby přišli podpořit soutěžící z naší obce. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál  v Chlumčanech 2:1. Góly za Hrádek dali Jakub Brabec a Pavel Nový.  

B-tým remizoval ve Veřechově 2:2. Góly za náš tým dali Václav Holeček a Radek Holeček. 

  

Mladší žáci vyhráli  nad Železnou Rudou  4:2. Góly dali Pavel Illek a Vojtěch Beníšek po 

dvou. V sobotu porazili mladší žáci Chanovice  13:1. Góly dali Pavel Illek čtyři, Vojtěch 



Beníšek čtyři, Jiří Zíbar dva, Martin Jiřina dva a Martin Pavlíček jeden. Těmito výsledky 

skončili na 1. místě a stávají se okresními přeborníky. Gratulujeme.  

Mladší přípravka vyhrála závěrečný turnaj v Sušici a taktéž jsou okresními šampióny. 

Gratulujeme k úspěchu. 

  

O víkendu se hrají následující utkání:  

V sobotu 15. 6. nejprve od 13:30  na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Velkých Hydčic  a 

poté hraje od 17:00 A-tým z družstvem z Vrhavče.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

  

  

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

16.6.2019   Marie Keřková   70 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


