
16. října 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Poděkování 

Minulou sobotu se v naší obci uskutečnil svoz objemného a nebezpečného odpadu. Děkujeme 

všem občanům, kteří uposlechli naši výzvu, aby  nevytvářeli hromady odpadů na svozových 

místech několik dní předem a odpad na svozové místo přivezli až v den svozu v určený čas. 

Díky tomu proběhl svoz odpadu daleko hladčeji a bez komplikací. Děkujeme. 

 

Vyhlášení veřejné výzvy na obsazení místa účetní 

Jak jsme již informovali, je  vyhlášena veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní na 

Obecním úřadu v Hrádku. Podrobné podmínky jsou vyvěšeny na úřední desce a internetových 

stránkách obce Hrádek. Písemné přihlášky zájemců o toto místo budou přijímány na Obecním 

úřadu v Hrádku do úterý 29.října 2019. Bližší informace všem zájemcům rádi podáme osobně 

přímo na obecním úřadu. 

 

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 době od 8.00 do 15.00 hodin. 

 

V části obce Čermná a Puchverk se výběr plateb za vodné uskuteční dnes ve středu 16. října 

2019 v budově bývalé školy na Čermné v době od 17.00 do 18.00 hodin.  

 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 24. října 2019 v 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku    kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 175,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750. Termín dalšího prodeje je 21. listopadu 2019. 

 

Informace ze sportu 

 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál  nad Svéradicemi 4:1. Góly dali Radek Kočí a Tomáš Matějka po dvou. 

B-tým vyhrál nad Janovicemi 1:0. Gól dal Tomáš Adamec.  

Žáci  vyhráli nad Železnou Rudou 9:0. Góly dali Petr Mohrbach tři, Martin Jiřina dva, 

Vojtěch Beníšek, Martin Pavlíček, Jonáš Vaník a  Pavel Illek po jednom. 

Mladší žáci vyhráli v Lubech 3:1. Góly dali Tomáš Prexl, Šimon Holeček a Marek Melka. 

  

Následující víkend na našem hřišti hrají v neděli 20. 10. 2019 od 10:00 žáci, kteří přivítají 

mužstvo z Kolince. 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

17.10.2019            Václav Ryba    65 let 

19.10.2019  Věra Koželuhová   70 let 

20.10.2019  Ing. Jaroslav Vorel   65 let 

22.10.2019  Alena Kotalová   65 let   

                         

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

životnímu jubileu jim posíláme písničku.  


