
6. listopadu 2019 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 5. listopadu zasedala rada obce. Rada na svém zasedání vyslechla zprávu starosty o 
činnosti obce a obecního úřadu, schválila dodatek ke smlouvě o dílo na zajištění servisu 
lokálního výstražného systému a smlouvu na zajištění průběžného monitoringu akce 
Modernizace a rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Dále byla 
projednáno přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na 
rekonstrukci rybníka v Hrádku a bylo projednáno zajištění zimní údržby místních 
komunikací. Rada rovněž schválila navržené rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet 
obce na rok 2019. Na závěr byly projednány tři došlé podněty. 

 
Z kultury: 
 
 

Pozvánka na setkání harmonikářů  
Tento  pátek 8. listopadu 2019 se v Hostinci u Kůsů v Čejkovech uskuteční setkání 
harmonikářů jako vzpomínka na místního harmonikáře pana Josefa Doubka. Začátek setkání 
je v 18. 00 hodin. 
 
Pozvánka ze základní školy 
Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice zve všechny děti a jejich doprovod na 
tradiční lampiónový průvod obcí, který se uskuteční ve středu 13. 11. od 17:00 hodin. 
Vycházet se bude od budovy školy, návrat bude tamtéž. Moc se na vás těšíme. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého víkendu:  
A-tým remizoval  v Bělé nad Radbuzou  1:1. Gól dal Jiří Brabec.  
B-tým remizoval ve Velharticích 1:1. Gól dal Luboš Šoural.  
 
Starší žáci vyhráli v Železné Rudě 13:0. Góly dali Pavel Illek pět, Martin Jiřina tři, Šimon 
Fremund dva, Petr Mohrbach dva a Jonáš Vaník jeden.  
Mladší žáci vyhráli ve Švihově  9:1. Góly dali Petr Mohrbach tři, Martin Kolář dva, Václav 
Šebesta, Tomáš Prexl , Jakub Kolář a Michal Šašek po jednom. 
 
Pozvánka na následující víkend:  
V sobotu 9. 11. od 14:00 hodin  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo ze Sušice. 



Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
9.11.2019  Pavel Václ     60 let  
11.11.2019  Petr Makrlík      50 let  
                         
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


