
16. září 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce  

Zveme občany na jednání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 22. září 2020 od 18.00 

hodin v budově mateřské školy v Hrádku.  Program jednání je následující: zpráva kontrolního 

a finančního výboru, projednání poskytnutí dotace na provoz prodejny ZKD V Čejkovech a 

projednání rozpočtových změn. Dále se bude projednávat zahájení rekonstrukce budovy 

základní školy a informace o stavu projednání změny č. 3 Územního plánu obce. 

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

internetových stránkách obce. 

 

 

Oznámení o výdeji naturálií 

Výrobní obchodní družstvo Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko 

Hrádek se uskuteční ve dnech 23. 9., 25. 9. a 30. 9. 2020 od 12:00 do 16:00 hodin. Pro 

středisko Miřenice se výdej naturálií uskuteční ve dnech 2. 10., 7. 10. a 9. 10. od 12:00 do 

16:00 hodin. Při vydávání platí povinnost nosit roušky.  

 

Přerušení dodávky elektřiny 

Společnost ČEZ Distribuce informuje své odběratele, že dne 23. září 2020 od 7.30 do 11.00 

hodin bude v obci Zbynice přerušena dodávka elektřiny. Důvodem plánovaného přerušení 

dodávky elektřiny je provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. 

 

Informace spolku Svatojánci 

Spolek Svatojánci informuje,   že tento pátek začíná v hasičské zbrojnici v Hrádku klub 

Zkoumák od 16:00 do 18:00 . Schůzky budou v sudé týdny od 16:00 do 18:00,  v liché týdny 

od 14:00 do 16:00). 

 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka z hospůdky U Píny 

V sobotu 19. září od 9:00 hodin proběhne  na hřišti  u Píny Turnaj v nohejbalu. 

Srdečně zveme hráče i diváky. 

 

Pozvánka na benefiční koncert 

Přátelé Andělíčku pořádají v sobotu 19. září 2020 od 17.00 hodin benefiční koncert v kapli 

Anděla Strážce v Sušici. Zahraje Smyčcové kvarteto českých filharmoniků. Výtěžek z 

dobrovolného vstupného půjde na opravu fasády a střechy kaple. 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

B tým vyhrál nad Bolešinami 6:1. Góly za náš tým dali Luboš Šoural dva, Radek Holeček 

dva, Antonín Štěpán a František Mareš po jednom. 

  

Starší žáci A prohráli s Přešticemi 4:1. Gól dal Martin Jiřina. 

Mladší žáci A vyhráli nad Přešticemi  10:3. Góly dali Michael Šašek pět, Marek Melka dva, 

Tomáš Prexl, Jakub Sládek a Ondřej Korbel po jednom. 

Mladší žáci B vyhráli v Plánici 4:2. Góly dali Ondřej Pavelec dva a Jakub Kolář dva. 

 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

20.9.2020  Květoslava Hánová   85 let 

21.9.2020  Ing. Václav Šebesta   70 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


