
23. září 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Zastupitelstva obce 

Včera 22. září 2020 se uskutečnilo jednání Zastupitelstva obce. Zastupitelé vyslechli zprávu 

starosty o činnosti obce, o připravovaných a dokončených stavbách, zprávu předsedy 

kontrolního výboru o provedených kontrolách a zprávu předsedy finančního výboru. 

Zastupitelé projednali a schválili poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu celoročního 

provozu prodejny ZKD v Čejkovech ve výši 25 tisíc Kč. Zároveň odsouhlasili zkušební 

provoz pojízdné prodejny potravin na tři měsíce se zastávkami Tedražice, Zbynice a Čermná. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny schválené Radou obce a schválilo 

navrhované rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet obce na rok 2020. Dále starosta 

informoval přítomné o přípravě zahájení rekonstrukce základní školy v Hrádku a byl 

projednán další postup pořizování změny č. 3 Územního plánu obce. 

Na závěr jednání proběhla diskuse. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se 

budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 

 

Změna vývozu popelnic 

Informuje občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od středy 7. října 2020 každý 

týden. 

 

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.  

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 24. září 2020 od 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 18 týdnů, cena 190,- Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750. Termín dalšího prodeje je 22. 10. 2020. 

 

Informace ze sportu: 

 
Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého víkendu 

A-tým prohrál  v Rokycanech 3:1. Gól za náš tým dal Libor Kutil  

B tým prohrál v Hartmanicích 4:0.  

Starší žáci A vyhráli nad Nýrskem 7:3. Góly dali Pavel Illek pět, Marek Mlnařík a Tomáš 

Pančenko po jednom.  

Mladší žáci prohráli nad Nýrskem  4:0. 



  

Pozvánka na následující víkend 

V sobotu  26.9.2020 od 15:30 na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Kralovic 

V neděli 27.9.2020 od 15:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo ze Sušice.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

23.9.2020  František Starý  50 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

29.9.2020  Jaroslava Koutná  60 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


