
3. listopadu 2021 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady obce 

Včera 2. listopadu zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a 

úřadu a zabývala se přípravou rozpočtu na rok 2022. Dále Rada projednala a schválila 

navržené rozpočtové změny, kterým se mění rozpočet roku 2021, schválila podání žádosti o 

dotaci do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu školního 

sportovního hřiště v Hrádku a schválila poskytnutí dotace ve výši 5000,- Kč na zřízení a 

provoz nového babyboxu v Klatovech. 

Rada rovněž projednala a schválila příspěvkové organizaci Obecní lesy Hrádek nákup nového 

nakladače a v souvislosti s tím převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 

investičního, z kterého bude nákup financován. 

Dále byla Rada seznámena s kalkulací ceny vodného a stočného na rok 2022. Návrh ceny 

vodného a stočného bude projednán Zastupitelstvem obce. 

Rada rovněž projednala zajištění zimní údržby místních komunikací, a schválila zřízení 

věcného břemene se společností ČEZ Distribuce v k.ú. Čejkovy. 

Na závěr byly projednány čtyři došlé podněty. 

 

Z kultury: 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 5. listopadu 2021 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy 

pravidelná mše svatá. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým remizoval  s Mýtem 1:1. Gol vsítil Antonín Štěpán.  

B tým vyhrál nad Žichovicemi 1:0. Gol vstřelil Sláva Prexl. 

  

Starší žáci  prohráli ve Vejprnicích  2:1. Gol dal Kristián Mlnařík.  

Mladší žáci A vyhráli ve Vejprnicích 23:1. Goly dali Jakub Kolář 6x, Ondřej Korbel 6x, 

Marek Melka 2x ,Jakub Vacík 4x, Dora Šůsová 2x, Michael Šašek 1x, Petr Drázda 1x a 

Václav Šebesta. 

  

Mladší žáci B vyhráli nad Strážovem  15:0. Goly dali Ondřej Korbel  4x, Ondřej Koudelka 

3x, David Holeček 3x, Václav Kotiš 2x, Radek Borovič  2x a Viktor Czerwek 1x. 

  

Starší přípravka hrála turnaj v Sušici s těmito výsledky: Hrádek – Viktoria Plzeň 2:3, Hrádek 

– Luby 2:7, Hrádek – Nýrsko  7:2. 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

7.11.2021  Alena Saxlová   65 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


