14. září 2022

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Informujeme občany, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrádek se koná 20. září 2022
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na programu jednání je projednání pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Čejkovy,
projednání rozpočtových změn, projednání přípravy studie a projektové dokumentace na
realizaci rozvojové plochy bydlení BH5 v Hrádku a prodej, výkup a směny pozemků.
S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na úřední desce obecního úřadu a na
internetových stránkách obce.
Oznámení o výdeji naturálií
Výrobní obchodní družstvo Svatobor Hrádek oznamuje občanům, že výdej naturálií pro
středisko Hrádek se uskuteční ve dnech 21. 9., 23. 9. a 30. 9. 2022 od 12:00 do 16:00 hodin.
Pro středisko Miřenice se výdej naturálií uskuteční ve dnech 5. 10., 7. 10. a 12. 10. 2022 od
12:00 do 16:00 hodin.

Zprávy z fotbalu
Výsledky utkání z minulého víkendu:
A-tým vyhrál nad Klatovy B 4:1.
B tým prohrál s Janovicemi 2:1.
Starší dorostenci prohráli v Lubech 3:1.
Mladší dorostenci prohráli v Lubech 3:1.
Starší žáci A vyhráli nad Luby 8:1.
Starší žáci B vyhráli v Chudenicích 24:2.
Mladší žáci A vyhráli nad Luby 3:1.
Mladší žáci B vyhráli v Bolešinech 5:0
Mladší přípravka hrála turnaj v Hrádku s těmito výsledky: Hrádek – Sušice 4:8, Hrádek –
Viktoria Plzeň 6:7, Hrádek – Domažlice 6:6.
Pozvánka na následující víkend:
V sobotu 17.9.2022 od 10:00 hrají starší dorostenci s družstvem SŠ Plzeň a od 12:15 hrají
mladší dorostenci také s SŠ Plzeň.
V neděli 18.9.2022 od 10:00 pořádáme turnaj mladších přípravek a od 16:30 přivítá A-tým
družstvo z Blovic.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty

Blahopřejeme:
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví:
15.9.2022
16.9.2022
18.9.2022

Anna Moravčíková
Josef Boublík
Miluše Dvořáková

90 let
65 let
65 let

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému
životnímu jubileu posíláme písničku. Paní Moravčíkové posíláme na přání písničku od Karla
Hály.

