
12. října 2022 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva 
Ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce Hrádek se bude konat v úterý 18. října 2022 

od 18.00 hodin na Zámku v Hrádku. Hlavními body jednání je složení slibů zvolených členů 

zastupitelstva, volba starosty, místostarosty, členů rady a výborů. S podrobným návrhem 

programu se můžete seznámit na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 

obce. 

 

Z jednání Rady 

Včera 11. října zasedala Rada obce. Rada projednala usnesení z jednání Zastupitelstva obce  

ze dne 20.9.2022 a vyslechla zprávu starosty o činnosti obce, úřadu a o aktuálních 

záležitostech. Dále se Rada zabývala přípravou Lesního hospodářského plánu na období 2024 

- 2033, přípravou projektové dokumentace na výstavbu chodníků v Tedražicích a zajištěním 

zimní údržby místních komunikací. 

Rada schválila přijetí dotací na hospodaření v lesích pro Obecní lesy Hrádek v celkové částce 

345 900,- Kč a přijetí dotace od Ministerstva zemědělství na opravu hřbitovní zdi ve 

Zbynicích v částce 248 735,- Kč. 

Dále byly projednány a schváleny rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet obce na rok 

2022 a na závěr byly projednány tři došlé podněty. 

 

 

Pozvánka na drakiádu v Hrádku 

V sobotu 15. 10. 2022 se uskuteční od 14:00 drakiáda, kterou pořádá pan Karel Potužák.  

Akce se bude konat na Myti, vpravo nad železničním přejezdem. Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zveme všechny draky s dětmi. 

 

Zprávy z fotbalu: 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

  

A-tým prohrál ve Strážově   4:2. 

B tým prohrál ve Svéradicích 5:2.  

Starší žáci A  vyhráli nad Klatovy  4:0.  

Starší žáci B prohráli s Luby B 3:0.  

  

Mladší žáci A vyhráli nad Klatovy 4:2. 

Mladší žáci B vyhráli nad Bolešinami  11:0. 

 



Starší přípravka hrála  turnaj v Hrádku, kde jsme měli dva týmy s těmito výsledky: Hrádek A-

Nýrsko 2:3, Hrádek A - Strážov 3:0, Hrádek A – Mochtín 2:0, Hrádek A – Klatovy B 5:1. 

Hrádek B – Strážov 7:0, Hrádek B – Nýrsko 6:1, Hrádek B - Mochtín 5:1, Hrádek B – 

Klatovy B 5:1 a Hrádek A - Hrádek B 3:2. 

  

Mladší přípravka hrála krajský  turnaj v Hrádku  s těmito výsledky: Hrádek – Petřín Plzeň 

13:1, Hrádek – Přeštice 5:3. 

  

  

Pozvánka na následující víkend:  

V sobotu 15.10.2022 od 15:30 hraje A-tým proti družstvu ze Štěnovic  

V neděli 16.10.2022 od 15:30 hraje B-tým proti družstvu z Mochtína.   

Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

  

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnes slaví: 

 

12.10.2022  František Sedláček   60 let 

 

 Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.10.2022  Jan Nussbauer   70 let 

17.10.2022  Karel Hubáček   75 let 

                      

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  


