
9. listopadu 2022 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

Informace občanům: 
 
Z jednání Rady 
Včera 8. listopadu 2022 poprvé po volbách zasedala Rada obce. Rada ustanovila jednotlivé 
komise a jmenovala jejich předsedy a členy.  Byla zřízena Komise pro rozvoj obce, jejímž 
předsedou byl jmenován Ing. František Míka, dále Komise kulturní, kterou povede Mgr. 
Ivana Klečková a Komise pro občanské záležitosti, jejíž předsedkyní byla jmenována Ilona 
Pavlatová.   
Dále se Rada zabývala přípravou rozpočtu na rok 2023, schválila přijetí dotace na pořízení 
dopravního automobilu pro JSDHO Čejkovy od Ministerstva vnitra ve výši 450 tisíc korun a 
navrhované rozpočtové změny. Dále  byla projednána nová kalkulace vodného a stočného na 
rok 2023, zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Odolenov a vyřazení nepotřebného 
majetku obce. Rada rovněž projednala dvě došlé žádosti o poskytnutí dotace na činnost 
spolku a navýšení odměny za právní služky právnímu zástupci obce. Na závěr byly 
projednány 4 došlé podněty. 
 
Nově otevřená prodejna v Hrádku 
V pátek 11. listopadu 2022 bude v Hrádku v bývalé restauraci U Hánů nově otevřena 
prodejna. V prodejně bude možné nakoupit potraviny, drogerii a smíšené zboží. Prodejna 
bude otevřena v pondělí až pátek od 6.15 do 19.00 hodin, v sobotu a neděli od 7.15 do 19.00 
hodin.  
  
 
Vánoční stromek 
Obec Hrádek hledá vánoční strom na náves do Hrádku (případně i jiných částí). Pokud máte 
na svém pozemku hezký smrk nebo jedli, kterou plánujete pokácet a budete ho chtít darovat, 
aby ozdobil naši obec, budeme rádi, když nás budete kontaktovat na obecním úřadě, nebo na 
tel. 606 760 356. Děkujeme 

 
Z kultury: 
Pozvánka na setkání harmonikářů 
V pátek 11. listopadu 2022 od 18.00 hodin se uskuteční v hostinci U Kůsů v Čejkovech 
setkání harmonikářů jako vzpomínka na místního harmonikáře pana Josefa Doubka k jeho 
nedožitým 86- tým narozeninám. 
 

Zprávy z fotbalu: 
Výsledky utkání z minulého víkendu:  
A-tým remizoval v Chanovicích   0:0. 
Starší dorost prohrál na Košutce  4:2. Mladší dorost vyhrál na Košutce 5:4.  
Starší žáci A  vyhráli nad Sušicí  4:0. Mladší žáci A vyhráli nad Sušicí 8:0. 

  



Starší přípravka hrála  turnaj v Klatovech s těmito výsledky: Hrádek - Horažďovice 4:2, 
Hrádek – Klatovy 2:5, Hrádek – Luby 13:2, Hrádek – Nýrsko 5:3.  

Mladší přípravka hrála krajský  turnaj v Hrádku s těmito výsledky: Hrádek – Stříbro 9:1, 
Hrádek – Klatovy 5:4, Hrádek – Kohouti Rokycany  4:2.  

Pozvánka na následující víkend:  
V sobotu 12.11.2022 od 10:00 hraje krajský turnaj starší přípravka a fotbalový podzim 
zakončí  A-tým, který od 14:00 přivítá tým z Dobřan.  
Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

  

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
12.11.2022  Dana Děkanová   65 let 
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 
 


