
4. května 2022 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 3. května 2022 zasedla Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a 

projednala realizaci akce „Polní cesta Čermná“. Dále zabývala přípravou výběru dodavatele 

na opravu chodníků u mateřské školy a výběru dodavatele na dodávku dopravního automobilu 

pro jednotku SDHO Čejkovy. Dále Rada projednala a schválila přijetí nabídky na zpracování 

projektové dokumentace na výstavbu chodníků v Tedražicích a přijetí nabídky na nákup 

herních prvků na odpočinkové prostranství u bytovek v Hrádku. Schváleno bylo rovněž 

podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova na rekonstrukci hřbitovní zdi na Zdouni  

a navrhované rozpočtové změny. Na závěr Rada projednala tři došlé podněty. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 6. května 2022 ve 

20.00 hodin se koná členská schůze. 

 

Pozvánka na členskou schůzi 

Dohlížecí výbor ZKD Hrádek zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se 

koná v pondělí 9. května 2022 od 18.00 hodin v hospůdce U Píny. 

 

Pozvánka na pietní akt a oslavu osvobození naší obce 

Při příležitosti oslav osvobození naší obce se v tuto neděli 8. května 2022 uskuteční pietní akt 

u kostela sv. Vavřince na Zdouni. Pietní akt bude zahájen mší svatou v 15.00 hodin. Po mši 

následuje vlastní pietní akt u pamětní desky na prostranství u kostela na Zdouni. Přítomni 

budou zástupci Ambasady USA, potomci amerických vojáků, kteří se účastnili osvobození 

naší obce a zástupce Plzeňského kraje. Následovat bude křest knihy dobových fotografií, 

prohlídka historických vojenských vozidel, pohoštění a kulturní program. Akci pořádá Obec 

Hrádek ve spolupráci se Spolkem 136.  

 

Pravidelná nedělní mše svatá v kostele na Zdouni v 10 hodin tuto neděli nebude. 

 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým prohrál  v Rokycanech 1:0.  

B tým remizoval s Běšinami 4:4. Góly dali Radek Holeček a Karel Hubáček. 

  

Starší dorostenci  vyhráli nad Košutkou 4:1. Góly za nás dali Pavel Illek, Marek Mlnařík, 

Sebastián Ryba a Aleš Rojt.  

Mladší dorostenci prohráli na Košutkou  1:2. Gól dal Ondřej  Šabek. 

  

Starší žáci  prohráli v Klatovech  6:1. Gól za nás dal Matyáš Holeček.  



Mladší žáci A vyhráli v Klatovech 6:2. Góly vstřelili   Petr Frýzek, Marek Melka, Jakub 

Lávička, Ondřej Korbela Dora Šůsová. 

Mladší žáci B prohráli v Kolinci 3:0.  

Mladší přípravka hrála turnaj v Hrádku  s těmito výsledky: Hrádek – Klatovy   26:0, Hrádek – 

Sušice  8:0, Hrádek – Mochtín 11:2.  

 

Pozvánka na následující víkend:  

V sobotu 7.5.2022 od 10:00 hrají mladší žáci proti družstvu ze Strážova. Přijďte povzbudit 

naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

4.5.2022  Věra Rendlová   70 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

5.5.2022  Marie Kašíková   70 let 

6.5.2022  Milena Mašková   70 let  

7.5.2022  Jiří Šmíd    65 let 

9.5.2022  Miroslav Harant   65 let 

9.5.2022  Rostislav Šipla   50 let  

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 

 

 


