
10. března 2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Co nového v obci 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 17.3.2010 v době  od 8.00 do 13.00 hodin  
bude v obci Hrádek, Kašovice, Čermná a Puchverk  přerušena dodávka elektřiny. Důvodem 
přerušení dodávky je připojení nového zařízení na VN. 
 
Tibetská vlajka 
Tak jako v minulosti, byla dnes 10.března na budově OÚ Hrádek, vyvěšena tibetská vlajka, 
více informací o této celosvětové akci na podporu Tibetu se můžete dozvědět na obecním 
úřadě. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na besedu 
Obecní knihovna Františka Pravdy v Hrádku srdečně zve na besedu s paní Marií Malou, 
autorkou knihy Šumava - putování časem. Toto příjemné povídání spojené s promítáním 
obrázků ze staré Šumavy a autogramiádou se koná 11. března 2010 v 17.00 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Hrádku. 
 
Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny občany na hasičský bál, který se koná v 
sobotu 13. března 2010 od 20 hodin v sále restaurace Na Radnici v Kolinci. Hraje skupina 
„Andromeda“. Součástí bálu je dámská volenka a bohatá tombola. 
Na akci je zajištěna doprava autobusem ze Sušice (19 hod), přes Tedražice(19:10), 
Hrádek(19:15), Kašovice(19:20), Čermnou (19:30) a Puchverk(19:35) do Kolince a ráno po 
stejné trase zpět. Pořadatelé uctivě zvou k účasti na bál všechny občany.  
 
Dětský maškarní ples 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy a kulturní komise Obce Hrádek pořádají v neděli 
14.března 2010 v hostinci U Kůsů v Čejkovech dětský maškarní ples. Zveme všechny děti a 
rodiče. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál v sobotu doma se Sokolem Vacov 1:7. Gól dal Adamec. 
Dorost hrál v neděli doma se Sokolem Hradešice 8:0. Branky dali: Švelch 4, Skála 1, Lísa 1, 
Schmirler 1 a Koníř 1 
 
 



Příští utkání 
V neděli hraje dorost doma mistrovské utkání s Kolovčem od 10.00 hodin. Ve čtvrtek hrají 
žáci doma od 16.30 hodin se Sušicí. V sobotu hrají žáci opět doma s Hartmanicemi. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
11.3.2010  Antonín Marc     60 let 
13.3.2010  Oldřich Koutenka     70 let 
13.3.2010  Alena Kolářová     50 let  
                      
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


