
24. března 2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že v sobotu  27.března 2010 se 
koná brigáda. Sraz je v 9.00 hodin před hasičskou zbrojnicí. 

Zápis do Mateřské školy 
Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 
rok 2010-2011 se uskuteční 30.března 2010 od 13.00 do 16.00 hodin v budově mateřské 
školy.  
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 
30.března 2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním 
bodem programu bude projednání rozpočtu obce, příspěvkových organizací, zpráva předsedy 
kontrolního výboru a komise pro rozvoj obce.  
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka 
V sobotu 27. března 2010 v hospůdce „U Pínů“ uvítáme jaro a letní čas. K  poslechu i k tanci 
zahraje DOBRÝ JEŠTĚR. Srdečně zvou Pína a Maruška. 
 
Soutěž 
Obecní knihovna Františka Pravdy v Hrádku připomíná všem dětem a mládeži, kteří se chtějí 
zúčastnit soutěže s názvem „Naše vesnička v básničce“, že soutěžní práce můžete odevzdávat 
v knihovně Františka Pravdy nebo v Základní škole v Hrádku do 14. dubna 2010. 
Napište básničku, či veršík o naší vesničce, jejím okolí nebo na téma, které má k naší obci 
vztah. Básničku můžete doplnit i hezkým obrázkem. Menší děti mohou jen nakreslit obrázek. 
Vaše práce vyhodnotíme, odměníme formou poukázky na nákup knih dle vlastního výběru a 
vystavíme. Těšíme se na Vaše práce. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Dorost Svatoboru hrál v Mrákově, kde prohrál 1.4. Gól dal Schmirler. A tým hrál doma 
s Dlouhou Vsí a prohrál 1:2. B tým hrál též doma a Hradešicemi a prohrál 3:6. Branky dali: 
Vinický 2, Švelch 1. 
Pozvánka na příští utkání 
TJ Svatobor Hrádek zve všechny fotbalové příznivce v sobotu na první mistrovské utkání. 
Mužstvo A hostí doma Duklu Janovice. V neděli hostí dorost v krajské soutěži dorostu Sokol 
Pačejov v 10.00 hodin. 



                       


