
22.září  2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na zastupitelstvo 
Příští týden ve čtvrtek 30. září se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva. Začátek jednání 
bude v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu. 
Návrh znaku a praporu pro Obec Hrádek. 
Předmětem jednání zastupitelstva bude i vybrání vítězného návrhu znaku a praporu obce. 
Tyto návrhy vypracoval pan Zdeněk Papeš.  Protože vytvoření znaku a praporu obce je 
důležitá událost, byla v červnu letošního roku vyhlášena veřejná anketa.  Návrhy znaku jsou 
stále ještě vyvěšeny  na webových stránkách obce www.hradekususice.cz.  Takže ještě do 
příštího čtvrtka můžete hlasovat pro vámi vybraný návrh. S výsledkem ankety bude 
seznámeno zastupitelstvo. které rozhodne o vítězném návrhu. 
 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek pokračuje ve dnech 
24. září a 29. září 2010 v době od 12.00 do 16.00 hodin. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka 
Kulturní komise Obce Hrádek  pořádá v sobotu 2.října 2010 jednodenní výlet.Navštívíme tato 
místa:  klášter v Plasích, Manětín, hamr v Dobřívě a Kožlany – rodiště Dr.  Eduarda Beneše. 
Cena zájezdu je 150,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti.  Odjezd autobusu je v 7.00 hodin 
z Hrádku a bude upřesněn v příštím zpravodaji. Přihlásit se občané mohou na Obecním úřadě 
v Hrádku.  
 

Informace ze sportu 

Zprávy z hasičských soutěží 
V sobotu 18.září 2010 se zúčastnili tedražičtí hasiči druhého ročníku soutěže “O pouťový 
pohár“ ve Volšovech. Družstvo žen se umístilo na prvním místě a družstvo mužů na druhém 
místě. Tato umístění hasiči věnují památce jejich skalního fanouška pana Miloslava Brejchy 
z Tedražic. 
 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál v Losiné, kde zvítězil 1:0. Gól dal Holeček. B tým hrál v sobotu doma s Myslívem 
a prohrál 0:3. Dorost hrál doma s Hartmanicemí, a zvítězil 1:0. Gól dal Švelch. Starší žáci 
hráli v Mrákově a zvítězili 5:0. Branky dali: Brůha, Nováček, Hanus, Špička a Kovařík. 
Mladší žáci hráli doma proti Sokolu Bolešiny a zvítězili 3:2. Góly dali: Jílek, Špička a 



Klečka. Mladší přípravka hrála doma turnajově. Tři utkání prohrála a jednou remizovala. 
Branky dali Špička pět a Křížek jednu. 
Příští utkání 
A tým hraje doma v neděli proti Okule Nýrsko od 16.30 hodin. B tým hraje v Horažďovicích 
v neděli od 15.00 hodin. Dorost hraje v neděli v Plánici od 10.00 hodin. Starší žáci hrají 
v neděli od 14.30 hodin  v Holýšově. Mladší žáci hrají v neděli v Pačejově od 14.00 hodin. 
Mladší přípravka hraje turnajově v sobotu v Lubech. 
 
Všem úspěšným sportovcům posíláme závěrečnou písničku. 
 


