
3.listopadu 2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na ustavující zasedání nového zastupitelstva, které se koná příští 
čtvrtek 11. listopadu 2010 od 18.00 hodin. Na základě přání nových zastupitelů se zasedání 
uskuteční na Zámku v Hrádku.  S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na 
vývěskách Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že v pátek 5.listopadu  2010 se 
koná v hasičské zbrojnici členská schůze. Začátek je v 19.00 hodin. 

Výběr vodného 
Oznamujeme občanům, že pokračuje výběr plateb za vodné. Platit můžete v pokladně 
Obecního úřadu v Hrádku. 
                                                                                                            
Pozvánka ze základní školy 
Základní škola v Hrádku srdečně zve všechny kuchařinky, cukráře a gurmány na 1. ročník 
soutěže Jablíčkové potěšení. Koná se ve čtvrtek 4. 11. 2010 od 15:00 v tělocvičně Základní 
školy Hrádek. Připravte jablíčka na různé způsoby a zapojte se směle do soutěže. Nejlepší a 
nejchutnější kousek bude odměněn. Složení soutěžících je následující: dítě a rodič, prarodič, 
nebo sourozenec. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma proti Starému Smolivci a zvítězil 2:0. Branky dali Skála, Matějka. B tým 
hrál v Malém Boru, kde prohrál 0:11. 
Dorost porazil Žichovice 9:0. Góly dali Pena tři, Bigazs tři, Oliva, Jílek a Urban po jedné. 
Starší žáci prohráli doma proti FK Horažďovice 0:4. Mladší žáci prohráli v Mochtíně 1:2. 
Tím skončilo mládeži podzimní kolo. 
Příští utkání 
A tým hraje v Žinkovech. B tým hraje v sobotu doma od 14.00 hodin poslední utkání proti 
Sokolu Kvasetice. 
 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
   
 6.11.2010  Mária Matoušová    50 let 
 8.11.2010  Marie Lupíšková    80 let                         
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Marii 
Lupíškové se připojuje Český červený kříž v Hrádku.  


