
12. října 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Oznámení včelařům 
Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku oznamuje všem chovatelům včel, že k 
15.říjnu započne s ošetřením včelstev aerosolem proti varroáze. Včelaře upozorňujeme na 
vložení kontrolních podložek do včelstev a umožnění přístupu ke stanovišti včel. Ošetření 
bude provádět přítel Vrba a přítel Sedlák.  
 

Upozornění policie 
Policie České republiky, Obvodní oddělní Kolinec upozorňuje občany na množící se krádeže 
okapových svodů z objektů, starého železa a kanálových poklopů a žádá občany o zvýšenou 
pozornost při pohybu neznámých osob a vozidel v obci. Jakékoliv poznatky k těmto případům 
je možné hlásit na Obvodní oddělní Kolinec, nebo na linku 158.  
 

Výzva ČEZ majitelům dotčených nemovitostí v blízkosti distribučních zařízení 
ČEZ distribuční služby, s.r.o. upozorňují na povinnost vlastníků a uživatelů nemovitostí 
odstraňovat stromoví, které by mohlo ohrožovat elektrické rozvodné zařízení  a vyzývají  
tímto  občany k okleštění, případně k odstranění stromoví v blízkosti elektrického vedení a to 
nejdéle do 15. listopadu  2011.  Celé znění výzvy ČEZ je zveřejněno na úřední desce 
obecního úřadu. 
 
Pozvánka na přednášku 
Ve čtvrtek 13. října 2011 se uskuteční pod záštitou Obce Hrádek a Českého červeného kříže 
v Hrádku přednášku MUDr. Anny Kubátové „Klíšťová encefalitida a její prevence“. 
Přednáška se uskuteční od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Pro případné 
zájemce může MUDr. Kubátová provést očkování po skončení přednášky. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na přednášku 
V pátek 14.10.2011 v 19.00 hodin se v předsálí hostince u Hánů uskuteční přednáška  a 
promítání o Nepálu, přednášet bude Ladislav Hrabý. Po přednášce jsou všichni zváni na 
kytarový večer. 
 
Pozvánka na divadlo 
Kulturní komise Obce Hrádek zve všechny občany na divadelní představení „Šediny páně 
Casanovy“, které se koná tuto sobotu 15. 10. 2011 od 19.00 hodin v hostinci U Hánů. 
Vstupné činí 60,- Kč pro dospělé a 30,- Kč pro děti. Představí se vám ochotnický spolek 
Tradeáši z Nezdic. 
 



 
Pozvánka 
V sobotu 15.října  2011 v Hospůdce U Píny zahraje od 20. 00 hodin oblíbená sušická kapela 
PÍ DEM. Srdečně zve Maruška a Pína. 

Pozvánka 
Česká křesťanská akademie Sušice vás srdečně zve v pátek 21. října 2011 v 19.00 hodin do 
domu Církve bratrské v Sušici Studentská ulice 506 na přednášku polárníka a dobrodruha 
Jaroslava Pavlíčka Chování v extrémních situacích. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Muži Hrádek A hráli s Týncem 3:2. Branky dali Holeček, Švelch a Matějka. Hrádek B hrál 
s Kolincem 4:3. Góly dali Kolář, Schmirler, Vinický a Jánský. Dorostenci Hrádku hráli 
s Mochtínem 0:6 a žáci se ZČE Plzeň 1:5. Branku dal Skála. Přípravka žáků hrála s těmito 
výsledky: Hrádek – Klatovy 0:12   
                 Hrádek – Horažďovice 0:6 
                 Hrádek – Kolinec 4:1 – branky dali Turek dvě a Pavelcová dvě. 
 
 
Výsledky z juda 
V sobotu se konalo III. kolo Krajské ligy v Mariánských Lázních, kde si za mladší žáky do  
60 kg vybojoval Radek Šefrna první místo a Jakub Ryba ve váze od 39 kg do 41 kg také první 
místo. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
14.10.2011  František Vacherlon   75 let  
                         
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. Ke gratulaci panu 
Vachrlonovi se připojují Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku a také všichni 
myslivci z Mysliveckého sdružení Stražiště Čejkovy. K tomuto významnému životnímu 
jubileu posíláme pěknou písničku. 


