
11. května 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

Informace občanům: 

Informace 
Firma František Vozka – ELEKTRIC, smluvní partner skupiny ČEZ oznamuje, že od 
1.5.2011 dochází ke změněn provozní doby kontaktního místa Volšovská 192, Sušice. 
Provozní doba je následující: 
Pondělí  9.00 – 17.00 hodin 
Úterý  9.00 – 15.00 hodin 
Středa  9.00 – 17.00 hodin 
Čtvrtek 9.00 – 15.00 hodin 
Pátek  9.00 – 13.00 hodin 
 
Na tomto kontaktním místě je nyní možné provést změnu dodavatele plynu na ČEZ. Bližší 
informace získáte na telefonu 376 522 920.  
 

Zprávy ze školy: 
Minulý týden se družstvo našich žáků ze ZŠ Hrádek zúčastnilo turnaje ve vybíjené - 
Preventan Cup 2011. Okrskové kolo v Sušici s přehledem vyhrálo a postoupilo do okresního 
finále do Klatov. Tam nakonec obsadilo konečné 2. místo a to mezi konkurencí velkých škol z 
celého okresu. Děkujeme všem žákům za dobrou reprezentaci školy. 

 
Z kultury: 
Výlet do Prahy 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá na sobotu 14. května 2011 celodenní zájezd 
do Prahy. 
Odjezd autobusu je stanoven následovně:    Tedražice Luh             6.10 hodin 

Tedražice náves 6.15 hodin 
           Hrádek u Hánů           6.20 hodin 
      Čermná  6.30 hodin  
            Zbynice  6.45 hodin 
           Čejkovy                  6.50 hodin 
 
Soutěž 
Obecní knihovna připomíná všem dětem a mládeži, kteří se chtějí zapojit do soutěže „Jak 
vypadá a kde přebývá knihožrout?“, že své práce mohou odevzdávat v knihovně či v základní 
škole do 20. Května. Nápadité výtvory budou odměněny knižní poukázkou. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 



A tým hrál doma proti FK Svéradice a prohrál 0:1. B tým hrál v Bolešinech a prohrál vysoko 
0:14. Dorost hrál v Hartmanicích, kde remizoval 1:1. Gól dal Švelch. Starší žáci opět vysoko 
prohráli ve Svéradicích 0:6. 
Příští utkání 
A tým hraje doma s Měčínem. B tým hraje v Neznašovech. Starší žáci hrají doma s Měčínem. 
Dorost hraje doma s Plánicí. Mladší žáci hrají v Bolešinech. Mladší přípravka hraje 
v Klatovech. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
11.5.2011  Marie Chmelíčková   91 let 
                       
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání se připojuje rovněž 
Český červený kříž v Hrádku. 
Druhou písničku posílají dodatečně hasiči z Hrádku paní Ireně Jobové, která oslavila 
významné životní jubileum minulý týden, a přejí paní Jobové pevné zdraví, hodně 
spokojenosti a životní pohody. 
 


