
2. května 2012 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje členům, že v pátek 4. 5. 2012 se koná od 20.00 
hodin v hasičské zbrojnici v Hrádku členská schůze. 
 
 
Pravidelné vyvážení popelnic 
Firma Rumpold informuje občany, že v měsíci květnu dojde k přesunu ze zimního svozu 
odpadu na letní. Vývoz popelnic proběhne dnes 2. května. Od 2. května budou popelnice 
vyváženy  1x za 14 dní (každý sudý týden). Takže další vývozní termín pro naši obec bude 
pak až ve středu 16. května 2012. 
 
Odborná příprava hasičů 
Připomínáme všem členům zásahových družstev, že tuto sobotu 5.května  2012 se od 8.00 
hodin bude konat v hasičské zbrojnici v Hrádku odborná příprava členů zásahových jednotek 
SDHO. Toto školení je povinné pro všechny členy SDH zařazených do zásahových jednotek. 
Školení bude trvat přibližně do 12.00 hodin. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým doma porazil Žihobce 3:1. Branky dali Adamec dvě a Kolář jednu. B tým hrál 
v Nalžovských Horách, kde zvítězil 4:2. Góly dali Moravec dvě, Buschbaum jednu a Vinický 
jednu. Dorost doma prohrál 0:1 s Mochtínem. Starší žáci prohráli doma s Mrákovem 1:2. Gól 
dal Beránek. 
Mladší přípravka hrála turnajově v Kolinci s těmito výsledky: Kolinec - Hrádek 3:2, branky 
dali Pavelcová a Turek po jedné, Klatovy – Hrádek 3:1, gól dal Pavlíček, Horažďovice-
Hrádek 7:1, branku dala Pavelcová. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu v Týnci. B tým hraje doma derby v neděli s Kolincem. Starší žáci hrají 
v neděli v Plzni. Mladší přípravka hraje v sobotu doma od 10.00 hodin. Zveme všechny 
rodiče a příznivce. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
4.5.2012  Věra Rendlová   60 let 
5.5.2012  Marie Kašíková   60 let 
6.5.2012  Milena Mašková   60 let 
7.5.2012  Marie Zelená    85 let 
7.5.2012  Vít Mautner     75 let 
 



 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


