
29. května 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Informace k připojování na kanalizaci v Hrádku a Tedražicích 
Vzhledem k blížícím se kontrolám a potřebě dokončit veškeré práce znovu důrazně žádáme 
všechny občany v Hrádku a Tedražicích, aby se urychleně připojovali na kanalizaci. Jen 
připomínáme, že každé napojení je nutné nahlásit na obecní úřad a musí být před zásypem 
zkontrolováno a nafoceno pracovníkem obecního úřadu. Je také potřebné, aby všichni, kdo 
potřebují zprovoznit domovní čerpací jímku, se nahlásili na obecní úřad. Montáž domovních 
čerpacích jímek by měla být dokončena druhý týden v červnu. 
 
Oznámení o otevření pošty  
Česká pošta oznamuje občanům, že ode dne 3. 6. 2013 bude opětovně otevřena pošta 
v Hrádku. Pobočka České pošty bude otevřena každý den od pondělí do pátku od 12. 30 do 
15.30 hodin. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek, oznamuje všem svým členům, že v pátek 31. 5. 2013 od 
20.00 hodin se koná mimořádná členská schůze v hasičské zbrojnici. Účast nutná. 
 
Oznámení nálezu kola 
Minulý týden bylo v rybníce nalezeno krosové modré kolo značky Olpran Laser. Pokud jej 
někdo postrádá, ať zavolá na telefonní číslo 725 083 093. 
 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na dětský den 
Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž a TJ Svatobor Hrádek pořádají dětský den, 
který se bude konat 2. června 2013 od 14. 00 hodin na fotbalovém hřišti v Hrádku. 
Pořadatelé zvou všechny děti a dospělé, kteří chtějí strávit příjemný den hrou a diskotékou. 
 
Pozvánka na výstavu bonsají v Merklíně 
 Již 10. ročník výstavy bonsají se bude konat na zámku v Merklíně u Přeštic tuto sobotu a 
neděli 1. a 2. června 2013 vždy od 9.00 hod do 18.00 hod. K vidění bude více než stovka 
bonsají od pěstitelů z celé ČR. Připraven je i bohatý doprovodný program. Srdečně zvou 
pořadatelé. 
 



 

Informace ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 
A tým vyhrál poslední domácí zápas 2:1 s lubským béčkem, když  branky vstřelili Franěk 
Pavel a Kojzar David.  
Ve středeční dohrávce muži A remizovali s Bolešinami 1:1 Gól dal Franěk Pavel a na penalty 
jsme vyhráli 5:4, když rozhodující penaltu vstřelil náš penaltový specialista Libor Kutil.    
Naše rezerva prohrála 7:3 v Pačejově. Branky za náš tým vsítili Švelch Jakub, Bigasz Robert 
a Pena Marek  
Dorost prohrál 2:0 ve Švihově.    
Žáci doma prohráli s Měčínem 2:11. Branky za Hrádek vsítili Petr Špička a Daniel Špička.    
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 
 4. 6. 2013  František Jech   75 let      
                 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


