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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 10. září 2013 zasedala Rada obce. Rada stanovila termín jednání zastupitelstva na     
24. 9. 2013 od 18.00 hodin. Dále se Rada zabývala dokončováním projektu výstavby 
kanalizace a ČOV, opravou hasičské zbrojnice v Hrádku a ustanovila nového správce 
hasičské zbrojnice v Hrádku. Projednán a schválen byl pronájem pozemků v Hrádku a 
umístění vysílacího bodu internetu na střechu budovy hasičské zbrojnice v Kašovicích . 
Projednány a schváleny byly rovněž navržené rozpočtové změny. Rada se také zabývala 
přípravou voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na závěr bylo projednáno pět 
došlých podnětů od občanů. 
 
Oznámení 
Sbor dobrovolných hasičů Zbynice oznamuje všem svým členům, že v pátek 13. září 2013 od 
19.30 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. Účast všech členů je nutná. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na celodenní výlet do Německa 
 Jak jsme Vás již informovali, kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá v sobotu     
21. září. 2013 jednodenní výlet do Německa. Jízdné pro dospělého bude 200,- Kč a pro dítě 
100 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku. Předpokládá se, že některé 
vstupy se budou platit v eurech. Přesné časy, místa odjezdů a částka eur budou upřesněny 
v příštím hlášení. 
 
Pozvánka ze zámku 
Zámek Hrádek vás srdečně zve v sobotu 14. 9. 2013 od 18.00 hodin na pěvecké vystoupení 
Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. Koncert se uskuteční v zámecké 
kapli. 
 
Pozvánka na prohlídku kaple Anděla strážce v Sušici 
Česká křesťanská akademie zve v rámci Dnů evropského dědictví na prohlídku kaple Anděla 
strážce na vrchu Stráž nad Sušicí. Kaple bude otevřena v sobotu 14. září 2013 od 16.00 do 
19.00 hodin, také k výročí 330 let od jejího vysvěcení. V 17.00 hodin promluví PhDr. Jan 
Lhoták o historii této památky. 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

A-tým vyhrál doma s Nezamyslicemi 2:1, branky vstřelili Kojzar David a Holeček Radek. 

B-tým prohrál 3:1 s Buděticemi, když branku vstřelil Bigasz Robert. Dorost prohrál 
s Janovicemi 1:4. Naší jedinou branku vstřelil Špička Petr. Mladší žáci prohráli s Pačejovem 
0:15. Mladší minižáci hráli turnaj v Klatovech,kde všechny utkání vyhráli a skončili na 
prvním místě.  
Následující víkend se hrají na našem hřišti tato utkání. 
V neděli od 10:00 přivítá dorost Sokol Hradešice a B-tým též v neděli od 17:00 Sokol Myslív. 
 

 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
13.9.2013  Marie Zahrádková   70 let 
13.9.2013  Zdeněk Anderle    60 let 
                    
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


