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Informace občanům: 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci podzimního úklidu bude příští  sobotu 12. října 2013 v naší obci proveden sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 
přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný, jako v minulých letech. Bude zveřejněn 
v příštím hlášení a vyvěšen na úřední desce.  
 
Oznámení 
Pozvánka na členskou schůzi Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, 
že v pátek 4. 10. 2013 od 20.00 hod. se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

Zatoulané kotě 
V Hrádku  v části u přejezdu Ajska se  zatoulalo  asi 4 měsíční  bíločerné kotě. Majitelka se 
obrací na všechny občany s prosbou o pomoc při jeho nalezení. Informace o kotěti můžete 
předat na obecní úřad nebo přímo zavolat na telefonní číslo majitelky kotěte 739 029 170. 
Všem předem děkujeme. 

Z kultury: 
Pozvánka do skanzenu do Chanovic 
V sobotu  5. října 2013 v době od 10.00 – 18.00 hodin se ve skanzenu v Chanovicích koná  
tradiční podzimní den potravin z regionu jihozápadních Čech – letos 7. ročník  nazvaný   Den 
vajec. Připraven je bohatý  kulturní program, doprovodné výstavy, seminář Cechu 
uměleckých dráteníků s předváděním  drátenického řemesla, spousta další zábavných 
programů, vaječné  a jiné občerstvení.  Na hojnou návštěvu se těší všichni pořadatelé. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A-tým vyhrál v Lubech na penalty, když v základní době byl výsledek  1:1, branku vstřelil 
Kolář Miroslav.B-tým vyhrál taktéž na penalty se Zavlekovem, když v základní hrací době 
byl výsledek 1:1, branku vstřelil Křížek Radek. Dorost vyhrál nad Bolešinami 3:1. Naše 
branky vstřelili Krejčí David, Senft Marek  a Sýkora Petr. 
Mladší žáci prohráli v Dlouhé Vsi 3:1.Gol dal Špička Daniel.  
Následující víkend se hrají na našem hřišti tato utkání: 
v sobotu od 13:30 přivítají žáci Sokol Švihov a poté A-tým od 16:00 Železnou Rudu.  


