
17. září 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 23. 
září 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Na programu 
jednání jsou zpráva o činnosti, projednání rozpočtových změn, projednání Obecně závazné 
vyhlášky obce Hrádek o vedení technické mapy obce, schválení Zásad obce Hrádek pro 
udělování čestného občanství obce a udělení čestného občanství obce Hrádek. Dále budou 
projednávány prodeje pozemků a změna katastrální hranice obce. S podrobným návrhem 
programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 
 
Změna pravidelného svozu popelnic 
Firma Rumpold informujeme občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od 
dnešního dne  tj. od 17. září   každý týden. 
 
Informace ze Zámku v Hrádku  
Zámek Hrádek informuje občany, že se v zámeckém bazénu každý čtvrtek od 17:00 hodin 
koná cvičení ve vodě pro nastávající maminky. Více informací a rezervace na recepci hotelu.  
 
Bazén bude až do 19. listopadu každou středu od 16.00 do 19.00 hodin a každý čtvrtek od 
17.00 do 18.00 hodin pro veřejnost uzavřený z důvodu plaveckých kurzů a cvičení. 

Z kultury: 
Pozvánka na vernisáž výstavy 
V sobotu 20.září se uskuteční ve výstavní síni radnice v Kašperských horách vernišáž výstavy 
Byli jsme a budem. Výstava zachycuje období Rakouska - Uherska až po vznik 
Československé republiky. Poutavá výstava je dílem místních občanů Kašperských Hor, 
především pánů Ladislava Hadravy a Petra Málka. 
V průběhu vernisáže zahraje na piano a basu Duo JJ ze Sušice. Připraveno bude i malé 
občerstvení. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu: 

A-tým remizoval v Nezamyslicích 1:1 a na penalty vyhrál 4:2 Gól za náš tým vstřelil Kolář 
Miroslav.  

B-tým prohrál derby s Kolincem 2:1.  Gól vstřelil Pátek René. 

Mladší žáci vyhráli v Chanovicích 5:1. 



  

Mladší minižáci hráli turnaj v Janovicích,  s těmito výsledky: 

Hrádek A -Janovice 9:0  

Hrádek A-Hrádek B 4:2  

Hrádek A-Železná Ruda 4:6  

Hrádek B – Janovice 1:1  

Hrádek B – Železná Ruda 0:2  

 Následující víkend se hraje na našem hřišti utkání v neděli od 16:30, kde přivítá náš A-tým 
v derby zápase Sušici B. 

 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
21.září 2014  Vlastimil Vinter     80 let 
                         
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


