
14.dubna  2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Nalezené klíče 
V Hrádku u nádraží byl v sobotu nalezen svazek klíčů. Kdo klíče ztratil, může si je 
vyzvednout na obecním úřadu. 
 
Pozvánky na výroční členské schůze ZKD 
Ve čtvrtek 15.4.2010 se koná v Čejkovech výroční členská schůze ZKD. Začátek je v 19.00 
hodin v hostinci U Kůsů. Všichni členové jsou zváni k účasti. 
 
Dohlížecí výbor ZKD Hrádek  zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se 
koná v pátek 16.4.2010 v 19.30 hodin  v hostinci U Hánů. 

Odběr krve 
Transfuzní oddělení klatovské nemocnice a Oblastní spolek ČČK oznamují, že odběry krve se 
uskuteční dne 20.dubna 2010 v Sušici v Penzionu pro seniory  v době od 14.00 do 16.30 
hodin.  
 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci jarního úklidu bude v  sobotu 24.dubna 2010 v naší obci proveden sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů na 
jednotlivých stanovištích bude upřesněn v příštím hlášení a bude vyvěšen na úřední desce.  

 
Z kultury: 
Česká křesťanská akademie Sušice vás zve v pátek 16.dubna  2010 v 19.00 hodin na besedu 
v Domě – Penzion Pod Svatoborem Krása Šumavy očima Bc. Václava Sklenáře a 
Historické fotografie a vyprávění paní Marie Malé.  

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Dorost v pátek velice překvapil, když remizoval doma s Kolovčem 2:2.  Vyrovnávací gól 
dostal až v poslední minutě.. Oba góly dal Švelch. V neděli hrál dorost opět doma proti 
Chotěšovu, když opět remizoval 2:2. Branky dali Schmirler a jeden byl vlastní. 
A tým porazil Sokol Vrhaveč 5:0. Družstvo žáků zvítězilo 5:1. Branky dali: Bigasz dvě, 
Snopek, Sýkora a Nováček po jedné. 
Příští utkání 
Dorost hraje v neděli od 10.00 hodin v Poděvousech a žáci v neděli od 15.00 hodin 
v Postřekově. 
. 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
20.4.2010  Marie Hlaváčová    70 let  
                       
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme  pěknou písničku. K blahopřání paní Marii 
Hlaváčové se připojuje i Český červený kříž v Hrádku. 
Druhou písničku posílají hasiči z Hrádku panu Václavu Volákovi, který oslavil významné 
životní jubileum minulý týden, a přejí mu pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní pohody. 
 


