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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Oznámení dárcům krve 
Transfúzní oddělení klatovské nemocnice a Oblastní spolek ČČK oznamují, že odběry krve se 
uskuteční v úterý 29.června 2010 v Sušici v Penzionu pro seniory  v době od 14.00 do 16.30 
hodin.  
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 8.července 2010   v době od 12.00 do 15.00 
hodin bude v obci Hrádek v části od čp.43 na konec obce ve směru na Klatovy  a od čp.80 
k nádraží  přerušena dodávka elektřiny.  Dodávka elektřiny bude přerušena z důvodu 
provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Návštěva z Velkého Týnce 
Tento víkend přijede do naší obce návštěva z partnerské obce Velký Týnec u Olomouce. 
Přijede přibližně 15 zástupců z této obce včetně starosty obce pana PhDr. Petra Hanušky.  
Zveme všechny občany na společné posezení do hasičské zbrojnice, které se bude konat 
v pátek i v sobotu od 20 hodin. Přijďte se seznámit a pobavit s našimi milými přáteli. 
 
Pozvánka na Dětský den 
K ukončení školního roku se uskuteční v sobotu 26. června 2010  na hřišti u školy „D ětský 
den“. Začátek je ve 14. 00 hodin. Na programu jsou  různé soutěže, dovednostní disciplíny a 
ukázky profesionální hasičské techniky. Na závěr proběhne diskotéka. Všechny děti a rodiče 
srdečně zvou spolky  naší obce.. 
 
Pozvánka 
V sobotu 26. června 2010 ve 20.00 hodin zahraje v „Hospůdce U Píny“známé sušické 
seskupení Pídem. Srdečně zve všechny Pína a Maruška. 
 
 
Mlázovská pouť 
Holiday Park Mlázovy srdečně zve všechny na Mlázovskou pouť, která se uskuteční v neděli 
27. června 2010.  Mše svatá začíná v 11.15 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Od 14.00 hodin 
začne bohatý program pro děti i dospělé, ve kterém jsou zahrnuty prohlídka zámeckého parku, 
divadelní představení, hudba a hry pro děti.  
 
 
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál poslední utkání jara v Bezděkově, kde zvítězil 2:1 a postupuje do krajské soutěže. 
B tým hrál v Pačejově a zvítězil 3:1. Góly dali Jánský dva a Schmirler jeden. Dorost též 
ukončil jarní část krajské soutěže a prohrál 3:6. Góly dali Schmirler dva a Švelch jeden. 
Družstvo žáků hrálo poslední utkání v Horažďovicích, kde zvítězilo 2:1. Góly dali Vondráček 
a Sýkora. 
Přejeme všem fotbalistům, aby příští sezóna byla stejně úspěšná jako letošní. 
 

Informace z hasičských soutěží 
V sobotu 19. června se družstvo žen z SDH Hrádek zúčastnilo okresní soutěže na Malém 
Boru. Ženy se umístily na 2. místě z 8 soutěžících družstev. Soutěže se zúčastnilo také 
družstvo mužů SDH Čejkovy, kteří se umístili na 11. místě z 20 soutěžících družstev. 
Blahopřejeme. 
 
 


