
23. března 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Zápis do Mateřské školy 
Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 
rok 2011-2012 se uskuteční 24. března 2011 od 13.00 do 15.00 hodin v budově mateřské 
školy.  
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 29. 
března 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním bodem 
programu bude projednání rozpočtu obce a příspěvkových organizací, projednání poskytnutí 
finančních příspěvků, zpráva předsedy kontrolního výboru a komise pro rozvoj obce. Dále 
bude projednávána problematika územního plánu, prodej směna a výkup pozemků. 
S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 24. března 2011 v době od 14.00 do 14.30 hodin 
prodávat u obecního úřadu v Hrádku červené kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 145,-Kč 
za kus. 

Z kultury: 
Posezení s písničkou 
Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá v sobotu dne 2 dubna 2011 v hostinci U Kůsů v 
Čejkovech Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 17.00 hodin. Doprava je 
zajištěna. Odjezdy z jednotlivých obcí jsou následující: 
Hrádek v 16.30 hod., Kašovice 16.30 hod, Puchverk 16.35 hod, Čermná 16.40 hod, Zbynice 
16.45 hod, Tedražice 16.45 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376523053. Všichni jsou 
srdečně zváni. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál poslední přátelské utkání doma proti Sk Vacova a prohrál 2:8. Góly dali Petrželka 
a Kolář. Byl to velmi dobrý fotbal. B tým hrál též doma poslední přátelské utkání – soupeřem 
bylo mužstvo Hor Matky Boží. B tým prohrál 4:5, i když vedl 4:2. Překvapil Pokorný, který 
dal dva góly. 
Příští utkání 
A tým hraje doma derby s Dlouhou Vsí v neděli od 15.00 hodin. B tým hraje v sobotu 
v Týnci. Dorost bude hrát v neděli od 9.00 hodin turnajově proti SK Volyně. 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
24.3.2011 Marie Poslušná   60 let 
 
                      
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Marii Poslušné 
se připojuje rovněž Český červený kříž v Hrádku. 
 


