
21. září 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na zastupitelstvo 
Oznamujeme občanům, že veřejné jednání Zastupitelstva obce Hrádek se uskuteční příští 
úterý 27.září 2011 v zasedací síni Obecního úřadu v Hrádku. Začátek jednání je v 18.00 
hodin. Na programu jednání je zpráva starosty, příprava realizace projektu „Hrádek u Sušice – 
ČOV a kanalizace“ , projednání smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP, prodej, výkup a 
směny pozemků, věcná břemena, projednání rozpočtových změn a diskuse s občany. 
Podrobný program jednání je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. 

Změna pravidelného svozu popelnic 
Informujeme občany, že pravidelný svoz popelnic se uskuteční  také příští týden ve  středu 
28.září 2011  a pak další pravidelné  svozy přejdou na zimní režim a   budou prováděny  ve 
středu každý týden. 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek pokračuje ve dnech 
23. září a 30. září 2011 v době od 12.00 do 16.00 hodin. 
 
 
Z kultury: 
Svatováclavská pouť v Sedlečku 
Dvůr Krutěnice Vás dne 28.9.2011 srdečně zve na Svatováclavskou pouť v Sedlečku.  
Součástí oslav bude Farmářský jarmark s ukázky práce uměleckého kováře,ukázky 
tkaní,staročeský trdelník, pletené košíky,domácí koření a další. Během celého odpoledne bude 
zdarma podáváno pivo, nealkoholické nápoje a grilované jehněčí.Slavnost začíná ve 14 hodin  
mší v kapličce v Sedlečku. V 15 hodin se uskuteční  Svatováclavská jízda z areálu Dvůr 
Krutěnice do Sedlečka. K tanci a poslechu bude hrát živá hudba, na sýpce bude připraveno 
posezení a pro děti povození na ponících. Všichni a jsou srdečně zváni a pořadatelé se těší na 
společně strávené odpoledne. 
 
Pozvánka 
Česká křesťanská akademie Sušice vás srdečně zve v pátek 23. září 2011 v 19.30 hodin do 
Domu – Pension na životopisnou přednášku Čech Holanďanem -podnikatel knězem. O 
svém pohnutém životě vypráví P.Tomas van Zavrel. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky zápasů Svatoboru Hrádek z minulého týdne: 
Muži A hráli s Mochtínem 2:1. Branky střílel Radek Holeček 2x.. 
Muži B hráli se Svéradicemi B 5:1. Branky stříleli Václav Holeček, Pavel Skála, Petr 
Buschbaum, Jan Oliva a jeden byl vlastní. 
Dorost hrál s Pačejovem  5:2, branky dali Martin Jílek, Jan Suk,Robert Bicazs 2x,Jaroslav 
Klaus. 



Žáci  hráli s Holýšovem 4:0 . Branky dali Martin Novosad 2x, Jan Skála,Petr Špička. 
Minižáci se zúčastnili turnaje v Sušici, kde vyhráli zápasy Hrádek –  Sušice 7:2, Hrádek – 
Luby 9:2 a Hrádek – Klatovy  3:0. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
21.9.2011  Marie Sazamová   75 let                  
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


