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Informace občanům: 
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
  Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý  
25. září 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním bodem 
programu bude projednání dokončování realizace akce „Hrádek u Sušice- ČOV a kanalizace. 
Dále budou projednávány rozpočtové změny, prodej směna a výkup pozemků a ostatní 
aktuální záležitosti. S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce 
Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 
 
Upozornění ministerstva zdravotnictví 
Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje všechny občany, aby se vyvarovali konzumace 
alkoholu z neověřených a neidentifikovatelných balení. 
 
Změna pravidelného svozu popelnic 
Informujeme občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od této středy 19. září již 
každý týden. 
 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že ve čtvrtek 20. 9. 2012 od 
16.00 hodin se koná brigáda, úklid hasičské zbrojnice. 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že pokračuje výdej naturálií pro středisko Hrádek a to ve 
dnech 21. září a 26. září 2012 v době od 12.00 do 16.00 hodin. 

 
Z kultury: 
 
Pozvánka na celodenní výlet do Příbrami 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá v sobotu 6. října 2012 jednodenní výlet do 
Příbrami a okolí.  Navštívíme památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, hornické 
muzeum v Příbrami, kde si prohlédneme exponáty nad zemí a vláčkem je možné zajet i do 
podzemní expozice. V neposlední řadě navštívíme nejznámější poutní místo v Čechách 
Svatou Horu u Příbrami, kterou nás provede odborný průvodce. Jízdné pro dospělého bude 
150 Kč a pro dítě 100 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku, nebo u 
paní Markéty Rybové v Čejkovech, na telefonu 723029558. Přesné časy a místa odjezdů 
budou zveřejněny později v příštím hlášení. 
 
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál v Mochtíně, kde zvítězil 3:0. Branky dali Holeček dvě a Kutil jednu. B tým hrál 
doma se Soběšicemi a remizoval 1:1. Branku dal Král. Dorost hrál doma s Pačejovem a 
prohrál 0:1. Družstvo žáků hrálo doma proti FK Hartmanice 2:2. Góly dali Daniel Špička a 
Petr Špička. 
Příští utkání 
A tým hraje doma proti Sokolu Týnec. B tým hraje v sobotu od 16.00 hodin v Rabí proti 
Sokolu Budětice.Dorost hraje v sobotu v Malém Boru. Žáci hrají ve středu od 16.30 hodin 
v Hradešicích a v sobotu v Sušici. 
 
Zpráva z vodních sportů 
Karolína Galušková z Tedražic se zúčastnila v minulých dnech evropského šampionátu 
juniorů ve vodním slalomu ve Slovinsku a přivezla odtud dvě zlaté medaile. Jednu ze soutěže 
jednotlivců a druhou ze soutěže družstev. K úspěchu blahopřejeme. 
 
 
 
                         
 
 


