
18. dubna 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace k Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava rallye 2018 

Tuto sobotu 21. dubna 2018 bude naší obcí projíždět 53. ročník Rallye Šumava Klatovy a 27. 

ročník  Historic Vltava Rallye. Akci pořádá Pošumavský auto moto klub Klatovy. Naší obci 

se pojede rychlostní zkouška Tedražická  na trase Lipová Lhota – Tedražice – Čejkovy. Po 

dobu průjezdu závodních vozidel od 9.15 hodin do 18.45 hodin bude tato trať pro veškerý 

provoz uzavřena. Prosíme proto všechny občany a diváky, aby při průjezdu vozidel dbali na 

opatrnost, nevstupovali do tratě a nestáli v nebezpečných zatáčkách. Prosíme také rodiče, aby 

dohlédli na své děti, aby nestály na nebezpečných místech. Podrobné informace o celém 

závodě je možné najít na internetových stránkách auto moto klubu www.pamk.cz. V případě 

jakýchkoliv problémů se můžete obracet na pořadatele, kteří budou rozmístěni po celé trati 

závodu 

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZKD 

Dohlížecí výbor ZKD Hrádek zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se 

koná v pátek 20. dubna 2018 od 19.00 hodin v hostinci U Hánů. 

 

Oznámení ze Základní školy a mateřské školy v Hrádku 

Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace zve všechny 

předškoláky k zápisu do 1. třídy. Zápis se uskuteční v úterý 24. 4. 2018 od 13. do 16. hodin v 

učebně 1. třídy. Moc se na všechny těšíme. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na koncert dětských sborů 

Zveme všechny občany a milovníky hezké hudby a zpěvu na koncert dětských sborů v kostele 

na Zdouni, který se uskuteční tento týden v pátek 20. dubna 2018. Koncert je součástí 

festivalu dětských sborů s názvem „Je kraj, kde voní tráva“, který se koná vždy jednou za dva 

roky. Na koncertu na Zdouni vystoupí vynikající dětské sbory Carmína Bona ze Zlína a 

Jizerka ze Semil. Začátek koncertu je v 17.00 hodin.  

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým prohrál v Klatovech 1:0. 

B-tým prohrál s Kašperskými Hory 4:0. 

http://www.pamk.cz/


  

Následující víkend se na našem hřišti hrají tato utkání: 

V sobotu 21.4 od 17:00 hodin přivítá A-tým družstvo z Vrhavče,  v neděli 22.4. od 17:00 

hodin přivítá B-tým družstvo z Plánice 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

19.4.2018  Václav Jech    65 let 

20.4.2018  Ing. Josef Kutil   60 let 

22.4.2018  Miroslav Jílek   60 let 

 

                         

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


