
4. dubna 2012 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje členům, že v pátek 6. 4. 2012 se koná od 20.00 
hodin v hasičské zbrojnici v Hrádku členská schůze. 

 
Z kultury: 
 
Bohoslužby o velikonocích 
Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba na Zdouni od 18.00 hodin, na Velký pátek bude 
bohoslužba ve Zbynicích od 18.00 hodin, na Bílou sobotu bude bohoslužba na Zdouni od 
20.00 hodin. V neděli na Boží hod velikonoční bude mše svatá ve Zbynicích od 8.30 hodin a 
na Zdouni od 10.00 hodin. V pondělí bude poutní mše svatá ve Zbynicích od 10.00 hodin. Na 
Zdouni v pondělí již bohoslužba nebude. 
 
Pozvánka na velikonoční zábavu 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v neděli 8. dubna 2012 tradiční velikonoční 
zábavu v Čejkovech v hostinci u Kůsů. Začátek je ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje 
hudební skupina Compact. Pořadatelé zvou všechny k hojné účasti. 
 
Pozvánka na zámek 
Zámek Hrádek si Vás dovoluje pozvat na doprovodný program v rámci výstavy kraslic 
konaný ve dnech 7., 8. a 9. dubna, kdy v čase 13 - 16 hodin budou předváděny jednotlivé 
techniky zdobení velikonočních kraslic. Návštěvníci si budou moci zdobení vyzkoušet a své 
dílo si odnést domů. 
 
Pozvánka na výlet na Moravu 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pro vás připravuje na 21. a 22. dubna dvoudenní 
zájezd do Bzence a jeho okolí. Cena zájezdu včetně ubytování, večeře a snídaně je 750,- Kč 
na osobu. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku a to do pátku 6. dubna 
2012. Přesné časy a místa odjezdů budou upřesněny v příštím hlášení.  

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým zvítězil nad Janovicemi 3:2. Branky dali Holeček, Petrželka a Brabec. B tým hrál doma 
s Kašperskými Horami a prohrál 0:2. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu doma od 16.30 hodin proti Sokolu Běšiny. B tým hraje v sobotu 
v Plánici od 16.00 hodin. Dorost hraje v neděli v Pačejově od 13.00 hodin. Starší žáci hrají 
v sobotu předzápas proti družstvu Spoje Plzeň od 14.00 hodin. 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
4.4.2012  Růžena Brejchová  94 let 
 
v příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 
 
10.4.2012  Eliška Jirošová  91 let  
                        
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Růženě 
Brejchové se připojuje rovněž Český červený kříž z Hrádku. 
 


