
28. srpna 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Oznámení občanům 
Informace České pošty v Hrádku 
Česká pošta v Hrádku informuje občany o dočasné změně provozní doby.   
V období od  2.9.2013 do 11.9 .2013 bude otevřeno  od  13   do  16 hodin. 

 
Z kultury: 
 

Sušická pouť na Andělíčku:  
Římskokatolická farnost Sušice srdečně zve na poutní bohoslužby, které se konají 
následovně: 
V sobotu 31. srpna 2013 od 17.00 hodin pobožnost křížové cesty a od 18.00 hodin mše svatá 
v kapli Anděla Strážce. 
V neděli 1. září 2013 bude sloužena v kapli Anděla Strážce od 9.00 mše svatá a od 11 hodin 
hlavní poutní mše svatá. Poutní mši celebruje mons. Jiří Paďour OFMCap, biskup 
českobudějovický.  
 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na přednášku o pivovarnictví do zámku 
Ve středu 4. září 2013 od 18 hodin se v hrádeckém zámku koná přednáška na téma  
„Historie pošumavského pivovarnictví“ spojená s výstavou sběratelských předmětů Tomáše 
Cihláře a Jiřího  Drvoly.  Přednáška bude také  obsahovat informace   hrádeckém  pivovaru. 
Dále zde bude možno  ochutnat pivo  z minipivovaru Kvilda  sládka Karla Potužáka, 
hrádeckého rodáka.  
 
 
 
Pozvánka Sboru dobrovolných hasičů v Čejkovech pro všechny příznivce ZUMBY 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny příznivce ZUMBY v sobotu 31.8.2013 
na 1. ZUMBA PARTY S LEANDREM v Čejkovech na hřišti. Začátek v 18:00 hodin. Pro 
všechny návštěvníky je zajištěno občerstvení a osvěžující koktejly. Diváci mají vstupné 
zdarma, vezměte si pouze dobrou náladu a přijďte se pobavit a rozloučit s prázdninami na 
hřiště do Čejkov. 



 

 

 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne  
A-tým vyhrál doma se Švihovem 4:1,branky vstřelili Franěk Pavel 2x,Liška Pavel 1x a 
Holeček Radek 1x. 
 B-tým vyhrál 2:1 na Horách Matky Boží,když obě branky vstřelil Pátek René. 
 
Příští utkání 
V neděli hraje na domácím hřišti Hrádek B  s Plánicí od 17:00. 

  

 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
31.8.2013  Miroslava Dudová    75 let 
  3.9.2013  Václav Písař     75 let 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K  významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


