
29. října 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce, které se koná 
v úterý 4. listopadu 2014 od 18.00 hodin na zámku v Hrádku. S podrobným návrhem 
programu se můžete seznámit na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 
obce. 

Oznámení o bohoslužbách na „dušičky“  
Farní úřad oznamuje, že mše svatá na svátek Všech svatých bude sloužena na Zdouni 
v sobotu 1. listopadu 2014 v 17.00 hodin. V neděli 2. listopadu na Památku zesnulých bude 
sloužena mše ve Zbynicích jako obvykle v 8.30 hod a po mši bude následovat pobožnost na 
hřbitově. Na Zdouni v neděli bude mše svatá jako každou neděli v 10.00 hodin. 
 

Z kultury: 
 
Pozvánka na drakiádu 
Základní škola v Hrádku zve všechny děti i dospělé na drakiádu, která se koná ve čtvrtek    
30. 10. 2014. Sraz všech draků je ve 14.15 hodin u školy.  
 
Pozvánka na přednášku  
V pátek 31. října 2014 od 18.00 hodin se uskuteční ve společenské místnosti hasičské 
zbrojnice v Tedražicích přednáška „Evropský sever ve fotografii“. O severských zemích 
bude vyprávět pan Richard Smola. 
 
Pozvánka na přednášku o včelách 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Sušici srdečně zvou na přednášku „V čely a 
jejich nezastupitelná funkce v přírodě“. Přednáška se koná 15. listopadu 2014 od 9.00 
hodin v zasedací místnosti Střední odborné školy v Sušici. Z důvodu omezené kapacity míst 
se zájemci mohou přihlásit na telefonu 608 852 125. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne 
A-tým vyhrál ve Vrhavči  3:1. Góly vstřelili Franěk Pavel dva a Brabec Jiří jeden.  
B-tým prohrál v Chanovicích 3:0.  
Mladší žáci prohráli nad Pačejovem  1:9.  
Mladší minižáci hráli turnaj s těmito výsledky:  
Hrádek A – Železná Ruda 1:2  
Hrádek A - Kolinec 7:0  
Hrádek A - Hrádek B 11:0  
Hrádek B – Kolinec 2:2  



Hrádek B – Železná Ruda  0:5  
Góly za minižáky stříleli:llek Pavel, Beníšek Vojta, Pitel Antonín, Pavlíček Martin, Fabián 
Martin, Tyl Maxmilián a Fremund Jonáš. 
 
Následující víkend se hrají na našem hřišti tato utkání: 
V sobotu  1. 11. od 14:00 přivítá A-tým Mochtín B. V neděli 2. 11. od 14:00 přivítá B-tým 
Soběšice. Přijďte podpořit naše fotbalisty v posledním podzimním kole.  
 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
3.11.2014  Miroslav Honzík    70 let 
4.11.2014  Dagmar Švecová    75 let 
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


