
18. listopadu 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že tento pátek 20. listopadu 2015 bude pobočka pošty 

v Hrádku uzavřena. 

 

Oznámení Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku 

Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku zve všechny včelaře na členskou schůzi 

spojenou s výplatou dotace, která se koná tuto neděli 22.11.2015 od 14.00 hodin v hostinci u 

Hánů v Hrádku. Účast všech včelařů je nutná. 

 

Den otevřených dveří v Základní škole v Hrádku 

Ředitelka Základní školy v Hrádku zve všechny zájemce na den otevřených dveří, který se 

uskuteční v úterý 24. listopadu 2015 od 8.00 do 10.00 hodin.  

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Pozvánka na lampionový průvod 

Základní škola zve širokou veřejnost na lampiónový průvod, který se uskuteční v pátek 20. 

listopadu od 17.00 hodin. Půjdeme společně od školy a v rámci oslav 17. listopadu rozsvítíme 

naši obec. 

 

Pozvánka na divadelní představení pohádky „Tři zlaté zuby děda Vševěda“ 

Zveme všechny příznivce dobré zábavy na divadelní představení pohádky nejen pro dospělé 

„Tři zlaté zuby děda Vševěda“, které zahrají herci ochotnického divadla Tyl z Hartmanic. 

Toto divadelní představení se uskuteční v pátek 20. listopadu 2015 v 19.30 hod v sále Galerie 

Zámku Hrádek. Pořadatelem je kulturní komise naší obce, vstupné činí 50,- Kč pro dospělé a 

30,- Kč pro děti. 

 

Pozvánka na módní přehlídku na zámku 

Agentura JM Models z Klatov pořádá v sobotu 21. listopadu od 15 hodin v novém sále 

Galerie Hrádek módní přehlídku, kterou svým zpěvem doprovodí Gabriela Šťastná. 

Vstupenky je možné si zakoupit na recepci zámku. Vstupné je 130 Kč, každá vstupenka je 

10% sleva na nákup zboží z módní přehlídky. 

 



Ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 

A-tým prohrál v Žákavě 2:1. Gól dal Radek Holeček. 

Po skončení podzimní části soutěže TJ Svatobor Hrádek děkuje všem fanouškům za podporu. 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

20.11.2015  Marie Řezanková   50 let 

22.11.2015  Marie Kopelentová     60 let 

 

                 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


