
13. dubna 2016 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 

 

Informace občanům: 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 14. dubna 2016 v 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů. Cena 165,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750. Další informace můžete najít na internetových 

stránkách www.drubez-novak.cz.   

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZKD 

Dohlížecí výbor ZKD Hrádek zve své členy na výroční členskou schůzi, která koná v pátek 

15. dubna 2016 od 19.00 hodin v hostinci U Hánů. 

 

Očkování psů 

Očkování psů proti vzteklině proběhne v jednotlivých částech naší obce příští sobotu 23. 

dubna 2016 a to následovně: 

 

Hrádek       9.00                             

Tedražice   10.00                          

Čejkovy   10.15                           

Zbynice   12.00 

Čermná     12.15                          

Puchverk  12.30                           

Kašovice    13.15                         

Odolenov  13.30  

 

Z kultury: 

 

Informace k výletu na Moravu 

Informujeme občany, že na dvoudenní výlet na Moravu do Valtic, který se bude konat 20. a 

21. srpna 2016, je ještě několik volných míst.  Zájemci se mohou přihlásit do 17.4.2016 u 

pana Františka Valdmana na telefonu 603 829 133. 

 

Pozvánka na koncert dětských sborů 

Ve dnech 22. až 24. dubna 2016 se v Sušici uskuteční již 11. ročník festivalu dětských 

pěveckých sborů s názvem Je kraj, kde voní tráva. Zahajovací koncert festivalu se bude konat 

v pátek 22. dubna v 17. 00 hod v kostele sv. Vavřince na Zdouni.  Zveme všechny milovníky 

dobré hudby na tento koncert, ve kterém vystoupí dětské pěvecké sbory Kvítek z Dačic a 

Ondrášek z Nového Jičína na Moravě. 

 

 

 

 

http://www.drubez-novak.cz/


Informace ze sportu: 
Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu: 

A-tým remizoval v  Přešticích 1:1, gól dal Tomáš Matějka. 

B-tým vyhrál v Soběšicích 4:0. Branky vstřelili Tomáš Adamec, Petr Chebák  a dvě Václav 

Holeček. 

 

V sobotu 16. 4. zajíždí náš B-tým na Hory Matky Boží, kde sehraje další mistrovské utkání od 

17:00.  V neděli  17.4. od 17:00 přivítá A-tým družstvo z Losiné. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

15.4.2016  Jaroslav Pretl   60 let 

19.4.2016  Marie Chodlová   85 let 

19.4.2016  Vladimíra Simotová   50 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


