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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Oznámení sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 3. 6. 2016 od 

20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. Účast nutná. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v pátek 3. 6. 2016 

od 20.00 hodin se koná členská schůze v Hostinci u Kůsů. Účast všech členů je nutná. 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

Tuto sobotu 4. června 2016 proběhne v naší obci svoz nebezpečného a objemného odpadu. 

Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas přistavení na jednotlivých 

stanovištích je stejný, jako v minulých letech a je vyvěšen na vývěsce obecního úřadu a na 

internetových stránkách obce.  

Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 

  8.00 hod       Hrádek - u č.p. 106 

  8.30 hod       Hrádek - na návsi 

  9.00 hod       Hrádek - u samoobsluhy 

  9.30 hod       Hrádek - u nádraží 

10.00 hod       Hrádek - u hasičské zbrojnice 

10.30 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  

11.00 hod       Hrádek - v Drahách 

11.30 hod       Hrádek - u mlýna 

12.00 hod       Hrádek - Nový Dvůr 

12.30 hod       Hrádek - na Ajsce 

13.00 hod       Tedražice - Luh    (u č.p. 18) 

13.30 hod       Tedražice - náves 

14.00 hod       Čejkovy -  u bytovek 

14.30 hod       Čejkovy - náves 

15. 00 hod       Zbynice - náves 

                        15.30 hod        Čermná  - náves 

16.00 hod        Čermná  - Vrčeny 

16.15 hod        Čermná  - Pazderna 

16.30 hod        Puchverk 

17.00 hod        Kašovice - náves 

17.30 hod        Odolenov  

 

 



Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 9. června 2016 v 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů. Cena 155,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

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

stránkách www.drubez-novak.cz.   

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 3. června 2016 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá. 

Mši bude sloužit P. Jan Wirth. 

 

Informace k dohrávce nohejbalového turnaje 

Hospůdka U Píny  oznamuje, že nohejbalový turnaj, který nebyl dohrán minulou sobotu 

z důvodu nepříznivého počasí, bude dohrán v sobotu 25. června 2016. Bližší informace budou 

upřesněny v příštím hlášení. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky zápasů starší přípravky 

Turnaj se hrál v sobotu 28. 5. 2016 v Hrádku s těmito výsledky: 

Zápas Hrádek – Svéradice 1: 5.  Branku dal Adam Němec. 

Zápas Hrádek – Železná Ruda 8:3. Branku dali:  Martin Pavlíček tři. Martin Jiřina tři, Šimon 

Fremund a Pavel Ilek po jedné. 

Zápas Hrádek  - Klatovy 1:5. Branku dal Martin Jiřina. 

 Výsledky ostatních zápasů z minulého víkendu 

A-tým vyhrál nad Dlouhou Vsí 3:0, góly dali Radek Holeček, Tomáš Harant a Miroslav 

Kolář. 

B-tým vyhrál v Kolinci 2:1, góly dali Roman Lísa a Václav Holeček. 

Žáci prohráli se Švihovem 1:4, gól dal Daniel Špička. 

 

Příští utkání 

V neděli  5. 6. 2016 v 17:00 hodin přivítá B-tým družstvo z Veřechova. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

  

 

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

