
29. června 2016 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude prodávat  v pátek  8. července 2016 v  16.00  hodin u obecního 

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

možné také objednat na telefonu    602 115 750. Termín dalšího prodeje  kuřiček je 5.8.2016. 

 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Zbynice 

Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích oznamuje všem svým členům, že v sobotu 2. 7. 2016 

od 20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici ve Zbynicích. Účast všech členů 

je nutná. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům,  

že v pátek 1. 7. 2016 od 20.00 hodin se koná členská schůze. 

Účast všech členů je nutná. 

 

Informace z kultury: 

Pozvánka na hasičskou soutěž 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje, že v sobotu 9. 7. 2016 od 14.00 hodin  

na fotbalovém hřišti v Hrádku se koná Hrádecká netradiční hasičská soutěž o vepřovou kýtu. 

Po hasičské soutěži k tanci a poslechu bude hrát reprodukovaná hudba DJ Blábol. 

Všichni, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne a večer, jsou srdečně zváni. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledek z minulého víkendu: 

A-tým prohrál nad  Žihlí 0:3 a díky tomuto výsledku  nepostupuje do vyšší soutěže. 

I přes tento výsledek bychom chtěli poděkovat všem hráčům za reprezentaci klubu. 

Trenérům Brabcovi, Křížkovi, ,Rybovi, Jiřinovi  a Holečkovi za přípravu mužstev a 

neposlední řadě všem fanouškům, kteří povzbuzovali náš tým v hojném počtu (150-200 

diváků) a častokrát s námi vyráželi i na venkovní utkání.  

  



 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

30.6.2016  Petra Saxlová   50 let 

3.7.2016  Miroslav Melka   50 let 

5.7.2016  František Pavlík   65 let 

 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 

Všem dětem přejeme krásné prožití prázdnin se spoustou sluníčka a 

pěkných prázdninových zážitků 


