
24. srpna 2016 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že ve dnech od 29. 8. do 6. 9.2016 bude pobočka pošty 

v Hrádku otevřena dopoledne v době od 8.00 do 11.00 hodin. 

 
 

Přerušení dodávky elektřiny 

Skupina ČEZ informuje své odběratele, že v pondělí  29.8.2016 v době od 13.00 do 15.00 

hodin bude v obci Odolenov přerušena dodávka elektřiny.  

 

Informace ke „Kotlíkovým dotacím“ 

Plzeňský kraj vyhlásil 2. výzvu na podávání žádostí o dotace z programu „Pořízení 

ekologického vytápění v domácnostech“. Žádosti je možné podávat od 19.září. Pro zájemce o 

dotaci krajský úřad pořádá informační seminář, který se uskuteční příští úterý 30.srpna 2016 

v Sokolovně v Sušici od 16.00 hod. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude prodávat v pátek 2. září 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 5.10.2016. 

 

 

Z kultury: 

 

Pozvánka na zájezd na výstavu Země živitelka 

Český zahrádkářský svaz v Hrádku pořádá v sobotu 27.8.2016 zájezd na výstavu Země 

živitelka do Českých Budějovic. Odjezd autobusu je v 7.30 hodin od Hánů. Přihlásit se 

můžete na obecním úřadě nebo na telefonu číslo 605 183 671. 

 

Pozvánka Sboru dobrovolných hasičů Tedražice 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v pátek 26. srpna 2016 od 18 hodin v hasičské 

zbrojnici akci „Sbohem  prázdniny“.    Pořadatelé na tuto akci  srdečně zvou všechny děti i 

rodiče. Občerstvení je zajištěno. 



 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu: 

A-tým remizoval v Kolovči  3:3. Goly dali Brabec Jiří 2x a Skála Václav 1x. 

B-tým remizoval v Chudenicích 1:1.Gol dal Václav Holeček. 

 

Příští utkání: 

V neděli  28.8. od 17:00 odehraje náš B-tým další utkání proti Bezděkovu. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

  

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

26.8.2016  Jaroslav Faust   65 let 

26.8.2016  Věra Pravdová   70 let 

27.8.2016  Marie Urbanová   60 let 

28.8.2016  Věra Fořtová    70 let 

29.8.2016  Jaroslava Fuksová   65 let 

 

                         

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

životnímu jubileu jim posíláme pěknou písničku.  

 


