
26. října 2016 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Výběr plateb za vodné a stočné 
Pokračuje výběr plateb za vodné a stočné. Platit můžete v pokladně obecního úřadu v úřední 

dny v době od 8.00 do 15.00 hodin. 

Občanům z části obce Čermná a Puchverk oznamujeme, že výběr plateb za vodné se 

uskuteční příští čtvrtek 3. listopadu 2016 v budově bývalé školy na Čermné v době od 17.00 

do 18.00 hodin. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude prodávat příští čtvrtek 3. listopadu 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.  

Oznámení o bohoslužbách na „dušičky“ 

Farní úřad oznamuje, že 1. listopadu 2016 na svátek Všech svatých bude mše svatá sloužena 

na Zdouni   od 17.00 hodin a 2. listopadu 2016 na Památku zesnulých bude mše svatá 

sloužena ve Zbynicích od 17.00 hodin. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na drakiádu 

Základní škola v Hrádku zve všechny děti na tradiční drakiádu, která se uskuteční v úterý      

1. listopadu na louce nad tratí.  Odchod od školy je ve 14.00 hodin, návrat ke škole na 16.00 

hodinu. Těšíme se na hojnou účast všech. 

 

Zábavné odpoledne pro děti i dospělé ve Zbynicích 

Zveme všechny děti i dospělé v pátek 28. 10. 2016 na podzimní zábavné odpoledne spojené 

s pouštěním draků a táborákem.  Začátek je v 13.00 hodin na obvyklém místě.    Všichni jsou 

srdečně zváni. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky zápasů starší přípravky   

Turnaj se hrál v neděli 23.10.2016  v Sušici s těmito výsledky: 

Hrádek – Sušice 1:3. Branku dal Martin Fabián. 

Hrádek – Pačejov 4:6. Branky dali Šimon Fremund a Pavel Illek po dvou. 

Hrádek – Luby 4:5. Branky dali Pavel Illek dvě, Šimon Fremund a Sebastián Šmíd po jedné. 



 

Blahopřejeme: 

 Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

1.11.2016  Irena Branková     65 let                       

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


