
12. dubna 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 
 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 13.4.2017  v 16.00 hodin prodávat u obecního úřadu 

v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 155,-Kč za kus. Kuřičky je možné také 

objednat na telefonu 602 115 750. 

 

Pozvánka na členskou schůzi ZKD 

ZKD Sušice svolává členskou schůzi v Čejkovech dne 19. dubna 2017, v hostinci U Kůsů, od 

19.00 hodin. Členský výbor srdečně zve k účasti. 

 

Očkování psů 

Očkování psů proti vzteklině proběhne v jednotlivých částech naší obce příští sobotu 22. 

dubna 2017 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: 
 

Bohoslužby o velikonočních svátcích 

Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba na Zdouni od 18.00 hodin, na Velký pátek bude 

bohoslužba ve Zbynicích od 18.00 hodin, na Bílou sobotu bude bohoslužba vzkříšení na 

Zdouni od 20.00 hodin. V neděli na Boží hod velikonoční bude mše svatá ve Zbynicích od 

8.30 hodin a na Zdouni od 10.00 hodin. Mše svatá na Zdouni bude sloužena za našeho 

slavného rodáka spisovatele Františka Pravdu, od jehož narození uplyne 17.dubna 200 let. 

Tuto mši doprovodí klatovská hudební skupina Plamínky. 

V pondělí bude poutní mše svatá ve Zbynicích od 10.00 hodin. Na Zdouni v pondělí již 

bohoslužba nebude. 

 

Pozvánka na velikonoční zábavu do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v neděli 16. dubna 2017 od 20.00 hodin v 

Hostinci u Kůsů tradiční VELIKONOČNÍ ZÁBAVU. K tanci a poslechu zahraje skupina 

ROŠTOVANKA. Zveme všechny příznivce tance a zábavy. 



 

 

Pozvánka na pouťové posezení ve Zbynicích 

Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích pořádá pouťové posezení, které je připraveno 

v hasičské zbrojnici ve Zbynicích od 14. hodin.  Přijďte se pobavit a poveselit. 

Všichni jsou srdečně zváni. 

 

 

Pozvánka na posezení s písničkou pro důchodce 

Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá příští sobotu 22. dubna 2017 v hospůdce U Píny v 

Hrádku Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 18.00 hodin. Doprava je zajištěna. 

Odjezdy z jednotlivých obcí jsou následující: 

Tedražice 17.00 hod, Čejkovy v 17.15 hod, Zbynice 17.20 hod, Čermná 17.40 hod, Puchverk 

17.45 hod, Kašovice 17.50 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376508530. K tanci a 

poslechu zahraje hudební skupina BK BAND. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým remizoval s Žákavou  1:1, gól dal Tomáš Harant.  

B-tým prohrál v Zavlekově 3:1, gól dal Libor Kutil. 

Žáci vyhráli nad Strážovem 1:0, gól dal Aušprunk. 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V neděli 16.4. 2017 od 17:00 přivítá B-tým družstvo ze Žihobec. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 
 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

12.4.2017  Alena Pendlová   50 let 

 

V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 

 

17.4.2017  Miluše Sedláková   50 let                        

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


