
3. května 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace o změně vyvážení popelnic 

Firma Pošumavská odpadová informuje občany, že od  měsíce května dochází k přesunu ze 

zimního svozu odpadu na letní svoz. Vývoz popelnic je prováděn od měsíce května 1x za 14 

dní (každý sudý týden). Takže vývozní termíny pro naši obec v měsíci květnu jsou   dnes 3. 5. 

2017,  dále 17. května 2017 a 31. května 2017. 

 

Oznámení 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 5. 5. 2017 od 

20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští pátek 12. května 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. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 5. května 2017 od 18.00 hodin se uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá. 

 

Pozvánka na pietní akt a oslavu osvobození naší obce 

Při příležitosti oslav osvobození naší obce se v sobotu 6. května 2017 opět uskuteční pietní 

akt u kostela na Zdouni. Pietní akt bude zahájen mší svatou na Zdouni v 15.00 hod, která bude 

sloužena za padlé americké vojáky. Při mši bude doprovázet Hrádecký chrámový sbor. Po mši 

bude následovat vlastní pietní akt u pamětní desky na prostranství u kostela na Zdouni. Akci 

pořádá Obec Hrádek ve spolupráci se Spolkem 136. Pietního aktu se zúčastní i potomci 

amerických vojáků, kteří se účastnili osvobození naší obce. Pro účastníky akce je připraveno 

pohoštění. 

 
Pozvánka Českého zahrádkářského svazu Hrádek 

Český zahrádkářský svaz Hrádek pořádá instruktáž – Řez ovocných stromů. Akce se 

uskuteční v sobotu 6. května 2017 od 14.00 hodin. Akce bude zahájena v hospůdce u Píny 

v Hrádku, po besedě bude následovat praktická ukázka řezu v lokalitě u sv. Anny. 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

 Výsledky utkání z minulého víkendu  

A-tým vyhrál derby s Dlouhou Vsí  1:0, gól dal Milan Brabec.  

B-tým remizoval s Plánicí 2:2, góly dali Leoš Rychtařík a Václav Holeček. 

   

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 6. 5. 2017 od 17. 00 hodin přivítá A-tým družstvo z Přeštic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

4.5.2017  Věra Rendlová   65 let 

5.5.2017  Marie Kašíková          65 let 

6.5.2017  Milena Mašková              65 let 

7.5.2017  Jiří Šmíd    60 let 

9.5.2017  Miroslav Harant   60 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


