
30. května 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 1. června 2018 

od 20.00 hodin se koná členská schůze. 

 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že v úterý 5. června 2018 bude pobočka pošty v Hrádku 

z provozních a personálních důvodů otevřena v dopoledních hodinách od 8.00 hodin do 11.00 

hodin. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští pátek 8. června 2018 od 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 175,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750 nebo na webových stránkách firmy Novák  

www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 12.7.2018. 

 

Z kultury: 

 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 1. června 2018 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá.  

 

Poutní mše svatá na Odolence 

Poutní mše svatá bude sloužena v kapli Panny Marie Pomocné v Odolenově v  neděli 3. 

června 2018 ve 12.00 hodin.  

 

Pozvánka na hudební akademii 

Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace zve všechny 

příznivce hudby na XVII. hudební akademii, která se koná v úterý 5. 6. 2018 od 17:00 hodin 

ve škole. Zahrají žáci, kteří chodí k panu Karlu Malátovi. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým prohrál se Štěnovicemi 1:0. 

B-tým vyhrál ve Velkém Boru 2:0. Góly dali David Hanula a Daniel Hubáček. 

Žáci vyhráli nad Chanovicemi  2:1. Góly za náš tým dali Petr Koželuh a Antonín  Pitel. 

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V neděli  3. 6. od 17:00 přivítá B-tým družstvo z Běšin. Přijďte všichni povzbudit naše 

fotbalisty.  

 

http://www.drubez-novak.cz/


Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

31.5.2018  Josef  Šimečka   75 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


