
29. října 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

Informace občanům: 

 

Výběr plateb za vodné 

Oznamujeme občanům z části obce Čermná a Puchverk, že výběr plateb za vodné se 

uskuteční ve středu 4. listopadu 2015 v budově bývalé školy na Čermné v době od 17.00 do 

18.30 hodin.  

Oznámení o bohoslužbách na „dušičky“ 

Farní úřad oznamuje, že v neděli 1. listopadu 2015 bude mše svatá ve Zbynicích sloužena 

jako obvykle v 8.30 hodin a po té bude následovat pobožnost na hřbitově.  

V pondělí 2. listopadu 2015 na Památku zesnulých bude sloužena mše svatá na Zdouni od 

17.00 hodin a po mši bude následovat pobožnost na hřbitově.  

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích oznamuje všem svým členům, že se v sobotu 31. 

října 2015 v 18.30 hodin v hasičské zbrojnici koná členská schůze. Účast všech členů je 

nutná. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude v pátek 6. listopadu 2015 v době od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 21 týdnů, cena 160,-Kč za kus.  

 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na lampionový průvod 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá pro děti a mládež v sobotu 31. října 2015 v 

Tedražicích lampionový průvod. Sraz je v 17.00 hodin před hasičskou zbrojnicí. Na tuto akci 

srdečně zvou pořadatelé všechny děti a rodiče. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu: 

Výsledky fotbalu z minulého týdne: 

A-tým prohrál v Dlouhé Vsi 3:1. Gól dal Radek Holeček. 

B-tým vyhrál nad Kvaseticemi  1:0. Branku vstřelil Tomáš Adamec.  

V neděli  1.11.2015 od 14:00 přivítá A-tým družstvo z Měčína. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 



Výsledky turnaje mladší přípravky 

Turnaj se hrál v neděli 25.10.2015 v Pačejově s těmito výsledky: 

Horažďovice - Hrádek 4:2. Branky dali Jiří Zíbar a Martin Fabián. 

Pačejov  - Hrádek  5:2.  Obě branky dal Matyáš Holeček. 

 

Výsledky turnaje starší přípravky 

Turnaj se hrál v sobotu 24.10.2015 v Klatovech s těmito výsledky : 

Klatovy „B“  -  Hrádek  3:1. Branku dal Martin Jiřina. 

Nýrsko  - Hrádek  4:2. Branky dali Šimon Fremund a Martin Pavlíček. 


