
2. listopadu 2016 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Oznámení firmy RUMPOLD 

Firma RUMPOLD oznamuje, že dnes bude v celé obci z technických důvodů posunut svoz 

komunálního odpadu. Popeláři pojedou dnes, tj. ve středu 2. listopadu až v odpoledních   

hodinách. Prosíme občany, aby své popelnice večer neuklízeli a umožnili plynulý svoz 

odpadu. Děkujeme za pochopení. 

 

 

Výběr plateb za vodné v Čermné a Puchverku 

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

uskuteční ve 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 kuřičky ve čtvrtek 3. listopadu 2016 v 16.00 hodin u 

obecního úřadu v Hrádku. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena je 155,-Kč za kus. Kuřičky je 

možné také objednat na telefonu 602 115 750.  

 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že ve dnech od 4. 11. do 11. 11.2016 bude pobočka pošty 

v Hrádku otevřena dopoledne v době od 8.00 do 11.00 hodin. 

 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 4. listopadu 

2016 od 20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. Účast nutná. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 4. listopadu 2016 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše 

svatá.  

 

Pozvánka z hospůdky U Píny  

V sobotu 5. listopadu 2016 od 10.00 hodin proběhnou v hospůdce U Píny rybí hody. Na místě 

se budou prodávat grilované a uzené ryby. Součástí akce je i soutěž ve střelbě z praku na cíl. 

 



Pozvánka na přednášku 

Muzeum Lamberská stezka zve na přednášku Pavla Šustra - Nepál- Everest - Anapurna, která 

proběhne v Muzeu Lamberská stezka zítra ve čtvrtek 3. 11. 2016 od 17.30 hod. 

 

Pozvánka na varhanní koncert s ochutnávkou vín 

Okrášlovací spolek města Sušice a Sušické kulturní centrum pořádají tento pátek 4. 11. 2016 

od 19.30 hodin ve Smetanově sále Gymnázia v Sušici varhanní koncert k poctě Karla IV. 

Koncert je spojen s ochutnávkou vín. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky zápasů starší přípravky   

Turnaj se hrál v sobotu 29. 10. 2016 ve Švihově s těmito výsledky: 

Hrádek – Klatovy 1:5. Branku dal Šimon Fremund. 

Hrádek – Švihov 6:0. Branky dali Šimon Fremund, Martin Pavlíček a Sebastián Šmíd tři. 

Hrádek – Dlouhá Ves 6:0.  Branky dali Pavel Illek tři a Sebastián Šmíd tři. 

 

 Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál v Měčíně 6:2. Góly  dali Jiří Brabec, Antonín Štěpán, Luboš Šoural, Milan 

Brabec, Tomáš Harant a poslední gól vsítil Libor Kutil. 

B-tým prohrál dohrávku nad Železnou Rudou 1:0 a v dalším utkání remizoval s Velharticemi 

1:1. Gól dal Radek Holeček.  

Žáci prohráli se Strážovem  2:0. 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 5.11. od 14:00 přivítá A-tým družstvo z Chotěšova. 

Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

4.11.2016  Jitka Seidl Voldřichová   60 let 

6.11.2016  František Běloch    50 let 

7.11.2016  Alena Saxlová                  60 let  

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

     

Panu Františku Bělochovi k jeho významnému životnímu jubileu blahopřejí všichni členové 

Tělovýchovné jednoty Svatobor Hrádek a přejí mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti, klidu a životní pohody. 

            

 


