
8. května 2019 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
Nalezené klíče 
V pondělí 6. května 2019 byl v Hrádku u bytovek na prostranství u kontejnerů nalezen svazek 
tří klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. 
 
 
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 
ČEZ Distribuce oznamuje svým odběratelům, že dne 13. května 2019 v době od 7.30 do 9.30 
hodin bude v části obce Čermná přerušena dodávka elektřiny, v části obce Kašovice bude 
přerušena dodávka elektřiny rovněž 13. května 2019 a to v době od 12.30 do 14.30 hodin. 
Přesný rozpis je vyvěšen na internetových stránkách obce. 
 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 9.5.2019  od 16.00 hodin prodávat u obecního úřadu 
v Hrádku   kuřičky. Stáří kuřiček je 19 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 6.6.2019. 
 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Informace k výletu do Prahy 
Kulturní komise připomíná všem přihlášeným zájemcům, že v sobotu 11. 5. pojedeme na 
výlet do Prahy. Odjezd je naplánován takto: Tedražice Luh 5:45 hodin, Tedražice náves 5:50 
hodin, Hrádek u zámku 6:00 hodin. Poplatek za osobu činí 250 Kč a vybírán bude v autobuse. 
Návrat je plánován mezi 20:30 - 21:00 hodinou.  
 
Pozvánka na nohejbalový turnaj 
Tuto sobotu 11.5.2019 od 9.00 hodin se koná u Hospůdky U Píny turnaj v nohejbalu. Přijďte 
si zasportovat a občerstvit se. Srdečně zvou Maruška a Pína. 
 
Pozvánka na pouťovou zábavu 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá příští sobotu 18. května 2019 od 20:00 hodin 
tradiční pouťovou  zábavu v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. K tanci a poslechu zahraje 
hudební skupina ROŠTOVANKA. Zveme všechny příznivce hudby a dobré zábavy. 



 

Informace ze sportu 
 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky z minulého víkendu: 
  
A-tým vyhrál  nad Přešticemi 3:1. Góly za Hrádek dali Radek Kočí, Tomáš Matějka a Jakub 
Brabec. 
  
B-tým remizoval se Švihovem 3:3. Góly za náš tým dali: Luboš Šoural, Zdeněk Kodýdek a 
Karel Hubáček. 
  
Pozvánka na pohárové utkání. 
Příští středu 15.5. od 17:00 přivítá náš A-tým družstvo SK Petřín Plzeň.  
Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
10.5.2019  Bohuslava Prexlová    60 let 
11.5.2019  Libuše Nussbauerová   65 let 
 
                         
 
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 
 


