
20. února 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

 

Pouťová mše svatá v kapli sv. Valburgy 

V neděli 24. února 2019 v 10 hodin se uskuteční pouťová mše svatá v kapli sv. Valburgy. Mši 

bude sloužit P. Jan Wirth za doprovodu Hrádeckého chrámového sboru. Pravidelná mše svatá 

v kostele sv. Vavřince na Zdouni nebude. 

 

Prodej slepiček 

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových plemen Tetra (hnědá) Dominant 

(černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý) Dále slepičky Green Shell, typu Araukana 

Stáří 14 - 19 týdnů  Cena 159,- až 215,-Kč/ks. 

 Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce. 

Prodej se uskuteční ve středu  27. února  2019 

Čejkovy – u kaple – v 17,10 hod. 

Zbynice – u autobus. zastávky – v 17,25 hod. 

Hrádek u Sušice – u obec. úřadu – v 17,40 hod 

Z kultury: 

 

Pozvánka na Hasičský ples 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se 

koná v sobotu 23. února 2019 v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. Ples zahájí ve 20:00 hodin 

vystoupení taneční skupiny FIALKA. Celým večerem vás bude provázet hudební skupina BK 

BAND. Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny. Hlavní ceny: kávovar, 

uzená kýta, poukázka na pohonné hmoty. . Letos se opět můžete těšit na půlnoční překvapení. 

 

Pozvánka na maškarní průvod 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné pořádá dne 23.2.2019 maškarní průvod. Sraz masek je 

ve 13 hodin v budově bývalé školy. 

 

Pozvánka na hasičský bál 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny příznivce dobré zábavy na hasičský bál, 

který se koná příští sobotu 2. března 2019 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. 

Hraje Andromeda. Jako každý rok je zajištěna autobusová doprava. Srdečně zvou pořadatelé. 

 

Pozvánka na společenský večer 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice srdečně zve občany na společenský večer s hasičským 

štěstím, který se koná v sobotu 23. února 2019 od 20.00 hodin v Hospůdce „ U Píny“ 

v Hrádku.  K tanci i poslechu zahraje skupina Vašek Šmíd. 

 

Informace Sboru dobrovolných hasičů Tedražice 

Sbor dobrovolných hasičů v Tedražicích  informuje,  že tombola pro společenský večer se 

bude připravovat v pátek 22. února 2019 od 17 hodin. 


