
27. února 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Prodej jablek a hrušek od Jičína 

Informujeme občany, že se dne 6. března 2019 v 11 hodin u obecního úřadu v Hrádku budou   

prodávat jablka a hrušky. Cena za 1 kg je 16 Kč. V nabídce bude také cibule v ceně 14 Kč za 

kilogram. Další termíny prodeje jablek a hrušek  jsou 20. března, 3. dubna. a 17. dubna 2019 

ve stejný čas  a na stejném místě. 

 

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 dnes 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 kadeřnické odpoledne 

Kulturní komise  Obce Hrádek zve všechny zájemce na Kadeřnické odpoledne, které se  bude 

konat ve čtvrtek 7. března  2019 od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici v Čejkovech. Učni z 

oboru kadeřník Vás mohou nejen zdarma ostříhat, ale poradí i s účesem, vaše vlasy podrobí 

důkladné prohlídce a doporučí vhodnou vlasovou kosmetiku. Těšíme se na hojnou účast. 

 

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 masopustní průvod v Hrádku 

V obci  Hrádek  se pořádá v sobotu 2.  března  2019 tradiční   maškarní průvod. Sraz je 

v 9.00 hodin před budovou obecního úřadu. Zveme všechny masky k hojné účasti.  Účastníci 

maškarního průvodu oznamují, že oproti předcházejícím rokům dojde ke změně trasy a 

z tohoto důvodu  navštíví některá místa v jiný čas než byl v předchozích letech.  

 

Pozvánka na dětský karneval v  Tedražicích 

Sbor dobrovolných hasičů v Tedražicích srdečně zve všechny děti, rodiče a prarodiče na 

dětský maškarní karneval, který se koná v sobotu 2. března 2019 od 14 hodin v místní 

hasičárně. 



 

Pozvánka na maškarní rej 

 V sobotu 2. března 2019 od 20:00 se pořádá  v Hospůdce u Píny maškarní rej. Hraje  

skupina TEZE. Srdečně zvou Maruška a Pína 

 

Pozvánka na maškarní průvod  

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 2. 3. 2019 maškarní průvod. Sraz 

masek je ve 13 hodin na návsi v Čejkovech. 

 

 

Blahopřejeme: 

Dnes   27.  února 2019 slaví manželé Anna  a Antonín  Mautnerovi z Kašovic  šedesátépáté 

výročí svatby – tzv. kamennou svatbu. Přejeme jim do dalších společných let pevné zdraví, 

spokojenost a životní pohodu. Pro radost jim  posíláme  pěknou  písničku. 

 

 

                       

 


