
13. března 2019 

 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Co nového v obci 

Zima pomalu končí a tak se opět rozbíhají stavební práce.  

V Hrádku byla zahájena výstavba nového vodojemu. Bylo provedeno předání staveniště a 

geodetické vytyčení. Zemní práce budou zahájeny příští týden. 

V Tedražicích byla provedena oprava místní komunikace z Luhu k bývalému strážnímu 

domku. 

Ve Zbynicích probíhá úprava prostranství u rybníku Chalupák. Toto místo, by mělo sloužit 

jako prostor pro maminky s dětmi. 

 

Prodej jablek a hrušek od Jičína 

Informujeme občany, že se dne 20. 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 3. dubna a 17. dubna 2019 ve stejný čas 

a na stejném místě. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 14. března 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 11. dubna 2019. 

 

Oznámení o uzavření prodejny ZKD v Čejkovech 

ZKD Sušice oznamuje občanům, že prodejna ZKD v Čejkovech bude do 24. března 2019 pro 

nemoc uzavřena. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na Rybářský bál 

V sobotu 16. března od 20:00  pořádá v Hospůdce u Píny  Carp team Hrádek  Rybářský bál s 

pestrou tombolou. K tanci a poslechu zahrají Kůrovci. Srdečně zve Carp team. 

 

Pozvánka na oslavu MDŽ do Tedražic 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá oslavu Mezinárodního dne žen v sobotu 16. 

března 2019 od 14.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Na tuto akci srdečně zvou 

pořadatelé. 

 

http://www.drubez-novak.cz/


Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu: 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál v pohárovém utkání nad Mrákovem 2:0. Oba Góly dal Radek Kočí.  

V sobotu 16. března od 14:00 hodin   na našem hřišti přivítá v přípravném utkání A-tým 

družstvo z Klatov.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

16.3. 2019  Milan Kremlík   65 let 

18.3.2019  Marie Zemanová   60 let 

19.3.2019  Jan Hruška    60 let 

                       

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  


