
21. srpna 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve středu 28.srpna 2019 

od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Předmětem jednání 

zastupitelstva je projednání účasti obce v elektronické dražbě na pozemky v k.ú. Hrádek u 

Sušice. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude dnes ve čtvrtek 29. srpna 2019  v 16  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 ve čtvrtek 26.9.2019 

 

Z kultury: 

Setkání na Bartoloměji 

V neděli 25. srpna 2019 se uskuteční 16. setkání na Bartoloměji u Běšin. Ve 13 hodin vyjde 

průvod od kostela v Běšinech. Mše svatá ke cti sv. Bartoloměje začne ve 14.00 hodin. Během 

celého odpoledne bude probíhat řada doprovodných akcí a zahraje Malá muzika Nauše 

Pepíka. 

 

Pozvánka ze Žichovic 

Obec Žichovice Vás srdečně zve na 10. ročník Zámeckých slavností v Žichovicích, které se 

již tradičně budou konat v prostorách zámeckého parku a to v sobotu 24. srpna 2019. Pro 

návštěvníky je připraven bohatý celodenní program, který začíná slavnostním zahájením v 

10:00 hodin. Hlavní program začíná od 14:00 hodin vystoupením souboru Otavěnky a 

divadelní scénkou. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

 Výsledky z minulého víkendu: 

 A-tým prohrál  na Košutce 3:0. 

 B-tým prohrál ve Velkých Hydčicích 5:2.Goly za náš tým dali Radek Holeček  a Pavel 

Hrach. 

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


  

Pozvánka na následující víkend: 

 V sobotu 24.8. od 17:00  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Radnice a 

 V neděli 25.8 . od 17:00 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Kolince. 

 Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

21.8.2019  Jan Šmíd    60 let 

 

V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 

 

23.8.2019            Václav Míka    85 let 

23.8.2019                   MUDr. Ladislav Vojta                     60 let 

24.8.2019  Marie Sloupová   65 let 

25.8.2019  Josef Potužák   70 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

K blahopřání panu  Václavu Míkovi se připojují všichni členové Sboru dobrovolných hasičů 

ve Zbynicích a  členové Českého svazu včelařů. 

 Panu MUDr. Ladislavu Vojtovi  blahopřejí všichni členové Tělovýchovné jednoty Svatobor 

Hrádek a posílají  fotbalovou písničku. 


