
23. října 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Změna času hlášení 

Tento týden v noci ze soboty na neděli dojde k přechodu z letního na zimní čas. V souvislosti 

s touto změnou dojde i ke změně času našeho hlášení, takže již od středy příštího týdne 

budeme vysílat naše hlášení v 16.00 hodin. 

 

Vyhlášení veřejné výzvy na obsazení místa účetní 

Jak jsme již informovali, je  vyhlášena veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní na 

Obecním úřadu v Hrádku. Podrobné podmínky jsou vyvěšeny na úřední desce a internetových 

stránkách obce Hrádek. Písemné přihlášky zájemců o toto místo jsou přijímány na Obecním 

úřadu v Hrádku do úterý 29.října 2019. Bližší informace všem zájemcům rádi podáme osobně 

přímo na obecním úřadu. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude zítra ve čtvrtek 24. října 2019 v 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 175,-Kč za kus. 

 

Prodej jablek od Jičína 

Informujeme občany, že příští středu 30. října 2019 v 11.30 hodin se budou u obecního úřadu 

v Hrádku prodávat jablka a hrušky. Cena za 1 kg je 18,-  Kč. Další termíny prodeje jsou vždy 

jednou za čtrnáct dnů v sudý týden, vždy ve středu ve stejný čas a na stejném místě. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na lampionový průvod do Tedražic 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá pro děti a mládež v sobotu 26. října 2019 v 

Tedražicích lampionový průvod. Sraz je v 16.00 hodin před hasičskou zbrojnicí. Občerstvení 

zajištěno. 

 

Informace k zájezdu do divadla 

Kulturní komise připomíná všem přihlášeným na zájezd do Divadla na Vinohradech, že 

odjíždíme v sobotu 26. října v 10:00 hodin od zámku. Seznam přihlášených a základní 

informace jsou vyvěšeny ve vývěsce na návsi v Hrádku, Tedražicích i Čejkovech. Cena 

zájezdu je 750 Kč, v něm je účtována vstupenka a jízdné. Poplatek se bude vybírat v 

autobuse. Stále máme dvě volná místa, zájemci se mohou hlásit pomocí sms na číslo 608 773 

732. Těšíme se na hezký kulturní zážitek. 

 

 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál v Žihli 4:2. Góly dali Radek Kočí, Tomáš Matějka, Antonín Štěpán a Jan 

Skála.  

B-tým prohrál v Hartmanicích 3:0. 

Starší žáci prohráli s Kolincem 4:2. Oba góly dal Šimon Fremund.  

Mladší žáci prohráli nad Nýrskem  6:5. Góly dali Marek Melka dva a Petr Mohrbach tři. 

  

Pozvánka na následující víkend:  

V sobotu 26.10. od 14:30  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Lub. 

V neděli 27.10. od 14:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Veřechova. 

Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

26.10.2019  Vladimíra Valešová   60 let 

27.10.2019  Ing. Karel Hubáček   50 let 

27.10.2019  Milan Mrtka    60 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 

Panu Karlu Hubáčkovi k jeho významnému životnímu jubileu blahopřejí všichni členové 

Tělovýchovné jednoty Svatobor Hrádek a přejí mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti, klidu a životní pohody. 

            

 


