
13. listopadu 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 21. 11. 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 

objednat na telefonu 602 115 750, nebo na webových stránkách firmy Novák  www.drubez-

novak.cz.  

 

Oznámení z VOD Svatobor Hrádek 

Výrobní obchodní družstvo Svatobor Hrádek přijme do pracovního poměru ošetřovatele 

mladého skotu a ošetřovatele dojnic. Bližší informace získáte na telefonu 376 503514. 

 

Pozvánka z mateřské školy 

Rádi bychom pozvali širokou veřejnost na Den otevřených dveří v mateřské škole a školní 

jídelně. V úterý 19. listopadu od 15:00 hodin se těšíme na všechny, kteří mají chuť přijít se 

podívat na druhou etapu rekonstrukce v mateřské škole a ve školní jídelně, která proběhla o 

letošních prázdninách. Myslíme, že se opět povedla a rádi vám vše ukážeme. A pokud budete 

mít chvilku na kávu a posezení, budeme ještě radši. Těšíme se na vás. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na lampionový průvod 

Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice zve všechny děti a jejich doprovod na 

tradiční lampiónový průvod obcí, který se uskuteční dnes ve středu 13. 11. od 17:00 hodin. 

Tento průvod se koná jako poděkování za svobodu a připomínka událostí, které se udály před 

30 lety v listopadu roku 1989. Vycházet se bude od budovy školy, návrat bude tamtéž. Moc se 

na vás těšíme. 

 

Jako připomínka tohoto výročí se přímo v den státního svátku v neděli 17. listopadu 17.11 

hodin v naší obci rozezvučí zvony 

 

Pozvánka na rybí hody 

V sobotu 16. listopadu 2019 od 12.00 hodin se budou konat v hospůdce „U Píny“ rybí hody.  

Zprávy z fotbalu 

Výsledek utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál na domácím hřišti v derby nad  Sušicí  2:1. Na tento zápas se přišlo podívat 

historicky největší množství diváků.  Góly dali Tomáš Matějka a Jiří Brabec. Blahopřejeme. 

Následující víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání. 

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


Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

15.11.2019   Jan Vojta   75 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


