
23. července 2014  

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Co nového v obci 
Tento týden byla dokončena oprava budovy bývalé školy na Čermné. Bylo provedeno 
odizolování budovy proti zemní vlhkosti, odvedení dešťových vod a provedena oprava fasády 
štítu a zadní části budovy. Dále  budou natřena okna a  vybíleny vnitřní prostory. Ve 
Zbynicích a Čejkovech byla zahájena oprava dešťové kanalizace. Ve Zbynicích probíhá  
oprava budovy hasičské zbrojnice. Provádí se rekonstrukce schodů před vchodem, vybílení 
vnitřních prostor a celková obnova fasády a nátěrů. Dále byla ve Zbynicích  zahájena oprava 
mostku u hřbitova, bude zde  rekonstruován  nátok vody do rybníčka Farčák  a oprava studny 
pro čerpání vody na zalévání hřbitova. 
 

Oznámení  
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům,  
že v pátek 25. 7. 2014 od 20. 00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 
 
Návštěva z Jarošova 
Po několika letech do naší obce opět zavítá návštěva z Jarošova, rodné obce Františka Pravdy. 
V neděli  3.8.2014 v dopoledních hodinách navštíví hrob Františka Pravdy na Zdouni, po 
občerstvení a prohlídce zámku bude ve 12.30 promítáno video z vernisáže výstavy, kde si 
Jarošovští připomenuli jednu z povídek Františka Pravdy. Na promítání videa a následný 
program jsou zváni všichni občané a milovníci Františka Pravdy. Další program ke kterému 
se mohou připojit i naši občané bude:  výlet do kostela ve Zbynicích, zastávka u kapličky sv. 
Anny, návštěva kaple na Odolenově a rozhledny na Svatoboru. Více informací na obecním 
úřadě. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Výlet do Německa  
Jak jsme již informovali, Kulturní a sportovní komise obce Hrádek pořádá tuto sobotu 26. 
července 2014 jednodenní výlet do Německa. 
Odjezd je v sobotu 26. července 2014 ráno a to následovně: 
Tedražice     6.25 hod   
Hrádek autobusová zastávka U Hánů: 6.30 hod 
Zbynice     6.35 hod 
Čejkovy autobusová zastávka  6.40 hod 
Zároveň připomínáme, že každý účastník musí mít svůj cestovní doklad (cestovní pas nebo 
občanský průkaz). 
 



 

Blahopřejeme: 

 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 
  29.7.2014   Marie Rybová   90 let                       
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


