
20. srpna 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 26.8.2014 v době  od 7.30 do 18.30 v obci 
Hrádek  bude přerušena dodávka elektřiny. Dodávka elektřiny bude přerušena v části obce při 
hlavní silnici od čp. 53 k čp. 180 včetně ZKD, dále čp 188, 192 a okolí.  

Pozvánka na zámecké slavnosti do Žichovic 
Dne 23.8.2014 se v Žichovicích pořádají zámecké slavnosti. Je připraven bohatý kulturní 
program. Jednotlivé programy začínají v 10 hodin a ve 12 hodin.Večer od 20 hodin se koná 
taneční zábava s country skupinou  Exil. Můžete zde ochutnat pivo z  minipivovarů, 
medovinu, ochutnat grilované speciality, staročeské speciality, selátka na rožni,navštívit 
historické tržiště. Vstup je zdarma.. 
 
Pozvánka na koncerty do Žihobec 
V  pátek 22.8.2014 od 18 hodin  můžete v Muzeu Lamberská stezka navštívit  
koncert  šumavských písní Přemysla Ruta s doprovodným programem.  
V sobotu 23.8.2014 od 18 hodin se v kostele Proměnění Páně uskuteční  
koncert Pellant  Trio.  
 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na Zumba Party do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy pořádá na hřišti v sobotu 30.8.2014 od 18 hodin  Zumba 
Party. Akce se  koná v duchu rozloučení  se s létem ve velkém stylu . Jedná se o  dvě  hodiny 
plné tance a sportu pod širým nebem za vedení profesionálního tanečníka a instruktora zumby 
z Karibiku. Pro všechny jsou  připravené míchané koktejly. Diváci mají vstupné zdarma. 
 
Pyžamové párty  v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v pátek 22. srpna 2014 v hasičské zbojnici na 
závěr školních prázdnin  „Pyžamové párty“.  Začátek je v 16 hodin. Pořadatelé srdečně zvou 
na tuto akci všechny občany, děti a  rodiče. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

A-tým prohrál v Janovicích 3:0. 

Následující víkend se hraje na našem hřišti toto utkání. 

V sobotu od 17:00 přivítá A-tým Sokol Měcholupy. 

  



 

 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
23.8.2014  Václav Míka    80 let 
24.8.2014  Marie Sloupová            60let 
                         
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu jim  posíláme pěknou písničku.  
     Panu Václavu Míkovi blahopřejí také  všichni členové Sboru dobrovolných hasičů ve 
Zbynicích a chtěli by mu touto cestou  poděkovat  za jeho dlouholetou činnost  ve sboru. 
 


