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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

 

Přerušení dodávky elektřiny 

Skupina ČEZ informuje své odběratele, že v pondělí 1. června 2015 v době od 7.30 do 9.30 

hodin bude přerušena dodávka elektřiny v celé obci Čermná a v době od 13.00 do 15.00 hodin 

v  obci Kašovice. Důvodem přerušení dodávky jsou práce na vedení. 

 

Informace ze zámku 

Zámek Hrádek hledá dlouhodobou výpomoc do zámecké restaurace. Nástup možný ihned. 

Práce přes týden i o víkendu. Praxe v restauraci vítána. 

 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Pozvánka na Noc kostelů 

Tento pátek 29. května 2015 se opět uskuteční v celé naší vlasti Noc kostelů. V naší obci bude 

otevřen pro veřejnost kostel na Zdouni, a to v době od 19.00 hodin do 23.00 hodin. Pro 

návštěvníky je připraven následující program: v 19.15hod budou biblické tance, v 19.45 hod 

pásmo o historii kostela a životě sv. Vavřince a ve 20.30 hod koncert skupiny Metanoia. 

V průběhu celého večera bude možné si prohlédnout i běžně nepřístupné části kostela a bude 

též probíhat promítání fotografii ze života farnosti. Po celý večer bude též ve věži kostela 

umístěna výstava fotografií paní Jany Sýkorové „Zdouň stejnýma očima pokaždé jinak“. 

 

Pozvánka na májovou veselici 

V sobotu 30. května 2015 od 20.00 hodin se koná v hospůdce „U Píny“ májová veselice. 

K tanci a poslechu hraje Teze. Srdečně zve Maruška a Pína. 

 

Pozvánka na hudební akademii 

Základní škola v Hrádku zve všechny milovníky hudby na hudební akademii, která se koná 

v úterý 2. června 2015 od 17.00 hodin v Základní škole v Hrádku. Na hudební nástroj zahrají 

žáci navštěvující hru u pana Karla Maláta. 

 

Informace k zájezdu do Vídně 

Kulturní komise obce Hrádek informuje občany, že na zájezd do Vídně, který se bude konat 

ve dnech 25. a 26. 7. 2015, jsou k dispozici ještě volná místa. Zájemci se mohou hlásit na 

obecním úřadě nebo u paní Rybové na telefonu 376 523 053. 

 

 



Informace ze sportu 

 

Hasičský sport 

Pozvánka na okrskovou hasičskou soutěž 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádá v sobotu 30. 5. 2015 od 14.00 hodin 

na fotbalovém hřišti v Hrádku okrskovou soutěž. Soutěže se zúčastní muži, ženy a děti. 

Všichni občané a příznivci hasičských soutěží jsou srdečně zváni. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

27.5.2015  Ladislav Kurc     80 let 

 

 

V dalších dnech oslaví své životní jubileum: 

 

28.5.2015  Zdeněk Baron     60 let                       

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


