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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

ČEZ Distribuce oznamuje svým odběratelům, že dne 4. června 2018 v době od 7.30 do 14.30 

hodin bude v částech obce Hrádek, Čejkovy a Tedražice přerušena dodávka elektřiny. Přesný 

rozpis je vyvěšen na internetových stránkách obce. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na Noc kostelů 

Tento pátek 25. května 2018 se opět uskuteční v celé naší vlasti Noc kostelů. V naší obci bude 

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

hodin. Pro návštěvníky je připraven následující program: v 19.00 hod otevření kostela, od 

19.15 hodin proběhne ukázka biblických tanců a ve 20.00 hodin čtení z duchovní literatury. 

Od 20.30 hod bude prostor pro ztišení, usebrání a modlitbu. V průběhu celého večera bude 

návštěvníkům umožněna prohlídka všech prostor kostela.  Bude připraveno i malé pohoštění 

od místních farníků pro tělo i duši. 

 

Pozvánka ze zámku 

Jak jsme již informovali v minulém hlášení, tento víkend se uskuteční v rámci projektu Dny 

soukromých hradů a zámků na hrádeckém zámku tyto akce: 

V pátek 25. května v 18.00 hodin se v kapli sv. Valburgy uskuteční koncert pro harfu a zpěv 

v podání Kataríny Ševčíkové a Valentýny Mužíkové. 

V sobotu 26. května v 10.00 ve 13.00 a v 15.00 hodin je výjimečná příležitost prohlédnout si 

obnovu zámecké užitkové zahrady včetně skleníku. Zahradou bude provázet pan Lejsek. 

V neděli 27. května v 11.00 a ve 14.00 hodin bude pan Lejsek provázet celým zámeckým 

areálem. Více informací k akci a rezervaci vstupenek získáte na recepci zámku.  

O víkendu 26. a 27. května se také koná výstava kosatců v sále Galerie Hrádek, a to od 10.00 

do 16.00 hodin. Na výstavě bude k vidění přes 100 odrůd kosatců. Výstava bude i prodejní.  

 

Pozvánka spolku Pražský Sušičan 

Spolek Pražský Sušičan srdečně zve na pravidelnou schůzku spolku, která tentokrát bude 

věnována naší obci Hrádek.  Za obec se zúčastní starosta Josef Kutil a kronikář obce pan 

Čeněk Šebesta. Schůzka se uskuteční příští úterý 29. května 2018 v Praze v salonku 

restaurace Hospoda v Lucerně.  



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým prohrál v Hradešicích 2:0. 

B-tým prohrál s Kolincem 3:2. Oba góly za náš tým vstřelil Václav Holeček. 

Žáci prohráli se Svéradicemi  3:2. Oba góly za náš tým vstřelil Šimon Fremund. 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 26. 5. 2018 od 17:00 přivítá A-tým družstvo ze Štěnovic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 


