
4. července 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Co nového v obci 

V naší obci pokračuje čištění a restaurování památníků padlých v I. světové válce. 

V Čejkovech pokračuje přestavba budovy hasičské zbrojnice, kde v patře bude vytvořeno 

nové společenské centrum. V Hrádku tento týden začala rekonstrukce sociálních zařízení 

v přízemí budovy mateřské školy. 

 

Oznámení SDH Hrádek 

SDH Hrádek oznamuje všem členům, že se v pátek  6.července koná brigáda na přípravu 

oslav. Sraz je u požární zbrojnice ve 14.00 hodin. 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

ČEZ Distribuce oznamuje svým odběratelům, že příští čtvrtek 12. července 2018 v době od 

10.00 do 12.00 hodin bude v části obce Tedražice přerušena dodávka elektřiny. Přerušení 

dodávky se týká čp. 23, 24, 45, 61, 72, a 73.  Rozpis je vyvěšen na internetových stránkách 

obce. 

 

Z kultury: 

 

Oslavy obce Hrádek  

Tuto sobotu 7. července 2018 zveme všechny občany, rodáky a návštěvníky naší obce na 

oslavy, které se uskuteční u příležitosti 720 let založení Obce Hrádek a 90 let založení fotbalu 

v Hrádku. Oslavy budou zahájeny ve 12.00 hodin mší svatou v zámecké kapli, při které 

zazpívá Hrádecký chrámový sbor. Následovat bude ve 13.00  hodin průvod obcí od hasičské 

zbrojnice na fotbalové hřiště. Zde bude přibližně ve 14. 00 hodin přivítání hostů a oficiální 

zahájení oslav, po němž bude následovat kulturní program. Jeho součástí bude i křest nové 

knihy o historii Hrádku. Zajímavý bude i fotbalový zápas Hrádek – AC Sparta Praha od 17.00 

hodin. Večer od 21.00 hodin se uskuteční rocková zábava se skupinou Odyssea. 

Na setkání bude k zakoupení nová kniha o historii naší obce. Na zámku v Galerii bude 

otevřena od 10.00 do 18.00 hodin výstava historických fotografií. Jako alternativní program 

bude pro zájemce připravena i prohlídka zámku v 17.00 hodin. 

 

Pozvánka na posezení s písničkou do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy si dovoluje pozvat širokou veřejnost na tradiční 

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, které se uskuteční příští neděli 15. července v Čejkovech na 

hřišti od 14.00 hodin. 

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina HORALKA. 

 

 



 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

9.7.2018  Hana Poláková   65 let 

                         

 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 

Všem dětem přejeme krásné prázdniny, hodně sluníčka a spoustu hezkých 

prázdninových zážitků. 


