
5. srpna 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání rady 

Včera 4. srpna 2015 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a 

obecního úřadu. Rada též jednala o výběru lokality pro výstavbu víceúčelového hřiště 

v Hrádku, schválila zřízení dvou věcných břemen a schválila nákup osobního automobilu 

příspěvkové organizaci Obecní lesy Hrádek. Projednáno bylo rovněž sedm došlých podnětů. 

 

Upozornění na nebezpečí požárů 

Vzhledem k dlouhodobému suchu stále přetrvává riziko vzniku požárů. Žádáme proto občany, 

aby nerozdělávaly ohně ve volné přírodě, a rovněž kuřáky vyzýváme k velké opatrnosti. 

Prosíme rovněž občany, aby ohleduplně hospodařili s pitnou vodou 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Čejkovech 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v sobotu 8.8.2015 

od 20:00 hodin se koná členská schůze v Hostinci u Kůsů. Účast všech členů je nutná. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 13. srpna 2015 v době od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 155,-Kč za kus.  

 

Z kultury: 

Pouť v Hrádku a Tedražicích 

Tuto neděli 9. srpna 2015 se bude konat v Hrádku a Tedražicích pouť ke Sv. Vavřinci. Na 

pouť je připravena celá řada kulturních akcí. 

Poutní mše svatá bude sloužena v neděli 9. srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na 

Zdouni. 

 

V sobotu 8. srpna od 14.00 hodin můžete shlédnout v zámeckém areálu pohádku pro děti a 

dospělé Perníková chaloupka.  Hraje divadelní spolek TEArTR RAJDO. 

 

 Od 17.00 hodin je připraven v zámecké kapli Sv. Valburgy tradiční pouťový koncert 

Hrádeckého chrámového sboru. 

 

Při příležitosti hrádecké pouti bude Den otevřených dveří nově zrekonstruovaných prostor 

bývalého barokního špýcharu, který bude sloužit ke kulturním a společenským akcím. 

V sobotu bude galerie otevřena od 14 do 18 hodin, v neděli od 14 do 16 hodin. 



 

V sobotu 8. srpna od 20.00 hodin jste také zváni do hospůdky „U Píny“, kde k poslechu a 

tanci zahraje hudební skupina TEZE. V neděli 9. srpna od 15.00 hodin v hospůdce „U 

Píny“zahrají Kůrovci. Srdečně zve Maruška a Pína. 

 

 

 

Pozvánka na netradiční hasičskou soutěž 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice vás srdečně zve na netradiční pouťovou hasičskou 

soutěž s netradičním požárním útokem a štafetou, v kategorii muži, ženy a děti. Akce se 

uskuteční v sobotu 8. srpna 2015 od 14.30 hodin. Hraje DJ Blábol. Startovné je 100,- Kč. 

 

 

Pozvánka na posezení s písničkou 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá příští neděli 16.8.2015 od 14:00 hod. na hřišti 

v Čejkovech posezení s písničkou. K tanci a poslechu zahraje MALÁ MUZIKA NAUŠE 

PEPÍKA.  Pořadatelé srdečně zvou všechny příznivce hudby k hojné účasti. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

 8.8.2015  Marie Kuhnová    75 let 

                        

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


