
7. července 2016 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům: 
Uzavírka místní komunikace v Hrádku 
Oznamujeme občanům, že ve dnech 11.7 2016 od 8.00 hodin do 12.7. 2016 do 18.00 hodin 
bude uzavřena místní komunikace v obci Hrádek v místě železničního přejezdu  na Ajsce. 
Komunikace bude uzavřena z důvodu opravy železničního přejezdu. 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude prodávat v pátek 8. července 2016 v 16.00 hodin u obecního 
úřadu v Hrádku   kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena je 155,-Kč za kus. Kuřičky je možné 
také objednat na telefonu 602 115 750. Termín dalšího prodeje  kuřiček je 5.8.2016. 
 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Hasičská soutěž 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje, že soutěž o vepřovou kýtu, která se měla 
konat v sobotu 9.7.2016, se  z provozních důvodů ruší. 
 
Pozvánka na  turnaj v nohejbalu     
V sobotu 9. července 2016 se uskuteční   na hřišti  u Pínů  od 9 hodin turnaj v nohejbalu. Jsou 
zváni všichni příznivci i diváci. 
 
 
Pozvánka na Memorial  Míry Tušinovského v karetní hře Prší 
V neděli 10. července 2016 od 10 hodin proběhne v Hospůdce u Píny  Memorial  Míry 
Tušinovského v karetní hře Prší. Pořadatelé zvou všechny kamarády a příznivce.  
 
Pozvánka na setkání rodáků 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá 16. července 2016 tradiční setkání rodáků a 
přátel Čejkov a Zbynic a Okresní hasičskou slavnost.  
Program je následující: 
13:00 hod. mše v kostele ve Zbynicích, kladení věnců ve Zbynicích 
14:00 hod. průvod s hudbou do Čejkov, kladení věnců v Čejkovech 
15:00 hod. slavnostní nástup hasičů před zbrojnicí v Čejkovech 
15:30 hod. zábava s hudbou na hřišti v Čejkovech 

Při celé akci bude na hřišti zajištěno občerstvení, k tanci a poslechu zahraje skupina Malá 
muzika Nauše Pepíka. 



Pozvánka ze Zámku 

Koncert v zámecké kapli 
V sobotu 16. července 2016 v 19.00 hodin se uskuteční koncert na renesanční a barokní 
kytaru v rámci festivalu Šumavské letní hudební večery v podání pana Karla Fleischlingera. 
Na koncertě zazní skladby předních kytaristů a loutnistů ze 16. a 17. století. Vstupenky budou 
k dostání na místě před koncertem.  
 
Barokní slavnost na Zámku Hrádek 
V pátek 22. července od 18.00 hodin se opět uskuteční v celém zámeckém areálu barokní 
slavnost. Na programu je harfový koncert, barokní tance, pokrmy, vůně, ukázky sokolnického 
umění, volná akrobacie na laně, divadlo a závěrečný ohňostroj. Vstupenky je možné si již 
nyní zakoupit na recepci zámku. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
10.7.2016  Miroslav Bláha      60 let 
11.7.2016  Jana Mühlbacherová    50 let 
 
                         
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


