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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 
 

Z jednání Rady 

Včera 19. července 2016 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala usnesení 

zastupitelstva, zprávu o činnosti a zápis z povodňové prohlídky toku Ostružná. Rada se dále 

podrobně zabývala realizací právě probíhající rekonstrukce budovy ZŠ v Hrádku. Bylo   

projednáno 8 došlých podnětů. 

 

Upozornění 

V současné době probíhají opravy místních komunikací a dnes byla rovněž zahájena celková 

oprava povrchu cyklotrasy z Hrádku do Tedražic Luhu kolem Cihelny, prosíme proto občany 

a návštěvníky naší obce o zvýšenou opatrnost při pohybu na opravovaných komunikacích. 

 

Informace spolku Svatojánci  o příměstském  táboru v Hrádku 

V Hrádku probíhá  již druhý týden  příměstských dětských  táborů.  

Na další termíny jsou  ještě volná místa.  

Je možno přihlásit děti na tyto termíny: 

25. - 29. 7. 2016 

1. - 5. 8. 2016 

8. - 12. 8. 2016 

Cena tábora je 1.500,- Kč, v případě sourozenecké slevy 1.300,- Kč, v případě sociální ceny 

800,- Kč, rodiče musí předložit potvrzení, že pobírají na děti sociální dávky. 

Kontakt pro přihlášení a informace je na  pana Stanislava Jílka, Hrádek 36, 

 telefon 720 308 816 

 

Nalezený pes. 

 

V pátek 15.7.2016 byl v obci Hrádek mezi Hrádkem a 

Zbynicemi nalezen pes. Jedná se o mladého psa hnědé 

barvy, krátkosrstý - zřejmě kříženec labradora s loveckým 

plemenem (křepelák??) Nemá obojek, ani známku nebo 

tetování. Je umístěn na Obecním úřadu v Hrádku. 

Prosíme občany o pomoc při nalezení majitele psa. 

Informace můžete volat na Obecní úřad v Hrádku, nebo na 

tel. 602 486 850. Děkujeme. 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme všechny chovatele, že je ve všech částech naší obce přísně zakázáno  volné 

pobíhání psů, drůbeže a  domácího zvířectva. 

Tento  zákaz se vztahuje také na večerní a noční vypouštění psů.   

Majitelé psů mají povinnost  po svých psech uklízet  exkrementy a to  ve všech  zastavěných 

částech obce. 

Žádáme důrazně všechny  občany, aby  zákaz volného pobíhání  dodržovali a po svých psech 

uklízeli. 

 

Informace z kultury: 
Pozvánka na 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 

zakoupit na recepci zámku. 

 

Pozvání na mši  svatou u kapličky sv. Anny 

Tuto neděli 24. července   bude při příležitosti svátku sv. Anny sloužena mše svatá u kapličky 

sv. Anny v Hrádku. Začátek mše bude v 10.00 hodin. Mše sv. na Zdouni tuto neděli nebude. 

Pouze v případě velmi nepříznivého počasí by byla mše přesunuta do kostela na Zdouni. 

 

 

Ze sportu 
 
Informace z vodního sportu 

Na mistrovství světa juniorů a do 23 let ve vodním slalomu v Krakově v Polsku vybojovaly 

sestry Karolína a Antonie Galuškovy medaile. Starší Karolína získala ve vodním  slalomu do 

23 let stříbrnou medaili a ve stejné disciplíně juniorů mladší sestra Antonie bronzovou 

medaili. V soutěži týmů český tým zvítězil a Antonie se v kategorii juniorů stala mistryní 

světa a její starší sestra Karolína obsadila  v kategorii do 23 let druhé místo. 

Oběma sportovkyním blahopřejeme. 

 

Blahopřejeme: 
 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

23.7.2016  Václav Vopalecký   70 let 

                         

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


