
25. července 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 27. července 

2018 od 20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici.  

 

Informace o probíhajících stavbách 

    V Čejkovech jsou v plném proudu práce na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Byla 

již vyměněna okna a nyní se provádí kompletní rekonstrukce celého 1. patra, kde vzniknou 

společenské prostory včetně potřebného zázemí. Vyměněny budou i vchodové dveře a 

garážová vrata. Na tuto stavbu byla poskytnuta dotace od Plzeňského kraje. 

    V Hrádku byla minulý týden zahájena výstavba chodníků k nádraží. Výstavba chodníků je 

rozdělena do 4 etap, které by měly být všechny dokončeny do konce října tohoto roku. Na 

tuto stavbu bude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP. 

     V budově Mateřské školy v Hrádku v době letních prázdnin probíhá rekonstrukce 

sociálních zařízení v přízemí budovy pavilonu dětí. Tyto práce jsou financovány z rozpočtu 

obce. 

     Připravuje se také výstavba domovní ČOV pro budovu bývalé školy na Čermné. Zde 

budou stavební práce zahájeny po čermenské pouti v pondělí 20. srpna. 

     Od tohoto týdne probíhají rovněž výspravy místních komunikací, které provádí 

dodavatelsky firma Eurovia Silba. Výspravy místních komunikací budou postupně provedeny 

ve všech částech obce. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá u kapličky sv. Anny 

V neděli 29. července 2018 od 10.00 hodin bude sloužena nedělní mše svatá u kapličky sv. 

Anny. Na Zdouni mše svatá nebude. V letošním roce uplynulo již dvacet let od obnovení této 

kapličky. 

 

Pozvánka na Barokní slavnost 

V pátek 3. srpna od 18,30 se uskuteční již 4. Barokní slavnost na Zámku Hrádek. V rámci 

večera bude možnost shlédnout barokní tance, divadelní pantomimu a jízdu na koni, 

poslechnout dobovou hudbu, přivonět k vůním, ochutnat barokní pokrmy. Závěr večera bude 

patřit ohňové show na koni a baroknímu ohňostroji. Vstupenky jsou k dispozici na recepci 

zámku. 

 



 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

29.7.2018  Marie Rybová   94 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


