
1. srpna 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Dokončování instalace nového lokálního výstražného systému 

Před měsícem byl v rámci nového lokálního systému v naší obci spuštěn do zkušebního 

provozu nový digitální bezdrátový rozhlas. Zítra ve čtvrtek 2. srpna bude probíhat dolaďování 

tohoto nového systému místního rozhlasu. Prosíme proto občany, pokud máte k provozu 

rozhlasu nějaké negativní připomínky z hlediska slyšitelnosti a srozumitelnosti hlášení, abyste 

nám je zavolali na obecní úřad. Budeme je s mechaniky dodavatelské firmy řešit. Děkujeme. 

 

Prosba  

Tento týden byla v Hrádku provedena oprava místní komunikace k vodojemu, která byla 

zničena při přívalovém dešti 11. června.  Oprava povrchu komunikace byla provedena 

asfaltovým recyklátem. Tento povrch se časem působením tepla zpevní. Prosíme proto 

všechny, kdo tuto komunikaci používají, aby po ní jezdili pomalu a ohleduplně. Děkujeme. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 9. srpna 2018 od 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 175,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750 nebo na webových stránkách firmy Novák  

www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 6.9.2018. 

 

Odečty vodoměrů 

Oznamujeme občanům, že v průběhu měsíce srpna budou opět prováděny odečty stavů 

domovních vodoměrů. Prosíme proto všechny občany, aby zajistili snadný přístup 

k vodoměrům. Děkujeme za pochopení. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na Barokní slavnost 

Tento pátek 3. srpna od 18.30 hodin se uskuteční již 4. Barokní slavnost na Zámku Hrádek. 

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

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

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

recepci zámku. 

 

Pozvánka na taneční zábavu  

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádá taneční zábavu Kabát revival, která se koná v 

sobotu 4. srpna 2018 od 21.00 hodin na fotbalovém hřišti v Hrádku. Pořadatelé srdečně zvou 

všechny spoluobčany a příznivce taneční zábavy. 

http://www.drubez-novak.cz/


Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

2.8.2018  Zdeněk Soga     60 let 

2.8.2018  Hana Fořtová    65 let 

6.8.2018  Stanislav Bureš                60 let 

7.8.2018  František Fořt    75 let 

7.8.2018  Marie Hánová    85 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

K blahopřání panu Stanislavu Burešovi se připojuje rovněž Sbor dobrovolných hasičů 

v Hrádku. 


