
29. srpna 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Co nového v obci 

Minulý pátek se uskutečnil kontrolní den na  přestavbě budovy hasičské zbrojnice 

v Čejkovech, kde stavební práce v současné době finišují. Toto úterý proběhl také kontrolní 

den na výstavbě chodníků v Hrádku. Nyní se také již dokončuje rekonstrukce sociálních 

zařízení  v mateřské škole a úpravy topení v základní škole v Hrádku, tak aby vše bylo 

připraveno do zahájení školního roku. Minulý týden také bylo dokončeno výběrové řízení a 

podepsána smlouva na výstavbu nového vodojemu pro Hrádek. Zde budou stavební práce 

zahájeny začátkem příštího roku. Nyní probíhá doplňování podkladů pro přidělení dotace. 

Pokračují také výspravy místních komunikací v jednotlivých částech obce. 

 

Návštěva z partnerské obce Velký Týnec 

Tento týden přijedou  do naší obce zástupci naší partnerské obce Velký Týnec u Olomouce. 

Tyto naše milé hosty přivítáme v pátek v 19.30  v hasičské zbrojnici v Hrádku, pak bude 

následovat přátelské posezení s občerstvením. Zveme všechny občany, kteří mají chuť se 

tohoto setkání zúčastnit. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 6. září  2018  v 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 5. října 2018. 

 

 

Z kultury: 

Divadlo na hradě Velhartice 
Státní hrad Velhartice pořádá  dne 1.9.2018 divadelní představení Milana Uhdeho a Miloše 

Štědroně„BALADA PRO BANDITU“. Začátek je ve 20 hodin.   

Zprávy z fotbalu 

 Výsledky z minulého víkendu 

A-tým vyhrál v prvním mistrovském zápase nad Měčínem 3:1.Goly dali Radek Kočí 2x a 

Tomáš Harant 1x. 

B-tým remizoval s Plánicí 3:3 a a následný penaltový rozstřel vyhrál.Goly dali David Kojzar 

2x a Radek Holeček 1x 

Následující víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání. 

  

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


Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

31.8.2018  Miroslava Dudová     80 let 

  1.9.2018  Petr Kůrka      50 let 

 3.9.2018  Lubomíra Kornylova Radová   60 let 

 4.9.2018  Olga Stulíková     65 let 

                         

 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Olze Stulíkové se připojuje rovněž 

Český červený kříž v Hrádku. 

 

Všem dětem přejeme hezký zbytek prázdnin a příjemný a radostný vstup do nového 

školního roku. Zvláště se těšíme na všechny nové prvňáčky. 

 


