
17. října 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

 

Co nového v obci 

V Hrádku pokračuje výstavba chodníků k nádraží. Včera v úterý 16.října zde proběhl další 

kontrolní den.  

 

Pokračuje také rekonstrukce vodovodu v Selské ulici. Byl proveden řízený protlak pod silnicí 

na Tedražice pro položení nového řadu k domům č.p. 17 a 179. Nyní pokračuje výměna 

starého potrubí za nové a přepojování domovních přípojek. 

 

V současné době probíhá také ošetření stromů v obci. Dva stromy, jeden v Čejkovech a jeden 

v Hrádku byly z bezpečnostních důvodů pokáceny. Tyto práce provádí firma Jan Spěváček 

z Čermné.  

Výběr plateb za vodné a stočné 

Oznamujeme občanům, že výběr plateb za vodné a stočné bude zahájen příští středu 24. října 

2018. Platit můžete v pokladně obecního úřadu v pondělí a ve středu době od 8.00 do 15.00 

hodin. 

 

Z kultury: 

Posvícenské posezení v hospůdce „ U Kůsů“ v Čejkovech 

V neděli 21 října 2018 od 15.00 hodin se v hospůdce „ U Kůsů“ v Čejkovech koná nedělní 

posvícenské posezení s PiňaKoládou. 

 

Pozvánka spolku Svatojánci 

Spolek Svatojánci  zve rodiče a prarodiče s dětmi na  tvořivou dílnu. Dílna se bude konat 

20.října 2018 od 14.00 hodin nadětském hřišti v Hrádku u mlýna. Rodiče s dětmi si mohou 

udělat obrázek z listů, Svatojánskou lucerničku nebo vyřezat dýni. 

Dále spolek informuje, že od nynější středy v hasičské zbrojnici probíhá pravidelný středeční 

Svatojánský klub pro děti jakéhokoliv věku. Klub probíhá od 14.30 do 17.30 hodin.  

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál nad Křimicemi  1:0. Gól dal Jakub Pojar.  

B-tým vyhrál nad Žihobcemi 7:1. Góly dali Tomáš Adamec dva, Milan Brabec dva, Roman 

Lísa, Zdeněk Kodýdek a Jiří Kutil po jednom.  

Následující víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání. 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

17.10.2018   Jindřich Zdeněk  75 let 

                         

V příštích dnech významné životní jubileum oslaví: 

 

20.10.2018   František Švejkar   75 let 

22.10.2018   Hermína Hofmanová  75 let 

23.10.2018   František Starý   80 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


