
30. ledna 2019 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 1. února 2019 
ve 20.00 hodin se koná členská schůze. 
 
 
Oznámení o prodeji 
Firma od Jičína, která prodává v naší obci pravidelně ovoce a zeleninu, oznamuje, že prodej 
se uskuteční ve středu 6. února a 20. února 2019 vždy v 11.00 hodin na parkovišti u obecního 
úřadu. 

 
Z kultury: 
 
Mše svatá v zámecké kapli 
V pátek 1. února 2019 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá.  
 
Pozvánka z Hospůdky u Píny 
V sobotu 2. února 2019 Hospůdka u Píny pořádá ROCKOVÝ BÁL babičky MERRY. Zahraje 
Repas rock. Připravena je pestrá tombola. Začátek je ve 20.00 hodin.  Srdečně zve babička 
Merry a Pína. 
 
Pozvánka na zájezd na Moravu do Velkého Týnce 
Obec Hrádek ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Hrádku pořádá ve dnech 22. a 
24. března 2019 zájezd do Velkého Týnce. Odjíždí se v pátek 22. března 2019 ve 14.00 hodin, 
návrat je v neděli 24. března 2019 kolem 18.00 hodin. 
První den po příjezdu do Velkého Týnce je připravena večeře a neformální posezení s občany 
Velkého Týnce. 
V sobotu je plánován výlet do vojenského újezdu Libavá a od 16. 00 hodin účast na akci 
Týnecký košt 2019. V letošním roce se uskuteční již XIII. ročník této degustační akce a je 
zaměřen na degustaci Ryzlinků. Během akce vystoupí Hanácký mužský sbor ROVINA 
z Olomouce, hudební skupina Poutníci a cimbálová muzika.  
V neděli dopoledne je připravena prohlídka města Olomouc.  
Cena zájezdu je 1 100,- Kč za osobu a zahrnuje dopravu autobusem, noclehy se snídaní, 
večeři a občerstvení na koštu. Přihlásit se můžete u pana Františka Valdmana na telefonu 
603 829 133, případně na Obecním úřadě v Hrádku. Závazné přihlášky společně s platbou se 
přijímají do 15. února 2019. Podrobný program zájezdu je vyvěšen ve vývěsce obecního 
úřadu a na stránkách obce. 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
1.2.2019  Jarmila Baumann    50 let 
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


