
24. července 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Odečty a výměny vodoměrů 

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

domovních vodoměrů a výměny vodoměrů. Prosíme proto všechny občany, aby zajistili 

snadný přístup k vodoměrům. Děkujeme za pochopení. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Tedražice 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny členy na členskou schůzi, která se bude 

konat v neděli 28.7.2019 od 18.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Hlavním bodem 

jednání bude domluva akcí na pouť. 

 

Upozornění 

Přes veškerá upozornění se u kontejnerů v Hrádku u bytovek opět začíná hromadit odpad. 

Jedná se o černou skládku a všichni, kdo odkládají odpad mimo kontejnery, se dopouštějí 

přestupku. Pokud se tato situace nezlepší, budou kontejnery přemístěny na jiné místo v obci. 

 

Současně upozorňujeme, že v naší obci platí zákaz volného pobíhání zvířectva. Tento zákaz 

se týká všech částí naší obce a týká se i psů.  

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 1. srpna 2019 od 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 175,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750. Termín dalšího prodeje je 29. 8. 2019. 

 

Prodej ovoce a zeleniny 

Ovocnáři přijedou prodávat: Jablka, jahody meruňky, švestky nové brambory, cibuli, 

nakladačky, mošty a med. Prodej proběhne v tuto neděli 28.7 od 14.00 do 14.30 hodin u 

obecního úřadu. 

 

Z kultury: 

Mše svatá u kapličky sv. Anny 

V neděli 28. července 2019 od 10.00 hodin bude sloužena mše svatá u kapličky sv. Anny. Na 

Zdouni mše svatá nebude.  

 

Pozvánka na Barokní slavnost 

V pátek 2. srpna od 18.00 hodin se uskuteční již 5. Barokní slavnost na Zámku Hrádek. 

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

poslechnout si dobovou hudbu a poutavé vyprávění o životě v době baroka. Závěr večera 

bude patřit baroknímu ohňostroji. Vstupenky jsou k dispozici na recepci zámku. 



 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

29.7.2019  Marie Rybová   95 let  

30.7.2019  František Němec   85 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


