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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Oprava dětského hřiště v Hrádku 

V současné době probíhá oprava dětského hřiště „U mlýna“ v Hrádku. Část atrakcí, které byly 

ve špatném technickém stavu byla nahrazena novými prvky. Prosíme rodiče, aby na tyto 

atrakce, které jsou označeny páskou do pondělí 5.srpna děti nepouštěli. Ostatní dřevěné 

houpačky jsou v provozu. Děkujeme za pochopení. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v sobotu 3. srpna 2019 

od 15.00 hodin se koná brigáda na fotbalovém hřišti v Hrádku. Účast nutná! 

 

Odečty stavů vodoměrů 

Oznamujeme občanům, že probíhají odečty stavů domovních vodoměrů. Prosíme proto 

všechny občany, aby zajistili snadný přístup k vodoměrům. Děkujeme za pochopení. 

 

Informace odběratelům vody v Čermné a Puchverku 

Informujeme občany, že ve dnech 10. a 11. 8.2019 budou prováděny pravidelné výměny 

vodoměrů v Čermné a  Puchverku v následujících nemovitostech: 

 č.p. E1, E6, 1, 2, 3, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 34, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 

63, 66  a na pile 

V případě potřeby mohou vlastníci těchto nemovitostí kontaktovat pracovníka, který bude 

provádět výměny na tel. 721 683 768, nebo zavolat na Obecní úřad v Hrádku. 

 

Prosíme proto občany, aby zajistili snadný přístup k vodoměrům. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve 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. 

 

Z kultury: 

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. 

 



 

Pozvánka na taneční zábavu  

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

sobotu 3. srpna 2019 od 21.00 hodin na fotbalovém hřišti v Hrádku.  Pořadatelé srdečně zvou 

všechny spoluobčany a příznivce taneční zábavy. 

 

Pozvánka na divadelní představení pro děti 

Na hradě Velhartice se v neděli 4. srpna 2019 od 16. 00 hodin uskuteční divadelní představení 

pro děti pod názvem „Kolotoč pohádek“.  Hraje divadlo „Já to jsem“. 


