
22. července 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Co nového v obci 

V minulých dnech byla provedena oprava cesty do Dalovic a v Hrádku k vodojemu. Byla také 

provedena sanace krovů a zateplení stropů v budově Mateřské školy v Hrádku. V současné 

době probíhají další stavební práce ve škole a mateřské škole. V budově školy se provádí 

oprava omítek ve třídách v přízemí budovy, v budově mateřské školy se provádí rekonstrukce 

šaten a sociálních zařízení pro učitele a zaměstnance. 

 

Informace o dočasné změně provozu pošty v Hrádku 

Česká pošta oznamuje, že provoz pošty v Hrádku bude z provozních důvodů dočasně omezen. 

V týdnu od  3.8. do 7.8.2020 bude otevřeno v pondělí a středu od  8.00-11.00, ostatní dny jako 

obvykle. V dalším týdnu, od  10.08.2020 do 14.08.2020 bude otevřeno ve středu a pátek od 

8.00 do 11.00 hod v ostatních dnes jako obvykle. Nové telefonní číslo na poštu je 

954 234 141.  

 

Informace k letošním příměstským táborům 

Spolek Svatojánci oznamuje, že vzhledem ke korovinarové pandemii se v letošním roce 

příměstské tábory v Hrádku nemohly konat. Proto nabízejí hrádeckým dětem možnost 

přihlášení se do příměstského tábora v Sušici. Děti z Hrádku a spádových obcí mají sníženou 

cenu z 1.800,- Kč na 1.500,- Kč. K této ceně mohou využít všech dalších nabízených slev, 

jako jsou sourozenecká, množstevní, skupinová, věrnostní a nově sociální, kterou mohou 

využít všichni, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. V případě využití všech slev můžou 

rodiče ušetřit 1.000,- Kč / týden. Prakticky tedy zaplatí jen stravu. Bližší informace podá pan 

Jílek na telefonu 720 308 816 nebo mailové adrese svatojanci@email.cz 

 

Z kultury: 

 

Mše svatá u kapličky sv. Anny 

V neděli 26. července 2020 bude sloužena od 10.00 hodin mše svatá u kapličky sv. Anny. Na 

Zdouni mše svatá tuto neděli nebude.  

 

Pozvánka na Barokní večer na Zámku Hrádek 

V pátek 31. července v 18.30 hodin se uskuteční v zámecké parku Barokní večer v rámci 

Letního barokního festivalu Plzeňského kraje. Na programu je koncert souboru Ensemble 

Fiorello, divadelním pantomima Harlekýnova dobrodružství za doprovodu živé hudby a 

závěrečný barokní ohňostroj. Během večera bude otevřena barokní kaple sv. Valburgy a 

zámecká užitková zahrada. Rezervace a prodej vstupenek přijímá recepce zámku. 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

25.7. 2020  Anna Hánová   75 let 

27.7. 2020  Liběna Sogová   60 let                         

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


