
5. srpna 2020 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 
Včera 4. srpna 2020 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a 
úřadu, projednala přípravu výběrového řízení na rekonstrukci budovy školy a zajištění opravy 
cisternové automobilové stříkačky.  Dále byla projednána možnost podání žádosti na 
poskytnutí neinvestiční dotace pro JSDHO na výdaje za odbornou přípravu a nabídka na  
opravu střechy budovy hasičské zbrojnice v Hrádku.  Projednány a schváleny byly rovněž 
navržené rozpočtové změny. Na závěr Rada projednala dva došlé podněty. 
 
Odečty stavů vodoměrů 
Oznamujeme občanům, že v srpnu budou probíhat pravidelné odečty stavů a výměny 
domovních vodoměrů. Prosíme proto všechny občany, aby zajistili snadný přístup 
k vodoměrům. Děkujeme za pochopení. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Mše svatá v zámecké kapli 
V pátek 7. srpna 2020 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy pravidelná 
mše svatá. 
 
Poutní mše svatá 
Tuto neděli se bude konat v Hrádku a Tedražicích pouť ke Sv. Vavřinci. Poutní mše svatá 
bude sloužena v neděli 9. srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na Zdouni. Mši svatou 
doprovodí svým zpěvem skupina Plamínky. 
 
Na pouť jsou připraveny tyto kulturní akce: 
Pozvánka z Hospůdky U Píny  
Na venkovním parketě U Píny zahrají následující hudební skupiny: 
V pátek 7.8.  od 20.00 hodin Matador rock, v sobotu 8.8.  od 20.00 hodin Kůrovci a v neděli 
9.8. od 15. 00 hodin Pína Band. Hraje se za každého počasí, na hřišti bude postaven velký 
party stan. Srdečně všechny zve Hospůdka U Píny. 
 
Pozvánka z Tedražic 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice srdečně zve na pouťové posezení s muzikou, které se 
koná v sobotu 8. srpna 2020 od 19.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. K tanci a 
poslechu zahraje skupina Teze, která před padesáti lety svoji karieru zahájila na pouti 
v Tedražicích. A protože letošním rokem Teze své působení končí, chce se rozloučit opět 
v Tedražicích. 



 

Zprávy z fotbalu 
Pozvánka na fotbalová utkání o pouti: 
V sobotu 8.8. 2020 od 15.00 hodin se hraje utkání Staré gardy Hrádek proti Staré gardě 
Nýrsko. 
Od 17.00 hodin následuje utkání mezi týmy Hrádek A a Nýsko A. 
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 
 8.8.2020  Marie Kuhnová   80 let                        
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. K přání se rovněž připojují a písničku posílají přátelé a 
kamarádi od Pínů. 
 


