
26. srpna 2020 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Společnost ČEZ Distribuce informuje své odběratele, že dne 7. září 2020 od 12.30 do 14.30 
hodin bude v obci Čejkovy přerušena dodávka elektřiny. Důvodem plánovaného přerušení 
dodávky elektřiny je provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. 
 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 16.00 hodin prodávat u obecního 
úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 18 týdnů, cena 190,- Kč za kus. Kuřičky je možné 
také objednat na telefonu 602 115 750. Termín dalšího prodeje je 24. 9. 2020. 
 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Rozloučení s prázdninami v Tedražicích 
Spolek Moje Tedražice zve všechny děti na akci Rozloučení s prázdninami, která bude 
spojena s legendou o hradním strašidle. Připravena je stezka se zajímavými soutěžemi a 
úkoly. Akce se bude konat v sobotu 29. 8. 2020 od 15 hodin na dětském hřišti v Tedražicích. 
 
Pozvánka na noční hasičskou soutěž  
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá Noční hasičskou soutěž, která se bude konat 
v sobotu 29. 8. 2020 od 22 hodin. K poslechu a tanci zahraje Dušan DJ Blábol. 
 
Návštěva z Velkého Týnce 
Kulturní komise připomíná všem občanům, že již tento pátek 28. srpna přijedou do naší obce 
přátelé z Velkého Týnce. Společné posezení a popovídání se uskuteční v hasičské zbrojnici 
v Hrádku od 19:00 hodin. Příprava přivítání bude ve zbrojnici probíhat již od 17:30 hodin. 
Každá pomoc s občerstvením je vítána.  
 
Dostupná Šumava 2020 
Kulturní komise zve všechny seniory na Dostupnou Šumavu 2020, která se uskuteční ve 
čtvrtek 10. září. Pokud máte zájem přihlásit se na tento zájezd, pište mail na adresu: 
ivana.kleckova@centrum.cz, sms na číslo 608 773 732, případně přijďte osobně do školy 
vždy mezi 8. - 15. hodinou. Můžete se těšit na stejnou trasu jako v loňském roce (Dobrá 
Voda, Hůrka, jezero Laka, Železná Ruda, Pancíř a Zhůří). Cena zájezdu je 350 Kč.  
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

A-tým vyhrál nad Žákavou 4:0. Dva góly dal Radek Kočí, jeden gól pak Jan Skála a Jiří Kutil. 

 B-tým prohrál nad Veřechovem 0:2. 

 Následující víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání. 

 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
28. 8. 2020  Miroslava Jechová    70 let 
31. 8. 2020  Jitka Orthová    50 let 
                         
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


