
25. května 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Sběr šatstva pro Diakonii  
Informujeme občany, že sbírka použitého oblečení, kterou pořádá Diakonie Broumov ve 
spolupráci s Obecním úřadem v Hrádku, se uskuteční v týdnu od 6. do 10. června 2011. 
Prosíme proto občany, kteří chtějí odevzdat použité šatstvo, aby plné pytle odevzdali na 
Obecní úřad v Hrádku v týdnu od 6. června 2011. Prázdné pytle na šatstvo si můžete 
vyzvednout zdarma na obecním úřadu. 
 

Z kultury: 
 
Pozvánka 
V sobotu 28. května 2011 od 20.00 hodin v hospůdce U Píny zahraje oblíbená skupina Dobrý 
ještěr. Srdečně zve Maruška a Pína . Bližší informace na www.dobryjester.cz. 
 
SUŠICKÉ SLAVNOSTI - ROZMARNÉ LÉTO 2011 
 Tento týden od pátku 27. května do neděle 29. května 2011 se uskuteční Sušické slavnosti, 
kterými se zahajuje letní turistická sezóna v Sušici. Na dvou scénách a při mnoha 
doprovodných akcích pro děti i dospělé můžete prožít aktivní víkend. Srdečně zvou 
pořadatelé. 
 
 Pozvánka na výstavu bonsají v Merklíně 
Výstava bude probíhat tuto sobotu a neděli, tedy 28. a 29. května 2011 vždy od 9.00 hod do 
18.00 hod v Merklíně u Přeštic v areálu Merklínského zámku.  
Pořadatelé nabízejí řadu doprovodných akcí: oblíbené tvarování, ukázku vazby květin, 
přednášku o tvorbě zahrad. V zámeckém parku bude umístěno několik stánků s prodejem 
bonsají a bonsajových potřeb. Občerstvení bude zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. 
 
 
Zprávy ze školy: 
 
Pozvánka na hudební akademii 
Základní škola zve všechny milovníky hudby na XI. hudební akademii, která se koná v úterý 
31. 5. 2011 od 18. hodin v Základní škole v Hrádku. Na hudební nástroje zahrají žáci 
navštěvující hru u pana Karla Maláta. Těšíme se na vaši návštěvu. 
 
Fotbalový turnaj 
Včera, v úterý 24. 5. 2011 se zúčastnilo družstvo mladších žáků okresního kola v McDonald 
Cupu v Mochtíně, kde vybojovali krásné 8. místo. Základní škola Hrádek byla mezi 
přítomnými týmy nejmenší školou, přesto se naši fotbalisti mezi velkými školami vůbec 
neztratili a bojovali do poslední penalty. Ředitelka školy děkuje všem za příkladnou 
reprezentaci školy.  
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál v Přešticích 1:1. Branku dal Matějka. B tým prohrál se Sokolem  Běšiny 1:4. Gól 
dal Kutil. Dorost prohrál v Kolinci 1:4. Gól dal Pena. Žáci prohráli v Sušici 0:5. Memoriál 
Jiřího Hány, který se hrál v sobotu, vyhrála Stará garda Hrádek. 
Příští utkání 
A tým hraje doma s Pačejovem. B tým hraje v Hartmanicích. Dorost hraje doma 
s Mochtínem. Starší žáci hrají doma s celkem Klatov. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
27.5.2011  Marie Kutilová   91 let 
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


