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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 22.5.2012 zasedla Rada obce Hrádek. Rada se seznámila s postupem prací při výstavbě 
ČOV a kanalizace. Dále projednala výjimku pro Mateřskou školu v Hrádku, která umožní 
v příštím školním roce navýšit počet dětí na 54 a schválila návrh na uzavření mateřské školy 
v době letních prázdnin, rovněž bylo schváleno navýšení počtu žáků v základní škole na 75 
žáků.  Dalším bodem programu byl výběr dodavatele na akci I. etapa výměny oken 
v mateřské škole. Výměna oken bude provedena v době uzavření mateřské školy o letních 
prázdninách. Dále se rada zabývala přípravou projektu realizace rozvojové zóny v Hrádku za 
ZKD a přípravou přestavby vodojemu v Hrádku. Projednáno bylo rovněž zpracování lesního 
hospodářského plánu na období let 2014-2023 a vyšití znaku a vlajky obce. Na závěr bylo 
projednáno pět došlých podnětů. 
 
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 4. června do 8. června 
2012. Prosíme proto občany, kteří chtějí odevzdat použité věci, aby je odevzdali na Obecní 
úřad v Hrádku v týdnu od 4. června 2012. Bližší informace najdete na vývěsce obecního 
úřadu a na internetových stránkách obce. 
 
Volné pobíhání drůbeže 
Připomínáme občanům, zejména občanům z části dolních Tedražic, že je přísně zakázáno 
volné pobíhání drůbeže. Žádáme občany, aby tento zákaz dodržovali. 
 

 

Z kultury: 
Pozvánka na Noc kostelů 
Příští pátek 1. června 2012 se již poněkolikáté uskuteční v celé naší vlasti Noc kostelů. Letos  
poprvé i v naší obci. Budou otevřeny pro veřejnost kostely na Zdouni a ve Zbynicích. Kostel 
na Zdouni bude otevřen od 18.00 hodin do 22.00 hodin a kostel ve Zbynicích od 20.00 hodin 
do 22.00 hodin. Zveme všechny občany, aby využili tento čas a přišli si prohlédnout oba 
kostely. Bude možné si prohlédnout i části kostela, které nejsou běžně přístupné. Součástí 
prohlídky bude i povídání o historii kostela, popis a funkci a významu jednotlivých prostor a 
stručné povídání o významných památkách, které se zde nacházejí.  V kostele na Zdouni se 
uskuteční i vystoupení místního chrámového sboru a rytmické skupiny, nebude chybět ani 
ukázka židovských tanců. Přesný rozpis bude uveden na plakátech. 
 
 
 
 



Pozvánka na krutěnické grilování 
Dvůr Krutěnice a Plzeňský Prazdroj vás srdečně zvou na akci „1. krutěnické grilování a 
zdarma 200 piv“, která se uskuteční tuto sobotu 26. května 2012 na nádvoří areálu. Pro 
milovníky koní jsou od 13.00 hodin připraveny ukázky výcviku koní, vyjížďky kočárem a 
prohlídky stájí. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál v Lubech, kde hrál 0:4 a prohrál. B tým hrál doma s Pačejovem B a prohrál 0:7. 
Dorost prohrál v Chanovicích 0:12. Žáci prohráli v Blovicích 0:2. Memoriál Jiřího Hány 
vyhrál Hrádek. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu doma se Železnou Rudou. B tým hraje v sobotu v Soběšicích. V sobotu i 
v neděli se hraje v Hrádku OTAVA CUP. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
27.5.2012  Josef Kubal   60 let 
28.5.2012  Olga Pavlíková  60 let 
                       
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


