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Informace občanům: 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že se bude konat v pátek 1.6.2012  
od  19. 00 hodin v hasičské zbrojnici členská chůze. 
 
Sběr šatstva pro Diakonii  
Informujeme občany, že sbírka použitého oblečení, kterou pořádá Diakonie Broumov ve 
spolupráci s Obecním úřadem v Hrádku, se uskuteční v příštím  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. 
 
Oznámení sběrného dvora v Sušici 
Sběrný dvůr Sušice v Pražské ulici oznamuje, že od 1. 6.2012 bude změněna provozní doba a 
to následovně: 
úterý   13.00 hodin – 18.00 hodin 
čtvrtek  13.00 hodin – 18.00 hodin 
sobota    8.00 hodin – 12.00 hodin a 13.00 hodin – 15.00 hodin 
 
Ztracený pes 
V sobotu se v Kašovicích zaběhla asi pětiletá fenka „bígla“ slyšící na jméno IRISA.  Je 
zrzavobílotmavé barvy. Nemá obojek. Prosím o případné informace na telefonu 603 845 807. 
 
Upozornění majitelům psů 
Znovu upozorňujeme vlastníky psů, že v naší obci je zakázáno volné pobíhání psů. Protože 
nyní začalo období, kdy hárají feny, žádáme vlastníky psů, aby si své miláčky zabezpečili, 
aby neutíkali a netoulali se volně po obci. Děkujeme za pochopení. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 7.6.  2012 v době  od 8.00 do 12.00 hodin  
bude v obci Hrádek v v části ohraničené č.p. 65 – 21 – 50 - 128 přerušena dodávka elektřiny. 
Důvodem přerušení dodávky jsou práce na vedení. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 13. 6. 2012 v době od 7.30 hodin do 15.30 
hodin bude přerušena dodávka elektřiny v následujících částech obce:  
Hrádek – celá obec, Kašovice – celá obec, Čermná – celá obec, Čejkovy  - část obce mimo 
části od čp. 14 směr Nalžovské Hory, Zbynice – celá obec, Tedražice – celá obec. Důvodem 
přerušení dodávky jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. 



 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na Noc kostelů 
Tento 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. V kostele na Zdouni se uskuteční od 18.30 vystoupení místního chrámového 
sboru, od 19.00 hodin proběhne prohlídka kostela s výkladem p. Jana Wirtha, od 19.30 hod 
můžete shlédnout biblické tance a od 20.00 hodin vystoupí rytmická skupina. Budou též 
promítány fotografie ze života farnosti. Ve Zbynicích bude po celou dobu otevření kostela 
připravena prohlídka kostela s výkladem. 
 Zveme všechny občany, aby využili tento čas a přišli si prohlédnout oba kostely. Bude možné 
si prohlédnout i části kostela, které nejsou běžně přístupné.  
 
SUŠICKÉ SLAVNOSTI - ROZMARNÉ LÉTO  
 Tento týden od čtvrtka 31. května do neděle 3. června 2012 se uskuteční Sušické slavnosti, 
které jsou letos pořádány také k 690. výročí opevnění města. Na několika scénách a při mnoha 
doprovodných akcích pro děti i dospělé můžete prožít aktivní víkend. Srdečně vás zvou 
pořadatelé. 
Svoji premiéru bude mít letos v Sušici také Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 1. června. 
Otevřeny budou kostely sv. Václava od 19.00 do 24.00 hodin a kostel sv. Felixe od 19.00 do 
23.00 hodin. V obou kostelích je připraven bohatý program. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma proti Železné Rudě a zvítězil 4:2. Branky dali Kutil, Adamec, Mareš a 
Švelch. B tým velice překvapil, když zvítězil v Soběšicích 4:2. Góly dali Jánský dva, Lísa a 
Pena po jednom. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu v Dlouhé Vsi od 13.30 hodin. B tým hraje v sobotu doma od 14.00 
hodin se Zavlekovem. Družstvo žáků hraje v Nýřanech v sobotu od 14.30 hodin. 


