
1. června 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 příštím týdnu od 6. června 2011. Prázdné pytle na šatstvo si můžete 
vyzvednout zdarma na obecním úřadu. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 8. 6. 2011 od 8.00 do 11.30 v části obce 
Tedražice  - stavba pana Janouška bude přerušena dodávka elektřiny. Důvodem přerušení 
dodávky je připojení nového zařízení.  
 

Informace ze zámku: 
Ocenění v soutěži 
V minulém týdnu proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2010. 
Zámek Hrádek se stal vítězem v této soutěži v kategorii rekonstrukce. Titul Stavba roku 
Plzeňského kraje 2010 získal zámek za náročnou a citlivou rekonstrukci, která ve výsledku 
vytváří jednotný a harmonický celek. 
 
Pozvánka 
Od 1. června do 18. září 2011 probíhá na zámku v Hrádku výstav panenek Eriky Holubové. 
Vystaveno je 116 panenek v krásných šatech nejen princezen a nevěst. Obdivuhodné jsou i 
detaily rekvizit, nábytku a sladkostí. Výstava je otevřena denně od 11.00 do 16.00 hodin. 
 
Chřestové a jahodové dny 
Od pátku 3. června do neděle 5. června zve zámecká restaurace v Hrádku všechny milovníky 
dobrého jídla na chřestové a jahodové speciality. Restaurace má otevřeno denně od 11.00 do 
22.00 hodin. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma s Pačejovem a zvítězil 1:0. B tým prohrál v Hartmanicích 1:4. Dorost 
prohrál doma s Mochtínem 0:1. Starší žáci porazili Klatovy B 4:1. Mladší žáci též zvítězili 4:1 
s Žichovicemi. 
Příští utkání 
A tým hraje s TJ Starý Smolivec. B tým hraje doma s Malým Borem. Dorost hraje 
v Chanovicích. Starší žáci hrají v neděli v Horažďovicích poslední utkání sezony.  
 
 
 



Hasičský sport 
V sobotu 21. 5. 2011 se mladí hasiči zúčastnili okresního kola soutěže „PLAMEN“. Soutěžilo 
51 družstev z celého okresu. Hrádecké družstvo dětí se umístilo na 23. místě. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
6.6.2011  Antonín Pikálek    50 let 
 
                       
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


