
26. května 2021 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Informace ohledně pandemie COVID 19 

V naší obci  k dnešnímu dni již není žádný nemocný. 

Děkujeme proto všem občanům, že dodržujete stanovená opatření.  

Děkujeme všem občanům, kteří se již nechali očkovat. Je to důležité, aby nedošlo k dalšímu 

rozšíření nákazy. Pokud by měl někdo problém s registrací, rádi mu na obecním úřadu se 

zaregistrováním pomůžeme. Připomínáme, že od dnešního dne se mohou registrovat na 

očkování všichni občané ve stáří nad 30 let. 

 

Zprávy ze školy - Vítězství základní a mateřské školy 

Naše hrádecká škola je v rámci enviromentální výchovy zapojena do programu 

Recyklohraní, což je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v 

oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií 

a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola se zapojila do jarní sběrové kampaně  a díky 

180 kg odevzdaného drobného elektrozařízení obsadila 1. místo v Plzeňském kraji. Odměnou 

je šek na 3 000,- Kč, za které škola zakoupí odměny pro naše žáky.  

Do podzimní sběrové kampaně se s námi můžete zapojit i vy, ostatní občané. O této možnosti 

vás budeme informovat a předem děkujeme. 

 

Z kultury: 
Noc kostelů 

Tento pátek 28. května 2021 se uskuteční v celé naší republice již tradiční Noc kostelů. V naší 

obci bude pro veřejnost otevřen kostel sv. Vavřince na Zdouni od 19.00 do 23.00 hodin. Je 

možné si přijít si prohlédnout celý kostel, seznámit se s jeho jednotlivými částmi a jejich 

symbolikou a využít tento čas k tichému usebrání. 

 

Informace o konání mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 

Ve dnech 1. až 4. června 2021 se uskuteční v Sušici 4. ročník festivalu dokumentárních filmů 

Jeden svět o lidských právech a ekologii.  Akci pořádá společnost Člověk v tísni, o.p.s. Bližší 

informace na  webových stránkách www.jedensvet.cz 

 

 

 

http://www.jedensvet.cz/

