
25. dubna 2012 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 Informace k výstavbě kanalizace 
K dnešnímu dni jsou už u většiny domů osazeny domovní čerpací jímky. Vzhledem k tomu, 
že na tyto jímky včetně řadů musí být provedena tlaková zkouška, upozorňujeme občany, že 
do jímek nelze připojovat gravitační přípojky z domů. To bude možné, až bude k tomu dán 
pokyn a pouze za účasti zástupce investora a dodavatele stavby, který za těsnost jímek 
odpovídá. 
 
Pravidelné vyvážení popelnic 
Firma Rumpold informuje občany, že v měsíci květnu dojde k přesunu ze zimního svozu 
odpadu na letní. Vývoz popelnic bude tuto středu 25. dubna a ještě příští středu 2. května. Od 
2. května budou popelnice vyváženy  1x za 14 dní (každý sudý týden). Takže další vývozní 
termín pro naši obec bude pak až ve středu 16. května 2012.  
 

Co nového v obci 
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci jarního úklidu proběhne v  sobotu 28. dubna 2012 v naší obci sběr nebezpečného a 
objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas přistavení 
kontejnerů na jednotlivých stanovištích je stejný jako v minulých letech a je vyvěšen ve 
vývěskách obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 
 
Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 

  8.00 hod       Hrádek - u č.p. 106 
  8.30 hod       Hrádek - na návsi 
  9.00 hod       Hrádek - u samoobsluhy 
  9.30 hod       Hrádek - u nádraží 
10.00 hod       Hrádek - u zámku 
10.30 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  
11.00 hod       Hrádek - v Drahách 
11.30 hod       Hrádek - u mlýna 
12.00 hod       Hrádek - Nový Dvůr 
12.30 hod       Hrádek - na Ajsce 
 
13.00 hod       Tedražice - Luh    (u č.p. 18) 
13.30 hod       Tedražice - náves 
 
14.00 hod       Čejkovy -  u bytovek 
14.30 hod       Čejkovy - náves 
 
15. 00 hod        Zbynice - náves 

                     
                        15.30 hod        Čermná  - náves 

16.00 hod        Čermná  - Vrčeny 



16.15 hod        Čermná  - Pazderna 
16.30 hod        Puchverk 
17.00 hod        Kašovice - náves 
 
17.30 hod        Odolenov  

 
Nebezpečný odpad  - baterie, autobaterie, pneumatiky, prázdné obaly od barev a laků, 
zářivky, výbojky, televizní obrazovky, chladničky … 
 
Objemný odpad – veškerý odpad, který nelze pro svou velikost umístit do popelnice a který 
nespadá do kategorie nebezpečného odpadu. 
 
Do kontejneru nelze dávat železný šrot, větve ze soukromých zahrad, zeminu, kamení a 
stavební suť. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Posezení s písničkou 
Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá v sobotu dne 28. dubna 2012 v hostinci U Kůsů v 
Čejkovech Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 17.00 hodin. Doprava je 
zajištěna. Odjezdy z jednotlivých obcí jsou následující: 
Hrádek v 16.30 hod., Kašovice 16.30 hod, Puchverk 16.35 hod, Čermná 16.40 hod, Zbynice 
16.45 hod, Tedražice 16.45 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376523053, 376508530 
Všichni jsou srdečně zváni. 
 

Zprávy z fotbalu 
A tým prohrál ve Velkém Boru 2:4. Branky dali Adamec a Brabec. B tým doma porazil 
Žihobce B 6:2. Branky dali Vinický 4, Bigazs a Král po jedné. Dorost prohrál v Malém Boru 
0:2. Žáci prohráli ve Stodě 0:4. 
Příští utkání 
A tým hraje doma v sobotu s Žihobcemi. B tým hraje v neděli v Nalžovských Horách. Dorost 
hraje doma s Mochtínem. Žáci hrají v sobotu od 14.30 hodin s Mrákovem. 
Na 1.máje  hraje dorost doma proti B týmu Horažďovice od 10.00 hodin. Žáci hrají též doma 
s Bezdružicemi od 14.00 hodin. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
28.4.2012  František Makrlík     70 let 
30.4.2012  Vlasta Jílková    90 let 
30.4.2012  Antonín Mautner                80 let 
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Vlastě Jílkové 
se připojuje rovněž Český červený kříž v Hrádku. 



 


