
30. dubna 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 
 

Informace občanům: 
Den otevřených dveří ČOV 
Jak jsme vás již informovali, připravili jsme pro všechny občany den otevřených dveří na 
čistírně odpadních vod v Hrádku., který se uskuteční tuto sobotu 3. května od 10.00 do 14.00 
hodin. Přístupné budou všechny prostory ČOV. Z bezpečnostních důvodů je do vnitřních 
prostor ČOV možný přístup pro děti pouze od věku 10 let a to jen pod dohledem rodičů. 
 
Změna vyvážení popelnic 
Firma Rumpold informuje občany, že od  měsíce května dochází k přesunu ze zimního svozu 
odpadu na letní svoz. Vývoz popelnic bude prováděn od 1. května 1x za 14 dní (každý sudý 
týden). Takže nejbližší vývozní termíny pro naši obec budou ve středu 14. května 2014 a 28. 
května 2014. 
 
Výběr poplatků 
Připomínáme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa.  
Poplatky je povinné, podle platné vyhlášky, zaplatit do konce měsíce května. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům,  že v pátek 2. 5. 2014 od 
20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 
 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 19. 5. 2014 od 7.30 do 9.30 hodin v obci 
Tedražice, v části  -  čp. 34, betonárka Burko a dřevosklad bude přerušena dodávka elektřiny 
k provedení plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. 
 
Nabídka brigády 
Zámek Hrádek hledá pomocnou sílu do kuchyně na víkendovou dlouhodobější brigádu.  
Zájemci se mohou hlásit na zámku nebo na e-mailové adrese recepce@zamekhradek.cz . 

Z kultury: 
 
Pozvánka na posezení u májky 
Zveme všechny občany ke společnému  posezení u májky v Hrádku.  Zahájení je před 
hasičskou zbrojnicí v Hrádku dnes 30. dubna 2014 v 17. 00 hodin. 

Informace ze sportu 
Zprávy z fotbalu 
A-tým nedohrál utkání s Luby pro vážné zranění hrádeckého hráče Libora Kutila. Utkání se 
bude opakovat 8.5.2014  od 17:00.  B-tým prohrál 4:1 v Zavlekově. Gól vstřelil Robert 



Bigasz. Mladší žáci prohráli se Sušicí 0:11. Mladší minižáci hráli turnaj v Měcholupech, kde 
hráli s těmito výsledky: 
Hrádek-Luby 3:2 branky dali: Antonín Pitel, Šimon Fremund a Martin Jiřina. 
Hrádek-Klatovy 2:2 branky dali:  Martin Jiřina a Pavel Illek. 
Hrádek-Bolešiny 7:2 branky dali: Martin Jiřina čtyři, Šimon Fremund dvě a Pavel Illek jednu.  

Následující víkend se hraje na našem hřišti utkání, a to v neděli od 17:00 s B-týmem 
Veřechov. 

  

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
30.4.2014  Vlasta Jílková    92 let 
                         
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání se připojuje rovněž Český červený 
kříž v Hrádku. 
 


