
8. listopadu 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 

 
 
Z jednání Rady 
Včera 7. listopadu 2017 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce, 
o probíhajících stavbách a o škodách na obecním majetku způsobených vichřicí v říjnu 2017.  
Dále byly projednány a schváleny navržené rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet 
obce na rok 2017. Rada rovněž projednala smlouvu na zajištění zimní údržby místních 
komunikací s VOD Svatobor, kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2018 a schválila 
přijetí daru pro ZŠ a MŠ Hrádek u Sušice. Na závěr bylo projednáno pět došlých podnětů. 
 
Svoz popelnic  - mimořádná změna svozu 

Pošumavská odpadová informuje občany, že z důvodu poruchy popelářského auta dnes 

dojde mimořádně ke změně vývozu. V Hrádku a Odolenově budou popelnice vyvezeny 

dnes v odpoledních hodinách. V ostatních částech obce budou popelnice vyvezeny až ve 

čtvrtek také v odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení. 

 
 
Informace o uzavírce provozu na silnici II/187 v úseku Hrádek - Sušice 
Oznamujeme občanům, že v době od 13. listopadu do 30. listopadu 2017 bude z důvodu 
opravy povrchu komunikace úplně uzavřena silnice II/187 v úseku Hrádek – Sušice. Objízdná 
trasa vede přes Tedražice. Autobusové spoje, které jedou „přes kopec“, pojedou po dobu 
uzavírky přes Tedražice do Hrádku. Autobusová zastávka Odolenov rozcestí bude po dobu 
uzavírky zrušena. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na setkání harmonikářů v Hrádku 

Tento pátek 10. listopadu 2017 se v hostinci U Hánů v Hrádku uskuteční setkání harmonikářů 
jako vzpomínka na místního harmonikáře pana Josefa Doubka. Setkání se zúčastní několik 
desítek harmonikářů. Zveme všechny příznivce dobré muziky a harmonik. Začátek je v 17.00 
hodin. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  
A-tým vyhrál nad Chanovicemi  1:0. Gól dal Radek Holeček.  
B-tým prohrál v Běšinech 4:2. Góly dali Tomáš Adamec a Denis Gazdík.  



Mladší žáci prohráli ve Volyni  8:3. Góly dali Šimon Fremund, Petr Mohrbach a Martin 
Pavlíček. 
  
Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 
V sobotu 11.11 2017 od 10:00 přivítají mladší žáci družstvo z Doubravice. 
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 
 
 

Blahopřejeme: 

 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
12.11.2017  Dana Děkanová    60 let  
                      
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


