
25. dubna 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje svým členům, že tuto sobotu 28. 4. 2018 se 

koná brigáda. Sraz je v 9. 00 hodin u hasičské zbrojnice. 

 

Očkování psů 

Očkování psů proti vzteklině proběhne tuto sobotu 28. dubna 2018 v jednotlivých částech 

naší obce a to následovně:  

 

Hrádek u OÚ     9.00                             

Tedražice   10.00                          

Čejkovy   10.15                           

Zbynice   12.00 

Čermná     12.15                          

Puchverk  12.30                           

Kašovice    13.15                         

Odolenov  13.30  

 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

Tuto sobotu 28. dubna 2018 proběhne v naší obci svoz nebezpečného a objemného odpadu. 

Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas přistavení na jednotlivých 

stanovištích je stejný, jako v minulých letech a je vyvěšen na vývěsce 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 hasičské zbrojnice 

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  

 

Z kultury: 

Pozvánka na posezení u májky 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku zve všechny občany v pondělí 30. dubna 2018 od 17.00 

hodin na tradiční posezení u májky v Hrádku před hasičskou zbrojnicí. Všichni jsou srdečně 

zváni. 

 

Pozvánka na pietní akt a oslavu osvobození naší obce 

Při příležitosti oslav osvobození naší obce se v neděli 6. května 2018 opět uskuteční pietní akt 

u kostela na Zdouni. Pietní akt bude zahájen mší svatou na Zdouni v 15.00 hod. Po mši bude 

následovat vlastní pietní akt u pamětní desky na prostranství u kostela na Zdouni. Akci pořádá 

Obec Hrádek ve spolupráci se Spolkem 136. Pietního aktu se zúčastní i potomci amerických 

vojáků, kteří se účastnili osvobození naší obce. Pro účastníky akce je připraveno pohoštění. 

Bližší informace přineseme v hlášení příští týden. 

 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým prohrál s Vrhavčí 1:0. 

B-tým vyhrál nad Plánicí 3:1. Góly za náš tým dali – David Hanula, Pavel Hrach a Tomáš 

Adamec. 

Žáci prohráli ve Střelských Hošticích 5:1. Gól dal Šimon Fremund 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V neděli 29.4. od 17:00 přivítá B-tým družstvo z Velhartic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

25.4.2018  Ing. Kateřina Karasová   50 let 

 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

26.4.2018  Tomáš Adamec    65 let   

                         

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme písničku.  

Panu Tomáši Adamcovi svému bývalému hráči a funkcionáři blahopřejí k jeho životnímu 

jubileu všichni členové Tělovýchovné jednoty Svatobor Hrádek. K přání se připojuje rovněž 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek. 


