
2. května 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace o změně vyvážení popelnic 

Firma Pošumavská odpadová informuje občany, že od  měsíce května dochází k přesunu ze 

zimního svozu odpadu na letní svoz. Vývoz popelnic je prováděn od měsíce května 1x za 14 

dní (každý sudý týden). Takže vývozní termíny pro naši obec v měsíci květnu jsou   dnes 2. 5. 

2018,  dále 16. května 2018 a 30. května 2018. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje svým členům, že v pátek 4. 5. 2018 od 20.00 

hodin se koná členská schůze. Účast nutná. 

 

Oznámení o zápisu do mateřské školy 

Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace pořádá ve čtvrtek 

10. 5. 2018 od 13. do 16. hodin zápis do mateřské školy. Zápis se uskuteční v 1. patře budovy 

mateřské školy. Více informací najdete na stránkách školy v sekci školka. 

 

Z kultury: 

Informace k výletu do Jindřichova Hradce 

Odjezd autobusu na jednodenní výlet do Jindřichova Hradce je v sobotu 5. 5. 2018 ráno a to 

následovně: 

Tedražice náves    6.25hod   

Hrádek autobusová zastávka U Hánů 6.30 hod 

Zbynice     6.40 hod 

Čejkovy autobusová zastávka  6.45 hod 

 

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. Při 

slavnostním aktu vystoupí žáci ze Základní školy v Hrádku. Akci pořádá Obec Hrádek ve 

spolupráci se Spolkem 136 a Sbory dobrovolných hasičů z Hrádku a Tedražic. Pietního aktu 

se zúčastní i potomci amerických vojáků, kteří se účastnili osvobození naší obce. Pro 

účastníky akce je připraveno pohoštění, atmosféru zpříjemní hudbou malý dixilendový 

soubor. Na Zdouň přijede i kolona historických vozidel americké armády, které si budete 

moci rovněž prohlédnout. 

 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým remizoval v Pačejově 0:0.Vnásledných penaltách získal bonusový bod. 

B-tým vyhrál nad Velharticemi 3:1. Góly za náš tým dali – Daniel Hubáček, Marek Pena a 

Tomáš Adamec. 

Žáci prohráli se Svéradicemi 5:2. Góly daly Šimon Fremund a Pavel Illek. 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 5.5 2018 od 17:00 přivítá A-tým družstvo z Losiné. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

   5.5.2018  Zdeněk Melka  70 let                      

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


