
29. září  2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
  
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstvo 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 30. 
září 2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Program jednání je 
následující: zpráva předsedy Komise pro rozvoj obce, předsedy Komise kulturně sportovní, 
zpráva předsedy Kontrolního výboru a Finančního výboru. Dále bude projednána příprava 
projektu Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace, rozpočtové změny a návrh na obecní znak a 
prapor. Dalšími body programu je prodej, výkup a směny pozemků a diskuse s občany. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že v pátek 1.října  2010 se koná 
v hasičské zbrojnici členská chůze. Začátek je ve 20.00 hodin. 
 
 
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci podzimního úklidu proběhne příští  sobotu 9. října 2010 v naší obci sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis přistavení 
kontejnerů na jednotlivých stanovištích je stejný jako v minulých letech a bude vyvěšen na 
úřední desce 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 
Pozvánka 
Kulturní komise Obce Hrádek  pořádá  tuto sobotu 2.října 2010 jednodenní výlet.Navštívíme 
tato místa:  klášter v Plasích, Manětín, hamr v Dobřívě a Kožlany – rodiště Dr.  Eduarda 
Beneše. Cena zájezdu je 150,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti.  Odjezd autobusu je v 7.00 
hodin z Hrádku. Přihlásit se občané mohou na Obecním úřadě v Hrádku.  
 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma proti Okule Nýrsko a prohrál 2:3. B tým hrál v Horažďovicích, kde 
remizoval 2:2. Dorost hrál v Plánici, kde zvítězil 6:1. Branky dali Pena tři, Švelch dva a 
Krauz jednu. Družstvo starších žáků zvítězilo v  Holýšově  3:1. Družstvo mladších žáků hrálo 
v Pačejově, kde prohrálo 2:3. Góly dali Voler a Jílek. Přípravka hrála turnaj v Lubech. 
Příští utkání 
A tým hraje v neděli ve Svéradicích. B tým hraje  v sobotu doma proti Sokolu Bolešiny. 
Dorost hraje v neděli od 10.00 hodin doma s Kolincem. Družstvo starších žáků hraje doma 
proti Svéradicím. Mladší žáci hrají doma v sobotu od 14.00 hodin s Mochtínem. Mladší 
přípravka hraje v sobotu v Horažďovicích. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
4.10.2010 František Ouda   85 let  
                        
 
Přejeme oslavenci  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
 


