
27. dubna 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Pravidelné vyvážení popelnic 
Firma Rumpold informuje občany, že v měsíci květnu dojde k přesunu ze zimního svozu 
odpadu na letní. Vývoz popelnic bude tuto středu 27. dubna a ještě příští středu 4. května. Od 
4. května budou popelnice vyváženy  1x za 14 dní (každý sudý týden). Takže další vývozní 
termín pro naši obec bude pak až ve středu 18. května 2011.  
 
Oznámení 
Anežky a Veteráni Hrádek, TJ Svatobor Hrádek a Hasiči Hrádek zvou všechny své členy na 
brigádu, která se koná zítra, tedy ve čtvrtek 28. dubna od 17. hodin u tréninkového 
fotbalového hřiště. S sebou vezměte hrábě. 

 
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci jarního úklidu proběhne v  sobotu 30. dubna 2011 v naší obci sběr nebezpečného a 
objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas přistavení 
kontejnerů na jednotlivých stanovištích je stejný jako v minulých letech a je vyvěšen ve 
vývěskách 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 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: 
 
Stavění májky v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice oznamuje, že v pátek 29. dubna 2011 v 16.00 hodin se 
odjíždí do obecního lesa pro májku. Sraz je u hasičské zbrojnice. V sobotu 30. dubna od 18.00 
hodin bude probíhat stavění májky u hasičské zbrojnice. Všichni občané jsou srdečně zváni. 
 
Pozvánka na žehnání hospůdky „U Píny“ 
V sobotu 30. dubna 2011 u příležitosti třetího výročí otevření hospůdky proběhne v 18.30 
hodin žehnání hospůdky „ U Píny“. Od 20 hodin zahraje v hospůdce známá skupina Pídem. 
Všechny srdečně zvou Pína a Maruška. 
 
Pozvánka na celodenní výlet do Prahy 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pro Vás připravuje na sobotu 14. května 2011 
celodenní zájezd do Prahy. Na vodním kanále v Tróji proběhne nominační závod ve vodním 
slalomu, kterého se zúčastní také juniorská vicemistryně světa Karolína Galušková 
z Tedražic. Program, rozpisy jízd a mapka okolí budou k dispozici v autobusu. Pokud 
neholdujete vodnímu slalomu, můžete navštívit ZOO, Botanickou zahradu, zámek v Tróji 
nebo Matějskou pouť. Jízdné pro dospělého bude 150 Kč a pro dítě 50 Kč. Zájemci se mohou 
přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku, v Základní škole nebo u paní Markéty Rybové v 
Čejkovech, na telefonu 723029558. Přesné časy a místa odjezdů a další podrobnosti budou 
zveřejněny později, pokud bude dostatek zájemců o tento zájezd. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma proti Sokolu Losiná a remizoval 1:1. Gól dal Jiřina. B tým prohrál v Myslívě 
1:5. Gól dal Klement. Dorost prohrál s Horažďovicemi 1:2. Branku dal Bigazs. Družstvo 
starších žáků hrálo doma s Mrákovem a zvítězilo 5:1. Branky dali Suk čtyři a Skála jednu. 
Mladší žáci prohráli s Měčínem 0:2. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu v Nýrsku. B tým hraje v sobotu doma s Horažďovicemi B. Dorost hraje 
v sobotu též doma s Hradešicemi. Žáci hrají v sobotu s Holýšovem. Mladší žáci hrají 
v Janovicích. 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
2.5.2011  Václav Turek              85 let 
 
                       
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


