
5. října 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
HISTORIC VLTAVA RALLYE 
 Tuto sobotu 8. října 2011 bude naší obcí projíždět 20. ročník Historic Vltava Rallye. Na tuto 
akci, kterou za mezinárodní účasti pořádá Pošumavský auto moto klub Klatovy, se mohou 
těšit všichni příznivci motorismu. Naší obci se pojede rychlostní zkouška  č.8 a 12 na trase   
Kašovice – Čermná – Zbynice – Čejkovy  – Tedražice – Lipová Lhota. Po dobu průjezdu 
závodních vozidel od 7.30 hodin do 15.30 hodin bude tato trať pro veškerý provoz úplně 
oboustranně uzavřena. Prosíme proto všechny občany a diváky, aby při průjezdu vozidel dbali 
na opatrnost, nevstupovali do tratě a nestáli v nebezpečných zatáčkách. Prosíme také rodiče, 
aby dohlédli na své děti, aby nestály na nebezpečných místech. Podrobné informace o celém 
závodě je možné najít na internetových stránkách www.historic-vltava-rallye.cz. V případě 
jakýchkoliv problémů se můžete obracet na pořadatele, kteří budou rozmístěni po celé trati.  
 
Podzimní svoz nebezpečného a objemného odpadu  
V rámci podzimního úklidu  bude tuto  sobotu  8.října 2011 v naší obci proveden sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz  bude proveden  kontejnery. Na  každé stanoviště  
budou vždy přistaveny současně dva kontejnery -  jeden na nebezpečný odpad a jeden na 
objemný  odpad. Pracovník, který bude kontejner převážet, bude současně  podávat  občanům  
informaci,  který  odpad dát do jakého kontejneru. Harmonogram přistavení kontejnerů 
upraven vzhledem k projíždějícínu Rallye Vltava.  
 
 
Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 
 
 

  8.30 hod       Hrádek - u č.p. 106 
  9.00 hod       Hrádek - na návsi 
  9.30 hod       Hrádek - u samoobsluhy 
10.00 hod       Hrádek - u nádraží 
10.30 hod       Hrádek - u zámku 
11.00 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  
11.30 hod       Hrádek - v Drahách 
12.00 hod       Hrádek - u mlýna 
12.30 hod       Hrádek - Nový Dvůr 
13.00 hod       Hrádek - na Ajsce 
 
14.00 hod       Odolenov 
 
14.30 hod       Puchverk 
15.00 hod       Čermná - Pazderna 
 
15.15 hod        Čermná - Vrčeny 

                        15.30 hod        Čermná  - náves 
 



16.30 hod        Kašovice 
17.00 hod        Zbynice 
 
 
17.30 hod        Čejkovy - náves 
18.00 hod        Čejkovy  - u bytovek 
 
18.30 hod        Tedražice - náves 
19.00 hod        Tedražice – Luh 
 
Harmonogram svozu je vyvěšen na vývěskách obecního úřadu. 
 

 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že se v pátek 7. října 2011 od 
20.00 hodin koná v hasičské zbrojnici členská chůze. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čermná 
Sbor dobrovolných hasičů  Čermná zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná 
v pátek 7.10.2011 od 19.00 hodin ve škole na Čermné. Program je následují: závod veteránů  
v sobotu 8.10.2011, výroční valná hromada, hasičský bál. 
 
 
Pozvánka na přednášku 
Příští čtvrtek 13. Října 2011 se uskuteční pod záštitou Obce Hrádek a Českého červeného 
kříže v Hrádku přednášku MUDr. Anny Kubátové „Klíšťová encefalitida a její prevence“. 
Přednáška se uskuteční od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Pro případné 
zájemce může MUDr. Kubátová provést očkování po skončení přednášky. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na divadlo 
Kulturní komise Obce Hrádek zve všechny občany na divadelní představení „Šediny páně 
Casanovy“, které se koná příští sobotu 15. 10. 2011 od 19.00 hodin v hostinci U Hánů. 
Vstupné činí 60,- Kč pro dospělé a 30,- Kč pro děti. Představí se vám ochotnický spolek 
Tradeáši z Nezdic. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Muži A hráli v neděli s Žihobcemi  2:1. Branky dal Matějka. Hrádek B hrál s Nalžovskými 
Horami 4:0. Góly dali Král, Kutil, Adamec a Lísa. Dorost hrál s Malým Borem 0:2. Žáci hráli 
v neděli s Mrákovem 2:1. Branky dali Novosad a Skála. Přípravka žáků hrála v sobotu 
v Klatovech s těmito výsledky: Hrádek – Klatovy 1:5 – branku dala Pavelcová,  

    Hrádek – Luby 1:9 – branku dal Šafránek, 
    Hrádek – Kolinec 1:2 – branku dal Turek 
 



 
 Závodů v judu v Písku se zúčastnili v kategorii Mláďata Stanislav Karas ve váze do 31 kg, 
který se umístil na prvním místě a Jakub Ryba ve váze do 41 kg, který se umístil na druhém 
místě. 

 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
6.10.2011  Jana Hánová  Hrádek 176                   
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


