
24. dubna 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Připojování na kanalizaci v Hrádku a Tedražicích 
 
Žádáme  všechny občany, kteří tak ještě neučinili, aby napojili  své domovní kanalizace do již 
připravených domovních čerpacích jímek. Protože očekáváme kontroly ze Státního fondu 
životního prostředí a České inspekce životního prostředí, je potřebné, aby většina domů, byla 
na kanalizaci napojena co nejdříve. Upozorňujeme, že majitelé domů, kteří na kanalizaci 
nebudou připojeni, budou muset doložit jakým způsobem likvidují odpadní vody. Jen 
připomínáme, že připojení každého nového domu na kanalizaci je potřebné předem ohlásit na 
Obecní úřad v Hrádku a požádat o kontrolu domovní přípojky ještě před jejím zasypáním. 
Děkujeme za pochopení.  
 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci jarního úklidu bude tuto  sobotu 27. dubna 2013 v naší obci proveden sběr 
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 
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  

 
Pravidelné vyvážení popelnic 
Firma Rumpold informuje občany, že v měsíci květnu dojde k přesunu ze zimního svozu 
odpadu na letní svoz. Vývoz popelnic bude tuto středu 24. dubna a ještě příští středu  
1. května. Od 1. května budou popelnice vyváženy  1x za 14 dní (každý sudý týden). Takže  
vývozní termíny pro naši obec budou  ve středu 15. května 2013 a další  až 29. května 2013. 

 
 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na kulturní akci v Hospůdce  U  Píny 
V sobotu 27. dubna 2013 od  20.00 hodin v Hospůdce  U Píny zahraje skupina TEZE a také 
zde bude k ochutnání  pivo Dvanácterák ze soukromého pivovaru pana Potužáka z Kvildy. 
Srdečně zvou Pína a Maruška 
 
BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY 
Ve dnech 26. až 28. dubna 2013 se uskuteční v Klatovech již 7. ročník kulturně společenské 
akce BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY. Letos se můžeme těšit na to, že jedna z přednášek 
této významné akce se bude konat i na zámku v Hrádku. Zveme proto všechny zájemce na 
tuto velmi zajímavou přednášku, která se uskuteční v Zámecké kapli svaté Valpurgy v pátek 
26. dubna 2013 od 18. hodin. Přednášet bude bývalý provinciál české provincie jezuitů P. Ing. 
František Hylmar, SJ, na téma“Od Chanovského do současnosti – aneb jaký je (vlastně) 
vnitřní svět jezuitů.“ 
 
 
 
Informace pro účastníky výletu na Moravu 
Na výlet na Moravu je  neobsazeno několik míst, můžete se proto ještě přihlásit nejpozději do 
tohoto pátku 26. dubna 2013 na telefonu 376 50 85 30 nebo 723 029 558. 
 
Časy odjezdů jsou tyto:     Tedražice náves   -    3.45 hod 
                                              Hrádek u Hánů   -    3.50 hod                                            
                                              Zbynice                -    3.55 hod 
                                              Čejkovy                -    4.00 hod 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne: 
Týnec – Hrádek  0:4  - branky vstřelili Tomáš Adamec 3x a Pavel Franěk 



Hrádek B – Budětice  2:3  - branky vstřelili  Tomáš Král a Leoš Rychtařík 
Dorost Hradešice – Hrádek  4:0   
Žáci Hartmanice – Hrádek  6:2 -  obě branky vstřelil Petr Špička 
Tento týden se hraje na našem hřišti zápas 
 Hrádek  A – Chanovice v sobotu od 17:00,předzápas hrají žáci se Sušicí od 14:00. 
V neděli od 10:00 hraje dorost s Dlouhou Vsí. 
Ve středu 1.5.2013 se hraje dohrávané utkání Hrádek A – Vrhaveč. 
 
 
 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
26.4.2013  Tomáš Adamec    60 let 
30.4.2013  Vlasta Jílková    91 let  
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
Panu Tomáši Adamcovi k tomuto životnímu jubileu přejí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a 
rodinnou pohodu všichni členové Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
K blahopřání paní Vlastě Jílkové se připojuje rovněž Český červený kříž v Hrádku. 
 


