
23. dubna 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Den otevřených dveří ČOV 
Od začátku letošního roku běží již v plném provozu kanalizace v Hrádku a Tedražicích a 
čistírna odpadních vod v Hrádku. Abyste si mohli prohlédnout, jak čistírna odpadních vod 
funguje, připravili jsme pro všechny občany den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 
3. května od 10.00 do 14.00 hodin. Přístupné budou všechny prostory ČOV. Z bezpečnostních 
důvodů je do vnitřních prostor ČOV možný přístup pro děti pouze od věku 10 let a to jen pod 
dohledem rodičů. 
 
Pozvánka na výroční členskou schůzi ZKD 
Dohlížecí výbor ZKD Hrádek zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se 
koná v pátek 25. dubna 2014 od 19.00 hodin v hostinci U Hánů. 
 
Změna svozu směsného komunálního odpadu     
Od května 2014 firma Rumpold přechází ze zimního svozu popelnic na letní. 30.dubna bude 
svoz popelnic a od tohoto datumu již bude vývoz pouze 1x za 14 dnů. Tedy další vývoz pak 
bude až 14.května. 
 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci jarního úklidu proběhne tuto  sobotu 26. dubna 2014 v naší obci 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  
 

Úklid Zbynických rybník ů 
Kulturní spolek Rašelina spolu s naší obcí pořádá v sobotu 26.dubna dobrovolný úklid 
přírodní rezervace Zbynické rybníky.  Pokud vám není lhostejné, jak vypadá okolí této 
rezervace, a chcete přiložit ruku k dílu, můžete se zapojit do této akce. S sebou je potřeba si 
vzít pouze rukavice a pítí. Ostatní zajistí pořadatelé. Sraz je ve 13.30 hod na odpočívadle u 
rybníka Malá Strana. Akci doprovodí odborná ornitologická přednáška. Po skončení akce jsou 
všichni zváni k posezení u ohně s pohoštěním. 

 
 

Upozornění 
Minulý víkend jsme slavili Velikonoční svátky. Na tyto svátky se snažíme nejen uklidit své 
domovy a zahrádky, ale snažíme se zkrášlit i na hřbitovech hroby našich zemřelých předků. A 
už jsme zase zaznamenali krádeže květin na hřbitově. Je to hyenismus a domníváme se, že 
nikdo není takový chudák, aby si musel pomáhat kradením květin na hřbitovech. A tak 
vyzýváme tyto nenechavce: respektujte základní morální principy a zanechte této činnosti. 
Vězte, že květiny odcizené z hrobů našich předků nikomu štěstí nepřinesou. 
 

Z kultury: 
 
Pozvánka na koncert 
Zveme všechny příznivce krásné hudby na duchovní koncert dětských sborů, který se v rámci 
festivalu „Je kraj, kde voní tráva“ uskuteční v kostele sv. Vavřince na Zdouni v pátek 25. 
dubna 2014 odpoledne od 16.00 hodin. Na tomto koncertu vystoupí dětské sbory Domino 
z Opavy a Jizerka ze Semil. 
 
Posezení s písničkou pro důchodce 
Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá tuto  sobotu 26. dubna 2014 v hostinci U Kůsů v 
Čejkovech Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 17.00 hodin. Doprava je 
zajištěna. Odjezdy z jednotlivých obcí jsou následující: 
Tedražice 16.00 hod, Hrádek v 16.15 hod, Kašovice 16.30 hod, Puchverk 16.35 hod, Čermná 
16.40 hod, Zbynice 16.45 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376523053., 376508530 
Všichni jsou srdečně zváni. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 24.4.2014  Tomáš Sedlák  70 let                        
 
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K přání panu Sedlákovi 
se připojuje také Český svaz včelařů v Hrádku.  K významnému životnímu jubileu posíláme 
pěknou písničku.  


