
30. září 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

 

Změna pravidelného svozu popelnic 

Firma Rumpold informuje občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od dnešního 

dne tj. od 30. září 2015 každý týden. 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že v pátek 2. října 2015 bude pobočka pošty v Hrádku 

uzavřena. 

Oznámení firmy Petr Vnuk 

Firma Petr Vnuk nabízí občanům čištění hrobu na místním hřbitově. Čištění se bude provádět 

v pátek 2.10.2015 od 8.00 do 9.00 hodin na hřbitově na Zdouni. Zájemci mohou přijít 

v uvedenou dobu na hřbitov nebo se informovat na telefonu 604 873 466. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 8. října 2015 v době od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 21 týdnů, cena 160,-Kč za kus.  

 

Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

V rámci podzimního úklidu bude příští  sobotu 10. října 2015 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. Bude zveřejněn 

v příštím hlášení a vyvěšen na úřední desce.  

 

Informace o konání podzimního příměstského tábora 

Spolek Svatojánci pořádá v termínu podzimních prázdnin v hasičské zbrojnici v Hrádku 

příměstský tábor pro děti ve věku od 3 do 12 let na téma „Skřítkové a trpaslíci. Datum konání 

je 28. až 30.10.2015, cena 900,- Kč za 3 dny. Pro děti je připraven bohatý program plný 

bádání, her, zábavy a tvořivých prací od 8:00 do 16:00 (v případě zájmu již od 6:30 do 17:00). 

Přihlásit se můžete na telefonu 720 308 816, nebo mailem na Svatojanci@email.cz. 

 

Prosba o pomoc při hledání ztraceného fotoaparátu 

Toto pondělí 28.září došlo ke ztrátě fotoaparátu na trase mezi Odolenovem a Svojšicemi. 

Jedná se o  kompaktní fotoaparát Canon Powershot v malé černé fotobrašně. Prosíme 

případného nálezce, aby nález fotoaparátu oznámil na Obecní úřad v Hrádku, kde zajistíme 

předání majitelce. Děkujeme. 

 

 

 



Z kultury: 

 
Zájezd na výstavu do Klatov a návštěva hradu ve Švihově 

Český svaz zahrádkářů v Hrádku pořádá zájezd na výstavu ovoce a zeleniny do Klatov a 

prohlídku hradu Švihov. Odjezd je v sobotu 3.10.2015 v 8.30 hodin od hostince U Hánů. 

Pokud má někdo z občanů zájem, může se přihlásit na telefonních číslech 776 169 161 a 

723 815 695. Doprava autobusem je zdarma. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál ve Starém Smolivci 2:0. Góly vsítili Jiří Brabec a Radek Holeček.  

B-tým remizoval s Hradešicemi 2:2. Branky vstřelili David Kojzar a Josef Zachata. 

Žáci prohráli ve Strážově 6:2. Oba góly dal Špička Daniel. 

Příští utkání:  

V neděli  4.10. v  16:00 přivítá A-tým družstvo ze Štěnovic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

  

Nábor malých fotbalistů 

Dnes 30.9.2015 od 16:30 pořádá TJ Svatobor Hrádek nábor malých fotbalistů. Přiveďte své 

děti na fotbalové hřiště do Hrádku. 

 

Zprávy z hasičského sportu 

V sobotu 26.9.2015se konala v Tedražicích noční hasičská soutěž. Tuto soutěž vyhrálo 

družstvo žen z Tedražic, je to jejich osmé vítězství v této sezoně. V mužské kategorii vyhráli 

též domácí. Blahopřejeme. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

1.10.2015  Hana Vaníčková   60 let 

2.10.2015  Josef Poslušný   60 let 

4.10.2015  František Ouda   90 let 

5.10.2015  Marie Cízlová   80 let 

                         

 

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Marii Cízlové se připojuje 

rovněž Český červený kříž v Hrádku. 

 


