
7. října 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání rady 

Včera 6. října 2015 zasedala Rada obce. Rada projednala usnesení z jednání Zastupitelstva 

obce a konkretizovala plnění přijatých bodů usnesení. Dále Rada se dále zabývala přípravou 

výstavby chodníků v Hrádku od ZKD  a posílením vodních zdrojů. Byl schválen pronájem 

pozemku v Tedražicích. Rada dále projednala rozpočtová opatření a vydala Mysliveckému 

sdružení Strážiště Čejkovy a Českému svazu včelařů ZO Hrádek souhlas k umístění sídla 

jejich organizace na adrese Obecního úřadu Hrádek. Rada uložila starostovi jednat o odkupu 

některých pozemků, na kterých se nachází místní komunikace a zařízení vodovodu od Lesů 

ČR a projednala zajištění nutných oprav vodovodu.  

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve 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 tuto  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, 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  

 

Z kultury: 

 

Pozvánka na drakiádu 

Sbor dobrovolných hasičů Čermná pořádá v sobotu 17. října 2015 od 14.00 hodin drakiádu. 

Zájemci se sejdou na obvyklém místě, občerstvení je zajištěno. Pořadatelé zvou k hojné 

účasti. 

 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál nad Štěnovicemi 2:1,goly vsítili Jiří Brabec a Antonín Štěpán . 

B-tým vyhrál v Myslívě 2:0. Branky vstřelili Adamec Tomáš a Zachata Josef. 

Žáci prohráli s Bolešinami  1:9. Gól dal Špička Daniel. 

Příští utkání:  

 V neděli  11.10. od 16:00 přivítá B-tým družstvo z Kolince. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

7.10.2015  Jarmila  Gajdečková   60 let   

                  

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. Paní Jarmile Gajdečkové hodně zdraví a 

spokojenosti přeje také celý Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. 

 

 


