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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

 

Informace o změně vyvážení popelnic 

Firma Rumpold informuje občany, že od  měsíce května dochází k přesunu ze zimního svozu 

odpadu na letní svoz. Vývoz popelnic bude prováděn od 1. května 1x za 14 dní (každý lichý 

týden). Takže nejbližší vývozní termíny pro naši obec budou ve středu 11. května a 25. května 

2016. 

 

 

Informace k Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava rallye 2016 

Tuto sobotu 30. dubna 2016 bude naší obcí projíždět 51. ročník Rallye Šumava Klatovy a 25. 

ročník  Historic Vltava Rallye. Akci pořádá Pošumavský auto moto klub Klatovy. Naší obci 

se pojede rychlostní zkouška 8/12 na trase Lipová Lhota – Tedražice – Čejkovy. Po dobu 

průjezdu závodních vozidel od 8. 20 hodin do 18.15 hodin bude tato trať pro veškerý provoz 

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 auto moto klubu www.pamk.cz. V případě 

jakýchkoliv problémů se můžete obracet na pořadatele, kteří budou rozmístěni po celé trati 

závodu. 

 

 

Oznámení o ukončení provozu obchodu ve Zbynicích 

Vedoucí obchodu ve Zbynicích paní Marie Pinkasová oznamuje svým zákazníkům ze Zbynic 

a okolních obcí, že 30.dubna 2016 bude ukončen provoz v tomto obchodě. Při této příležitosti 

a po 40 letech činnosti v pohostinství a v obchodě by chtěla paní Pinkasová poděkovat všem 

za spolupráci a vzájemné porozumění.  

 

Informace z kultury: 

Pozvánka na posezení u májky.  

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek zve v sobotu 30. dubna 2016 všechny občany  

ke společnému posezení u májky v Hrádku.  

Zahájení je v 17.30 hodin před hasičskou zbrojnicí v Hrádku. 

 

Pozvánka na odhalení pamětní desky americkým vojákům 

Při příležitosti oslav osvobození naší obce zveme občany na pietní akt spojený s odhalením 

pamětní desky americkým vojákům v pátek 6. května v 15.00 hod. Pitní akt bude zahájen mší 

svatou na Zdouni v 15.00 hod, která bude sloužena za padlé americké vojáky. Po ní bude 

http://www.pamk.cz/


následovat odhalení pamětní desky na prostranství u kostela na Zdouni. Akci pořádá Obec 

Hrádek ve spolupráci se Spolkem 136, v připraveném programu vystoupí žáci naší školy. 

Pietního aktu se zúčastní i potomci amerických vojáků, kteří se účastnili osvobození naší 

obce. Pro účastníky akce bude připraveno pohoštění. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Náš A-tým vyhrál ve Starém Plzenci  2:1,oba goly dal Jiří Brabec. Žáci prohráli ve Švihově 

10:0. 

V sobotu 30.4. zajíždí náš B-tým do Sušice,kde sehraje další mistrovské utkání od 17:00.  

V neděli  1.5. od 17:00 přivítá doma A-tým družstvo ze Starého Smolivce. 

Přijďte  povzbudit naše fotbalisty. 

  

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

 28. 4. 2016  Irena Anderlová   60 let 

    1.5. 2016  Vojtěch Kubeček   60 let 

                        

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 

Přidáváme též jednu písničku, kterou věnujeme paní Pinkasové ze Zbynic jako poděkování 

Obce Hrádek za její dlouholetou obětavou práci v obchodě a pohostinství pro občany Zbynic 

a okolí a přejeme jí do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 


