
26. dubna 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

Tuto sobotu 29. dubna 2017 proběhne v naší obci svoz 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 vývěsce 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 hasičské zbrojnice 

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: 

Informace k výletu na zámek Dobříš 

Odjezd autobusu na jednodenní výlet je v sobotu 29. dubna 2017 ráno a to následovně: 

Tedražice Luh     6.30 hod 

Tedražice náves    6.35 hod   

Hrádek autobusová zastávka U Hánů 6.40 hod 

Zbynice     6.50 hod 

Čejkovy autobusová zastávka  6.55 hod 

 

 



Pozvánka na posezení u májky 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku zve všechny občany v neděli 30. dubna 2017 od 17.00 

hodin na posezení u májky v Hrádku před hasičskou zbrojnicí. Všichni jsou srdečně zváni. 

 
Pozvánka na pitní akt a oslavu osvobození naší obce 

Při příležitosti oslav osvobození naší obce se v sobotu 6.května 2017 opět uskuteční pietní akt 

u kostela na Zdouni. Pietní akt bude zahájen mší svatou na Zdouni v 15.00 hod, která bude 

sloužena za padlé americké vojáky. Při mši bude doprovázet Hrádecký chrámový sbor. Po mši 

bude následovat vlastní pietní akt u pamětní desky na prostranství u kostela na Zdouni. Akci 

pořádá Obec Hrádek ve spolupráci se Spolkem 136. Pietního aktu se zúčastní i potomci 

amerických vojáků, kteří se účastnili osvobození naší obce. Podrobnější informace k celé akci 

přineseme ve zpravodaji příští týden. 

 
Pozvánka Českého zahrádkářského svazu Hrádek 

Český zahrádkářský svaz Hrádek pořádá instruktáž – Řez ovocných stromů. Akce se 

uskuteční v sobotu 6. května 2017 od 14.00 hodin. Akce bude zahájena v hospůdce u Píny 

v Hrádku, po besedě bude následovat praktická ukázka řezu v lokalitě u sv. Anny. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky turnaje starší přípravky 

Turnaj se hrál v neděli 23. dubna 2017 v Mochtíně s těmito výsledky: 

Hrádek – Mochtín 8:1. Branky dali Pavel Illek dvě, Šimon Fremund čtyři, Martin Pavlíček a 

Martin Fabián po jedné. 

Hrádek – Sušice 5:7. Branky dali Šimon Fremund tři, Pavel Illek a Martin Fabián po jedné. 

Hrádek – Horažďovice 5:3. Branky dali Martin Pavlíček jednu a Šimon Fremund čtyři. 

 

Výsledky utkání z minulého víkendu 

A-tým remizoval s Klatovy B  1:1, gól dal Jiří Brabec.  

B-tým vyhrál na Železné Rudě 2:0, oba góly dal Leoš Rychtařík.  

Žáci prohráli nad Plánicí 2:0.  

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V neděli 30. 4. 2017 v 15:00 přivítá B-tým družstvo z Plánice. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

28.4.2017  František Makrlík   75 let 

29.4.2017  Václav Šoupa    50 let 

30.4.2017  Antonín Mautner   85 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


