
11. října 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Omluva 

Omlouváme se občanům z Čejkov, Zbynic a Tedražic, kde v minulých týdnech nefungovalo 

hlášení. Bylo to způsobeno poruchou na vysílacím zařízení, které se podařilo opravit až tento 

týden. Prosíme občany, pokud by v některé části obce v budoucnu nebylo slyšet pravidelné 

středeční hlášení, abyste nám o tom neprodleně podali zprávu na obecní úřad. Děkujeme. 

Z jednání Rady 

Včera 10. října 2017 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání vyslechla zprávu starosty o 

činnosti obce, projednala usnesení z jednání zastupitelstva, schválila navržené rozpočtové 

změny a prominutí pohledávek. Dále Rada projednala dokončení akce rekonstrukce budovy 

obecního úřadu a dokončování stavebních úprav hasičské zbrojnice v Tedražicích a přípravu 

studie využití Mlýnského rybníka. Na závěr byly projednány tři došlé podněty. 

 

Změna pravidelného svozu popelnic  

Informuje občany, že pravidelný svoz popelnic je prováděn od počátku měsíce října každý 

týden. 

 

Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

V rámci podzimního úklidu bude tuto  sobotu 14. října 2017 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: 
 

Poděkování 

Účastníci zájezdu na celonárodní výstavu ovoce, zeleniny v Olomouci děkují Českému svazu 

zahrádkářů v Hrádku zejména manželům Mileně a Aloisu Maškovým za skvěle připravený 

program zájezdu. 

 

Pozvánka do muzea v Žihobcích 

Muzeum a Infocentrum Žihobce srdečně zve na besedu z nového cyklu cestovatelských 

přednášek s ochutnávkou tradičních pokrmů a nápojů s názvem Rumunsko očima Jany 

Dvorské a Miloše Kašpara.  Beseda se uskuteční tento čtvrtek 12.10.2017 od 18.00 hod. v 

přednáškovém sále muzea Lamberská stezka v Žihobcích. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

  

A-tým vyhrál v Losiné 3:1. Góly dali Jiří Brabec, Jiří Kutil a Radek Holeček.  

B-tým prohrál s Mochtínem 3:0.  

Mladší žáci remizovali s Horaždovicemi  5:5. Góly dali Pavel Illek dva, Martin Pavlíček dva a 

Šimon Fremund jeden. 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 14. 10. 2017 od 15.30 hodin přivítá B-tým družstvo z Velkých Hydčic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.10.2017  Jan Nussbauer   65 let 

17.10.2017  Karel Hubáček              70 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  


