
24. dubna 2019 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
 
 
Informace k Rallye Šumava Klatovy  
Tuto sobotu 27. dubna 2019 bude naší obcí projíždět 54. ročník Rallye Šumava Klatovy, 28. 
ročník  Historic Vltava Rallye a 5. ročník Rallye Šumava legend. Akci pořádá Pošumavský 
auto moto klub Klatovy. Naší obci se pojede rychlostní zkouška Tedražická  na trase Lipová 
Lhota – Tedražice – Čejkovy. Po dobu průjezdu závodních vozidel 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. 
 
 
Informace o změně vyvážení popelnic 
Informuje občany, že od  měsíce května dochází k přesunu ze zimního svozu odpadu na letní 
svoz. Vývoz popelnic je prováděn od měsíce května 1x za 14 dní (každý sudý týden). Takže 
vývozní termíny pro naši obec v měsíci květnu jsou   dne 1. května 2019,  dále 15. května 
2019 a 29. května 2019. 
 
Informace o prodeji sazenic 
Tento pátek 26. dubna 2019 bude na provozovně paní Knězové v Hrádku zahájen prodej 
sazenic květin a zeleniny. Otevírací doba bude od 9 do 18 hodin. Prodej bude pokračovat 
každý pátek i celý květen. 
 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na pietní akt a oslavu osvobození naší obce 
Při příležitosti oslav osvobození naší obce se v neděli 5. května 2019 uskuteční pietní akt u 
kostela na Zdouni. Pietní akt bude zahájen mší svatou na Zdouni v 15.00 hod. 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.  
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
 
24.4.2019  Tomáš Sedlák    75 let                     
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
27.4. 2019   Jaroslav Kluch     70 let 
29.4. 2019  Karel Potužák    50 let 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


