
9. října 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání rady 

Včera 8. října 2019 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání vyslechla zprávu starosty o 

činnosti obce a projednala usnesení zastupitelstva ze 17. září 2019.  

Rada dále projednala opravu požární nádrže v Odolenově, navýšení ceny za vývoz a likvidaci 

separovaného odpadu  - papíru a textilu a schválila navržené rozpočtové změny. 

Na závěr bylo projednáno šest došlých podnětů. 

 

Vyhlášení veřejné výzvy na obsazení místa účetní 

Rada vyhlásila veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa účetní na Obecním úřadu v 

Hrádku. Podrobné podmínky jsou vyvěšeny na úřední desce a internetových stránkách obce 

Hrádek. Písemné přihlášky zájemců o toto místo budou přijímány na Obecním úřadu 

v Hrádku do úterý 29.října 2019. Bližší informace všem zájemcům rádi podáme osobně přímo 

na obecním úřadu. 

Výběr plateb za vodné a stočné 

Oznamujeme občanům, že výběr plateb za vodné a stočné bude zahájen v pondělí 14. října 

2019. Platit můžete v pokladně obecního úřadu v pondělí a ve středu době od 8.00 do 15.00 

hodin. 

 

V části obce Čermná a Puchverk se výběr plateb za vodné uskuteční příští středu 16. října 

2019 v budově bývalé školy na Čermné v době od 17.00 do 18.00 hodin.  

 

Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

V rámci podzimního úklidu bude tuto  sobotu 12. října 2019 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 

 

Nebezpečný odpad:      - baterie a autobaterie 

                                       - pneumatiky 

                                       - prázdné‚ obaly od barev a laků 

                                       - zářivky, výbojky, televizní obrazovky 

                                       - staré elektrospotřebiče, chladničky apod. 

 

Za objemný odpad lze považovat veškerý odpad, který nelze pro svou velikost umístit do 

popelnic a který nespadá do kategorie nebezpečného odpadu.  Do kontejneru nelze dávat  

větve ze soukromých zahrad, zeminu, kamení a stavební suť. 

 

Upozornění pro občany ke svozu odpadu 

Žádáme občany, aby nevytvářeli hromady odpadů na svozových místech několik dní 

předem. Odpad je nutné na místo přivést až v den svozu a roztřídit na jednotlivé druhy 

ve spolupráci s pracovníky Pošumavské odpadové. 

V případě, že v době sobotního svozu nemůžete být přítomni na výše uvedeném místě 

v určený čas, můžete kdykoliv během roku využít zdarma sběrný dvůr v Sušici. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu  

A-tým prohrál  s Petřínem Plzeň 2:1. Gól dal Luboš Šoural.  

B-tým na Železné Rudě nehrál pro nezpůsobilý terén.  

Starší žáci vyhráli s Bolešinami 8:0. Góly dali Pavel Illek tři, Martin Jiřina, Vojtěch Beníšek 

po dvou a Petr Mohrbach jeden. 

Mladší žáci vyhráli nad Dlouhou Vsí  1:0. Gól dal Marek Melka.  

  

Pozvánka na následující víkend:  

V sobotu 12. 10. od 15:30  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo ze Svéradic. 

V neděli 13. 10. od 15:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Janovic.  

Přijďte  povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

10.10.2019  Markéta Rybová  65 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


