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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
 
 
Volby 
Informace k volbám  
Tento týden ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 8. října 2021 od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti 
volebních okrscích – v Hrádku, Čermné, Čejkovech, Zbynicích a Tedražicích. 
 Hlasovací lístky byly rozeslány všem voličům. Pokud někomu nebyly hlasovací lístky 
doručeny nebo je ztratil, je možné požádat o vydání nové sady hlasovacích lístků přímo při 
volbách ve volební místnosti. Ve volební místnosti volič prokazuje svoji totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. 
       Občané, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou do volební místnosti 
dostavit, mohou požádat o přenosnou volební schránku obecní úřad, nebo přímo volební 
komisi. 
      Ve volební místnosti je nutné dodržovat platná hygienicko – epidemiologická opatření: při 
vstupu do volební místnosti použít desinfekci, mít zakrytá ústa a nos a dodržovat rozestupy. 
 
Z jednání Rady 
Včera 5. října zasedala Rada obce. Rada v úvodu vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a 
úřadu a o aktuálních záležitostech. Dále projednala usnesení z jednání Zastupitelstva obce ze 
dne 21. září 2021. Projednány a schváleny byly rovněž navržené rozpočtové změny. Rada 
provedla výběr dodavatele na akci „Polní cesta Čermná“. Byla projednána problematika 
hasičských zásahových družstev. Rada rozhodla, že v části obce Tedražice, v úseku, kde bude 
firma ČEZ provádět rekonstrukci vedení NN, bude provedena souběžně s tím rekonstrukce 
VO a MR. Na závěr bylo projednáno 7 došlých podnětů. 
 
 
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu kontejnery 
V rámci podzimního úklidu proběhne tuto sobotu 9. října 2021 v naší obci sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery. Rozpis kontejnerů a čas 
přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný, jako v minulých letech. 
 
Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 
  8.00 hod       Hrádek - u č.p. 106 
  8.30 hod       Hrádek - u samoobsluhy 
  9.00 hod       Hrádek - u nádraží 
  9.30 hod       Hrádek - u zámku 
10.00 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  
10.30 hod       Hrádek - u mlýna 



11.00 hod       Hrádek - Nový Dvůr 
11.30 hod       Hrádek - na Ajsce 
12.00 hod       Tedražice - Luh    (u č.p. 18) 
12.30 hod       Tedražice - náves 
13.00 hod       Čejkovy -  u bytovek 
13.30 hod       Čejkovy - náves 
14.00 hod       Zbynice - náves                     
14.30 hod       Čermná  - náves 
15.00 hod       Čermná  - Vrčeny 
15.15 hod       Čermná  - Pazderna 
15.30 hod       Puchverk 
16.00 hod       Kašovice - náves 
16.30 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 
Důrazně žádáme občany, aby nevytvářeli hromady odpadů na svozových místech 
několik dní předem. Odpad je nutné na místo přivézt až v den svozu a roztřídit na 
jednotlivé druhy ve spolupráci s pracovníky Pošumavské odpadové. Na vybraných 
místech bude předem přistaven kontejner pouze na objemný odpad. 
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.  
 
 
 
Informace televize FILMpro 
Tento týden od středy do neděle bude ve zpravodajství internetové televize FILMpro 
promítán dokumentární film o Hrádku. Vysílání FILMpro lze otevřít i na webových stránkách 
obce kliknutím na ikonu Videoarchiv + TV. 
 
Z kultury: 
 

Kulturní akce v naší obci 
 
Drakiáda a zábavné podzimní odpoledne 
Sbor dobrovolných hasičů Zbynice zve všechny děti i dospělé na zábavné podzimní 
odpoledne, které bude spojeno s pouštěním draků, táborákem a společným posezením. Akce 
se uskuteční v sobotu 9. října 2021 od 14.00 hodin u bývalé silážní jámy ve Zbynicích. 
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
 Výsledky z minulého víkendu: 
 A-tým vyhrál  nad Svéradicemi 1:0.Gol dal Jiří Kutil 
 B tým prohrál nad Veřechovem 3:1.Gol za náš tým dal Martin Adamec. 
 Starší dorostenci  prohráli ve Staňkově 2:0. 
 Mladší dorostenci remizovali se Staňkovem 2:2.Oba goly dal Ondřej Šabek. 
 Starší žáci  prohráli nad Košutkou Plzen  2:0. 
 Mladší žáci A vyhráli nad Košutkou Plzen  15:0.Goly vstřelili   Jakub Kolář 4x,Ondřej     
 Korbel 2x,Tomáš Prexl 2x,Jakub Lávička 2x,Michael Šašek 2x,Marek Melka 1x,Petr Drázda  
 1x a Jakub Vacík 1x.  
 Mladší žáci B vyhráli nad Bolešinami  6:2.Goly dali Václav Kotiš 2x,Vojtěch Kočí   
 2x,Dominik Šuhajda 1x a Jan Pavelec 1x. 
 Starší přípravka hrála turnaj v s těmito výsledky:Hrádek – Rokycany 3:6,Hrádek – Luby  
 8:1,Hrádek – Klatovy  7:3. 
 Mladší přípravka hrála turnaj v Hrádku s těmito výsledky:Hrádek – Luby 8:0,Hrádek –   
 Sušice  6:4,Hrádek – Horažďovice 6:3 a Hrádek – Nalžovské Hory 12:0. 
 Předpřípravka hrála turnaj v Nýrsku s těmito výsledky:Hrádek - Nýrsko 19:2,Hrádek - Sušice  
 8:1,Hrádek –Luby 6:2,Hrádek – Mochtín 7:2,Hrádek – Klatovy 5:7,Hrádek – Horažďovice  
 7:4,Hrádek – Strážov 14:0. 
  
Pozvánka na následující víkend: 
V sobotu 9.10.  od  10:00 na našem hřišti pořádáme turnaj mladší přípravky. 
V neděli 10.10.  od  10:00 na našem hřišti přívítá starší dorost družstvo z Chlumčan a 
následně hraje mladší dorost od 12:15.  
  
Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
6.10.2021  Jana Hánová  Hrádek 176  60 let 
                         
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 
 


