
5. října 2022 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

Informace občanům: 
 
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
Tuto sobotu 8. října 2022 proběhne v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu.  
 
Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 
 
  8:00    Odolenov                      
  8:30    Hrádek - u č.p. 106 
  9:00    Hrádek - u samoobsluhy 
  9:30    Hrádek – u nádraží 
10:00    Hrádek - na Ajsce 
10:30    Hrádek – u mlýna 
11:00    Hrádek – u zámku 
11:30    Hrádek – Nový Dvůr 
12:00    Hrádek – u bytovek      
12:30    Tedražice – Luh / u č.p. 18/ 
13:00    Tedražice – náves        
13:30    Čejkovy – u bytovek 
14:00    Čejkovy – náves            
14:30    Zbynice – náves            
15:00    Čermná – náves            
15:30    Čermná – Vrčeny 
15:45    Čermná – Pazderna 
16:00    Puchverk 
16:30    Kašovice – náves       
   
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 přivést 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.  
 
 
 



Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 7. října 2022 ve 
20.00 hodin se koná členská schůze. 

 Z kultury: 
 
Drakiáda ve Zbynicích 
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 8. října 2022 od 13.00 hodin u bývalé silážní jámy ve Zbynicích. 
 
Vepřové hody 
Pan Karel Potužák srdečně zve všechny občany na vepřové občerstvení na křižovatku u mostu 
v Hrádku. Akce se uskuteční v sobotu 8.10.2022 od 9.00 hodin. 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého víkendu:  
A-tým remizoval v Chotěšově   0:0.  
B tým vyhrál nad Bolešinami 7:0. 
  
Starší dorostenci  prohráli s Košutkou 4:0. 
Mladší dorostenci prohráli s Košutkou 3:1.  
  
Mladší žáci B vyhráli nad Luby  10:1. 
Starší přípravka hrála  turnaj v Černicích s těmito výsledky: Hrádek-Černice 0:4, Hrádek – 
Lhota 4:6, Hrádek – Přeštice 0:3, Hrádek – Rokycany 3:4.  
 
Mladší přípravka hrála krajský  turnaj v Domažlicích  s těmito výsledky: Hrádek – Klatovy 
10:1, Hrádek – Kolinec 13:0, Hrádek – Janovice 17:0. 
 
Pozvánka na následující víkend:  
V sobotu 8.10.2022 od 10:00 hrají mladší žáci s Bolešinami a od 13:00 pořádáme krajský 
turnaj mladších přípravek.  
V neděli 9.10.2022 od 10:00 hraje turnaj starší přípravka.   
Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

  

  

 
 


