
8. června 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 7. června 2011 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání stanovila termín jednání 
zastupitelstva na 28. června 2011 od 18.00 hodin. Byla projednána příprava výstavby ČOV a 
kanalizace a byl stanoven termín předání staveniště  na 25.7.2011. Rada dále projednala 
výjimku pro Mateřskou školu v Hrádku, která umožní v příštím školním roce navýšit počet 
dětí na 54 a schválila návrh na uzavření mateřské školy v době letních prázdnin. Dalšími body 
programu bylo projednání nákupu ukazatele rychlosti v obci a zlepšení systému varování 
obyvatelstva. Rada schválila, že bude přidána jedna siréna na budovu Základní školy 
v Hrádku. Na závěr bylo projednáno devět došlých podnětů. 
 
Uzavírka železničního přejezdu v Hrádku 
V době od 11. 6. do 17. 6. 2011 bude z důvodu rekonstrukce uzavřen železniční přejezd 
v Hrádku. Stanovená objížďka povede přes Tedražice do Sušice a bude osazena dopravním 
značením. 

 
Z kultury: 
Pozvánka na Dětský den 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku a Český červený kříž v Hrádku za podpory Obce Hrádek 
pořádají příští neděli 19. června 2011 od 13.00 hodin Dětský den v zámeckém parku. Srdečně 
zvou pořadatelé. 
 
Zprávy ze školy: 
Dne 23. 5. se žák Dan Havel účastnil atletické soutěže v Sušici, kde ve své kategorii obsadil 
první místo, což mu zajistilo postup do krajského kola. A protože mu forma vydržela, hned 
další týden v Nýřanech, v krajském kole, opět obsadil první místo a rozšířil svou letošní 
bohatou sbírku o další zlatou medaili. Blahopřejeme mu k úspěšné sezóně a děkujeme za 
dobrou reprezentaci školy i obce. 

Informace ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál ve Starém Smolivci, kde prohrál 2:4. B tým prohrál doma s Malým Borem 1:7. 
Gól dal Vinický. Dorost prohrál v Chanovicích 0:3. Starší žáci hráli v Horažďovicích, kde 
prohráli 2:5. Branky dali Říha a Špička. Mladší žáci remizovali v Bolešinech 0:0. 
Příští utkání 
A tým hraje doma proti Sk Žinkovy. B tým hraje v Kvaseticích.V sobotu a v neděli budou 
hrát dorostenci a starší žáci OTAVA CUP. V Hrádku se bude hrát na obou hřištích. Zúčastní 
se šest států.  
 
 



Zprávy z hasičského sportu 
V sobotu 28.5.2011 proběhla okrsková hasičská soutěž v Čejkovech. Na 1. místě se umístilo 
družstvo mužů SDH Čejkovy a obhájilo putovní pohár starosty obce. Na 2. místě se umístilo 
družstvo mužů SDH Hrádek a na 3. místě se umístilo družstvo mužů SDH Tedražice. Tyto tři 
družstva postupují do vyřazovacího kola, které se uskuteční v sobotu 11.6.2011 od 9,00 hod.  
v Čejkovech na hřišti. Zveme všechny příznivce hasičů, aby přišli povzbudit soutěžící. 
Okrskové soutěže 28. 5. 2011 se také zúčastnila družstva žen. Na 1. místě se umístily ženy 
SDH Čejkovy, na 2. místě ženy SDH Hrádek a na 3. místě ženy SDH Tedražice. 
V sobotu 4. června se zúčastnily ženy z našeho okrsku vyřazovacího kola v Nýrsku. Na této 
soutěži v 1. věkové kategorii z přítomných 24 družstev se umístily ženy SDH Čejkovy na 12. 
místě a ženy SDH Tedražice na 18. místě. V 2. věkové kategorii z přítomných 8 družstev se 
umístily ženy SDH Hrádek na 2. místě a postupují do okresního kola. 
Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v jejich činnosti. 
SDH Čejkovy zve všechny příznivce hasičů, aby přišli povzbudit soutěžící na vyřazovací kolo 
hasičské soutěže mužů v sobotu 11.6.2011 v 9.00 hod. na hřiště do Čejkov. Děkujeme všem 
za podporu a těšíme se na vaši účast. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
11.6.2011  Jaroslava Kurcová    70 let 
13.6. 2011  Jaroslav Kuták    50 let 
                     
 
Přejeme oslavencům  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
 


