
22. června 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 28. 
června 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání 
je následující: projednání auditu za rok 2010, schválení závěrečného účtu obce za rok 2010, 
projednání poskytnutí finančních příspěvků, příprava projektu ČOV a kanalizace a projednání 
přijetí úvěru na dofinancování této akce. Dále bude projednávána problematika územního 
plánu, prodej směna a výkup pozemků, rozpočtové změny a žádost Pošumavského auto moto 
klubu Klatovy o povolení průjezdu vozidel Historic Vltava Rallye Klatovy obcí. S podrobným 
návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na internetových 
stránkách obce. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 
Sbor dobrovolných hasičů Zbynice oznamuje, že  se  v pátek 24. června  2011 
 v 19.30 hodin v hasičské zbrojnici koná členská schůze. Účast všech členů nutná. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Čejkovech 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy oznamuje svým členům, že v pátek 24. června 2011 se 
koná od 20.00 hodin v hostinci U Kůsů členská schůze. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 29. 6.2011 od 13.00 do 14.30 v obci Tedražice 
– v části VKK bude přerušena dodávka elektřiny. V dalších dnech bude přerušena dodávka 
elektřiny v Puchverku na Čermné a v Kašovicích a to následovně: 
30. 6. 2011 v době od 7.30 do 9.00 hodin v Puchverku. 
30. 6. 2011 v době od 9.40 hod do 11.00 hod na Čermné. 
1. 7. 2011 v době od 7.30 hodin do 9.00 hodin v Kašovicích. 
Dodávka elektřiny bud přerušena z důvodu revize distribuční soustavy. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
 Dětský den 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku, Český červený kříž v Hrádku a TJ Svatobor Hrádek 
oznamují, že Dětský den se překládá na neděli 3. července 2011 od 13.00 hodin. 
 
Pozvánka na taneční zábavu 
Anežky a Veteráni Hrádek zvou všechny příznivce dobrého rocku na taneční zábavu, která se 
koná v pátek 24. 6. 2011 od 21. hodin na fotbalovém hřišti. Zahraje skupina Špejbls Helprs - 
AC/DC revival. V případě nepříznivého počasí je zajištěn velký pivní stan. K občerstvení 
budou připravena 2 pečená selátka. Těšíme se na vás. 
 



Zámecké kulturní léto 
V pátek 24.června 2011 se uskuteční v zámku swingový koncert skupiny Karavana Swingers 
Band 
 
V sobotu 25.června se uskuteční v zámeckém parku divadelní představení Naši furianti, který 
zahraje ochotnický spolek Kolár Strašín. 
 
Výlet na Svojšickou tvrz 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek zve všechny děti a dospělé na pěší výlet na 
Svojšickou tvrz. Výlet se uskuteční v neděli 26. června 2011, sraz je v 15.00 hodin u základní 
školy. Ve Svojšicích můžete navštívit výstavu, vystoupení šermdivadla Clatonia a zúčastnit se 
ohnivé show. Odvoz zpět do Hrádku je zajištěn. 
 
Pozvánka na setkání obcí Čermná 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné za finančního přispění Obce Hrádek pořádá v sobotu dne 
2.července 2011 jednodenní výlet do Čermné na Domažlicku u příležitosti 20.setkání obcí 
Čermná. 
Dopravu zajišťuje firma Vichr autobusem. Odjezd je v 7.50 hodin od Obecního úřadu 
v Hrádku a v 8.00 hodin z Čermné. Návrat pravděpodobně do půlnoci. Program setkání je 
vyvěšen na nástěnce na Čermné. 
Autobus ještě není obsazen. Žádáme všechny případné další zájemce z Čermné, Kašovic, 
Puchverka i ostatní, nechť se laskavě přihlásí u pana Prexla na Čermné nebo na telefonech 
376 508 530 a 604 283 663. 

Informace z knihovny 
V pátek 10. června proběhlo ve škole vyhlášení výsledků literární soutěže „Jak vypadá a kde 
přebývá knihožrout?“, kterého se zúčastnil starosta obce Ing. Josef Kutil a knihovnice paní 
Ilona Pavlatová. Ti také předali úspěšným mladým spisovatelům poukázky na nákup knih. 
Součástí bylo i pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčci také obdrželi v rámci projektu „Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáka“ nově vydanou knížku „Zmizela škola“, která byla 
vytvořena výhradně pro účastníky projektu. V závěru paní knihovnice seznámila děti s novým 
projektem „Čtení pomáhá“. Cílem tohoto projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí pomoci 
druhým. 
Vyhodnocení soutěže a fotografie jsou umístěné na webových stránkách knihovny a školy. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál poslední utkání jara v Žákavě, kde prohrál 1:5. B tým hrál doma se Sokolem 
Veřechov a prohrál 1: 10. Dorost hrál poslední utkání Žichovicích, kde zvítězil 3:0. Góly dali 
Klaus dva a Švelch jeden. B tým sestupuje do IV.třídy. A tým sestupuje do okresu. 
 
Zprávy z hasičského sportu 
V sobotu proběhlo na hřišti v Čejkovech závěrečné kolo okresní soutěže sboru dobrovolných 
hasičů. Velmi dobře si v této soutěži vedlo družstvo mužů z Čejkov, kteří se umístili na 
druhém místě. 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
27.6.2011  Miloslav Pravda   60 let                       
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


