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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Volby do Evropského parlamentu 
Tento týden ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. 
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 23. května od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
24.května  od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti volebních okrscích: v 
Hrádku, Tedražicích, Zbynicích, Čejkovech a Čermné. 
 Hlasovací lístky byly doručeny všem voličům. Pokud někomu nebyl hlasovací lístek doručen 
nebo jej ztratil, může obdržet hlasovací lístek i 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. Tento požadavek můžete nahlásit písemně, ústně i telefonicky. 
 
 
Informace ze Zámku 
Zámek Hrádek informuje občany, že ve dnech 21. 5, 28. 5., 11. 6., 18. 6., a 25. 6. 2014 vždy 
mezi 8 - 11 a 16 - 18 hodinou nebude Zámecké wellness otevřené pro veřejnost z důvodu 
probíhajících kurzů plavání pro děti. Zároveň Zámek Hrádek oznamuje, že dnes 21.5 a zítra 
22. 5. 2014 bude z technických důvodů uzavřený zámecký park. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na Noc kostelů 
Tento pátek 23. května 2014 se opět uskuteční v celé naší vlasti Noc kostelů. V naší obci 
budou otevřeny pro veřejnost kostely na Zdouni a ve Zbynicích. Kostel na Zdouni bude 
otevřen od 17.30 hodin do 23.00 hodin a kostel ve Zbynicích od 19.00 hodin do 21.30 hodin. 
V kostele na Zdouni je připraven pro návštěvníky kulturní program. Od 18.00 se uskuteční 
dětské divadelní představení Anděl Páně, v 18.30 hodin vystoupí rytmická skupina Plamínky, 
v 19.00 hodin si můžete poslechnout povídání o historii kostela a životě svatého Vavřince a 
v 19.30 hodin následuje ukázka biblických tanců. Od 20.00 bude probíhat komentovaná 
prohlídka celého kostela a promítání fotografií ze života farnosti. Ve Zbynicích bude po celou 
dobu otevření kostela připravena prohlídka kostela s výkladem. 
 Zveme všechny občany, aby využili tento čas a přišli si prohlédnout oba kostely. Bude možné 
si prohlédnout i části kostela, které nejsou běžně přístupné.  
 
 
 
 



Pozvánka na setkání rodáků a přátel Čermné 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné si dovoluje pozvat na Setkání rodáků a přátel Čermné, 
Kašovic a Puchverka a na Okrskovou hasičskou soutěž okrsku Hrádek. Akce se koná u 
příležitosti 110 let trvání hasičského sboru na Čermné. Začátek je v sobotu 24. května 2014 ve  
12.00 hodin a program je následující: ve 12.00 sraz techniky u Boudy, ve 13.00 položení 
věnce u pomníku na návsi, ve 14.00 zahájení soutěže, v 16.30 ukázka techniky a zásahu a od 
17.00 volná zábava při živé hudbě. Hudba a občerstvení je zajištěno. 
 
 
Pozvánka na Sušické slavnosti 
Tento týden od čtvrtka 22. května do neděle 25. května 2014 se uskuteční Sušické slavnosti. 
Na několika scénách a při mnoha doprovodných akcích pro děti i dospělé můžete prožít 
aktivní víkend. Srdečně vás zvou pořadatelé. 
 
 
Pozvánka na výstavu bonsají v Merklíně 
Již 11. ročník výstavy bonsají se uskuteční na zámku v Merklíně u Přeštic tuto sobotu a neděli 
24. a 25. května 2014 vždy od 9.00 hod do 18.00 hod. K vidění bude více než stovka bonsají 
od pěstitelů z celé ČR. Připraven je i bohatý doprovodný program.  
 
 
Pozvánka na dětský den  
Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž, TJ Svatobor Hrádek a Obec Hrádek  pořádají 
dětský den, který se bude konat v sobotu 31. 5. 2014 od 14. 00 hodin na fotbalovém hřišti v 
Hrádku.  
Pořadatelé zvou všechny děti a dospělé, kteří chtějí strávit příjemný den hrou a diskotékou. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
     V sobotu proběhl Memoriál Jiřího Hány, kde se domácí hrádecká garda umístila na 
krásném druhém místě, lepší byli již jen hráči z Kobylí.  
     "B" tým téhož dne odpoledne vyhrál s Pačejovem "B" 4:1. V 80é minutě to bylo 1:1 a až v 
posledních minutách se povedlo hrádeckým dostat míč do sítě. Tuto branku střelil Karel 
Mareš. Chvilku na to se z penalty trefil autor první branky Marek Pena. Na závěr dopravil míč 
do sítě ještě René Pátek.  
     "A" tým prohrál v Sušici 2:3. V prvním poločase se našim moc nedařilo, a o přestávce to 
bylo 0:2. Na konci druhého poločasu se podařilo trefit branku Pavlu Fraňkovi a Jiřímu 
Brabcovi.  
      Minižáci prohráli nad Sušicí 0:6, vyhráli nad Mochtínem 5:0 a také nad Železnou Rudou 
3:2. Autoři branek jsou Šimon Fremund, Vojtěch Beníšek, Martin Jiřina a Pavel Illek. 
 
Tento víkend hraje "A" tým doma proti Vrhavči, a to v sobotu od 17ti hodin. "B" tým jede 
také v sobotu v 17.00 hodin na další derby, a to mezi naším béčkem a sušickým céčkem. 
Těžké rozhodnout, co bude napínavější, jelikož Vrhaveč je v tabulce na třetím místě, tj. hned 
za Hrádkem! 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
26.5.2014  Helena Sedláková    75 let 
                      
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


