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Zpravodaj obce Hrádek: 

 

Informace občanům: 

 

Informace o výsledku voleb v naší obci 

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konaly volby do krajských zastupitelstev. V naší obci se 

zúčastnilo voleb celkem 402 voličů, což je 35,58% celkového počtu 1 130 zapsaných voličů. 

Nejvyšší účast 43,08% měla část obce Zbynice, dále Čejkovy 38,67%, Hrádek 34,66%, 

Čermná 34,62%  a Tedražice 33,97%. 

Z kandidujících politických stran a hnutí získaly v naší obci nejvíce platných hlasů: 

 ANO 2011 82 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 20,60%. 

 Koalice pro Plzeňský kraj 61 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 15,32%. 

 Občanská demokratická strana 53 hlasů, což je 13,31% z celkového počtu hlasů. 

Podrobněji se můžete s výsledky voleb seznámit na internetových stránkách www.volby.cz. 

Děkujeme všem voličům, kteří se zúčastnili voleb a prokázali tak, že jim další vývoj našeho 

regionu není lhostejný. 

Z jednání Rady 

Včera 11.10.2016 zasedala Rada obce. Rada projednala usnesení z jednání Zastupitelstva 

obce a konkretizovala plnění přijatých bodů usnesení.  Dále Rada projednala a schválila 

navržené rozpočtové změny a přijetí darů pro mateřskou a základní školu. Rada se rovněž 

zabývala postupem slučování mateřské a základní školy a projednala návrh územní studie 

lokality BH5 v Hrádku za bytovkami. Na závěr byly projednány tři došlé podněty. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Posvícenecká veselice v hospůdce „ U Kůsů“ v Čejkovech 

Dne 15.10.2016  od 19 hodin se v hospůdce „ U Kůsů“ v Čejkovech pořádá posvícenecká 

veselice. Zahraje oblíbená Piňa Koláda. Rezervace míst je možná na telefonu 606 827 691. 

Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Pozvánka na drakiádu 

Sbor dobrovolných hasičů Čermná pořádá v neděli 16. října 2016 od 14.00 hodin drakiádu. 

Zájemci se sejdou na obvyklém místě, občerstvení je zajištěno. Pořadatelé zvou k hojné 

účasti. 

 

http://www.volby.cz/


Informace ze sportu 

Pozvánka na nohejbalový turnaj 

V sobotu 15. října 2016 od 10. 00 hodin proběhne na hřišti U Pínů turnaj v nohejbalu Hrádek 

versus Petrovice. Přijďte povzbudit hrádecké sportovce. 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky zápasů starší přípravky   

Turnaj se hrál v sobotu 8.10.2016 v Nýrsku s těmito výsledky: 

Hrádek – Mochtín. 4:3. Branky dali Pavel Illek tři a Šimon Fremund jednu. 

Hrádek – Nýrsko 9:7. Branky dali Pavel Ilek pět, Martin Pavlíček dvě a Jonáš Fremund dvě. 

Hrádek – Klatovy 2:12. Dvě branky dal Pavel Ilek. 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.10.2016  Miroslav Zeman    60 let 

14.10.2016  František Vacherlon    80 let 

18.10.2016  Jan Spěváček     50 let 

 

                         

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


