
19. dubna 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

 

Očkování psů 

Očkování psů proti vzteklině proběhne v jednotlivých částech naší obce v sobotu 22. dubna 

2017 a to následovně: 

 

Hrádek       9.00                             

Tedražice   10.00 (Z důvodu konání Rallye bude očkování provedeno u hlavního            

                                                 vjezdu do areálu velkokapacitního kravína)                        

Čejkovy   10.15                           

Zbynice   12.00 

Čermná     12.15                          

Puchverk  12.30                           

Kašovice    13.15                         

Odolenov  13.30  
 

Informace k Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava rallye 2017 

Tuto sobotu 22. dubna 2017 bude naší obcí projíždět 52. ročník Rallye Šumava Klatovy a 26. 

ročník  Historic Vltava Rallye. Akci pořádá Pošumavský auto moto klub Klatovy. Naší obci 

se pojede rychlostní zkouška Tedražická  na trase Lipová Lhota – Tedražice – Čejkovy. Po 

dobu průjezdu závodních vozidel od 9. 15 hodin do 19.45 hodin bude tato trať pro veškerý 

provoz uzavřena. Prosíme proto všechny občany a diváky, aby při průjezdu vozidel dbali na 

opatrnost, nevstupovali do tratě a nestáli v nebezpečných zatáčkách. Prosíme také rodiče, aby 

dohlédli na své děti, aby nestály na nebezpečných místech. Podrobné informace o celém 

závodě je možné najít na internetových stránkách auto moto klubu www.pamk.cz. V případě 

jakýchkoliv problémů se můžete obracet na pořadatele, kteří budou rozmístěni po celé trati 

závodu. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na posezení s písničkou pro důchodce 

Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá v  sobotu 22. dubna 2017 v hospůdce U Píny v Hrádku 

Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 18.00 hodin. Doprava je zajištěna. Odjezdy 

z jednotlivých obcí jsou následující: 

Tedražice 17.00 hod, Čejkovy v 17.15 hod, Zbynice 17.20 hod, Čermná 17.40 hod, Puchverk 

17.45 hod, Kašovice 17.50 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376508530. K tanci a 

poslechu zahraje hudební skupina BK BAND. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

 

 

 

 

http://www.pamk.cz/


Informace k výletu na zámek Dobříš 

Odjezd autobusu na jednodenní výlet je příští sobotu 29. dubna 2017 ráno a to následovně: 

Tedražice Luh     6.30 hod 

Tedražice náves    6.35 hod   

Hrádek autobusová zastávka U Hánů: 6.40 hod 

Zbynice     6.50 hod 

Čejkovy autobusová zastávka  6.55 hod 

 

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu 

V pondělí 24.4.2017 na náměstí Svobody v Sušici v době od 14.00 do 15.30 hod bude 

probíhat veřejné čtení jmen obětí holocaustu. Do tohoto veřejného čtení seznamu se mohou 

zapojit všichni kolemjdoucí občané. Akce se koná pod záštitou ministra kultury Daniela 

Hermana a Martina Baxy, náměstka hejtmana Plzeňského kraje  pro oblast kultury a 

památkové péče. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky turnaje starší přípravka    

Turnaj se konal dne 15.4.2017  v Horažďovicích s těmito výsledky: 

 

Hrádek : Mochtín            4:3       branku dal:  Pavel Illek, Vojta Beníšek,  

                                                           Aleš  Turek, Sebastian Šmíd   

Hrádek : Horažďovice 3:3 branku dal:  Šimon Fremund 2 x, Pavel Illek  

Hrádek : Pačejov  5:1 branku dal:  Pavel Illek 2 x, Šimon Fremund 3 x 

 

 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

19.4.2017  Jindra Faustová    65 let 

 

V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 

 

21.4.2017  Josefa Cemperová    96 let 

24.4.2017  Vladimír Janda    60 let 

25.4.2017  Martin Chodúr                50 let 

25.4.2017  Jan Rucki     50 let 

 

                     

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


