
25. října 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Změna času hlášení 

Tento týden v noci ze soboty na neděli dojde k přechodu z letního na zimní čas. V souvislosti 

se změnou času dojde i ke změně času našeho hlášení, takže již od středy příštího týdne po 

celou zimu budeme vysílat naše hlášení v 16.00 hodin. 

 

Informace o výsledku voleb v naší obci 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V 

naší obci se zúčastnilo voleb celkem 684 voličů, což je 61,51 % celkového počtu 1 112 

zapsaných voličů. Nejvyšší účast 69,35% měla část obce Zbynice, dále Čermná 67,94%, 

Hrádek 60,54%, Tedražice 60,26%  a Čejkovy 57, 75%. 

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

 Hnutí ANO 2011 207 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 30,53%. 

 Občanská demokratická strana 85 hlasů, což je 12,53% z celkového počtu hlasů. 

 Svoboda a přímá demokracie -  Tomio Okamura (SPD) 81 hlasů, což je 11,94% 

z celkového počtu hlasů. 

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

 

Výběr plateb za vodné a stočné 

Oznamujeme občanům z Hrádku a Tedražic, že výběr plateb za vodné a stočné bude zahájen  

příští středu 1. listopadu 2017.  Platit můžete v pokladně obecního úřadu v době od 8.00 do 

15.00 hodin. 

 

V části obce Čermná a Puchverk se výběr plateb za vodné uskuteční v pondělí 6. listopadu 

2017 v budově bývalé školy na Čermné v době od 17.00 do 18.00 hodin.  

 

Studie využití území Mlýnského rybníka a Bludu 

V letošním roce po 8 letech jednání získala naše obec do vlastnictví Mlýnský rybník 

v Hrádku. Rybník je velmi špatném stavu a proto začínáme připravovat projekt na revitalizaci 

území Mlýnského rybníka a přilehlého Bludu. Nyní se zpracovává studie využití území, jejíž 

návrh byl prezentován na zářijovém zasedání zastupitelstva. Návrh studie jsme umístili na 

webové stránky naší obce www.hradekususice.cz, kde si ji můžete prohlédnout v kategorii 

Připravované projekty. 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

ČEZ Distribuce oznamuje svým odběratelům, že dne 1. listopadu 2017 v době od 7.30 do 

15.30 hodin bude v části obce Hrádek přerušena dodávka elektřiny. Přerušení dodávky 

elektřiny se týká č.p. 90, 165, 180, 183, 184, 193, 198. Rozpis je vyvěšen na úřední desce a na 

internetových stránkách obce. 

http://www.volby.cz/


 

Z kultury: 

Pozvánka na lampionový průvod do Tedražic 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá pro děti a mládež v sobotu 28. října 2017 v 

Tedražicích lampionový průvod. Sraz je v 16.30 hodin před hasičskou zbrojnicí. Průvod bude 

zakončen malým ohňostrojem. Na tuto akci srdečně zvou pořadatelé všechny děti a rodiče. 

 

Pozvánka na Příběh lesa aneb Váchalovské divadelní putování 

Kulturní spolek Rašelina a Chemické divadlo z.s.  vás srdečně zvou  na akci Šumava -Příběh 

lesa aneb Váchalovská divadelní pouť, která se uskuteční ve dnech 28. a 29. října v lesích 

kolem vrchu Svatobor.  Sraz je vždy v 15.00 hodin u kapličky sv. Antonína v Sušici. Trasa je 

dlouhá 3 km, pořadatelé doporučují pevnou obuv, vhodné oblečení a baterku Vstupné je 120,- 

Kč.  

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

  

A-tým prohrál s Hradešicemi 2:1. Gól dal Radek Holeček. 

B-tým vyhrál v Kolinci 1:0. Vítězný gól vstřelil Martin Adamec.  

Mladší žáci prohráli v Sušici 3:0. 

  

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V neděli 29.10. od 14.30 hodin přivítá B-tým družstvo z Velkého Boru. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

25.10.2017  Libuše Holečková   60 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


