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Informace občanům: 
 Informace o výsledku voleb v naší obci 
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se konaly volby do Evropského parlamentu. V naší obci se 
zúčastnilo voleb celkem 202 voličů, což je 18,05% z celkového počtu 1 119 zapsaných voličů. 
Nejvyšší účast 25,17% měla obec Čejkovy, dále Tedražice 23,78%, Čermná 15,75%, Hrádek 
15,52%  a Zbynice 15,38%. 
Z kandidujících stran získala v naší obci nejvíce platných hlasů: 
TOP 09 a STAN 51 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 25,37% 
ANO 2011 39 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 19,40% 
KDU-ČSL 23 hlasů, což je 11,44% z celkového počtu hlasů. 
 
Co nového v naší obci 
V Hrádku se v současné době dokončuje rekonstrukce dětského hřiště u mlýna. Hřiště bude 
doplněno o nové atrakce pro děti. V Tedražicích byla dokončena výměna vrat u hasičské 
zbrojnice. Stará dřevěná vrata byla nahrazena novými sekčními vraty s elektrickým pohonem. 
Na Čermné byla dokončena oprava hasičské zbrojnice a oprava  fasády a střechy na budově 
bývalé školy. V letošním roce zde bude ještě provedena oprava fasády zadní části budovy , 
odvodnění a izolace proti zemní vlhkosti. 
V pondělí 26.května proběhlo předání staveniště a v červnu budou zahájeny stavební práce 
v Hrádku v lokalitě za prodejnou ZKD. Bude provedeno přeložení a vydláždění vodoteče a 
výstavba chodníku. Stavbu bude provádět firma Lesní stavby Nýrsko. Současně běží 
výběrové řízení na druhou etapu této stavby, kterou je výstavba komunikace, která propojí 
komunikaci od nádraží s místní komunikací pod tratí. Komunikace a chodník by měly sloužit 
pro chodce a cyklisty a v případě povodní i pro nouzový průjezd vozidel záchranné služby. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
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. 
 
Pozvánka na loutkové představení 
 Zámek Hrádek srdečně zve na loutkové představení s názvem O zlé princezně v podání 
divadelního spolku TYJÁTR Horažďovice. Představení se koná v neděli 1. června 2014 od 
14.00 hodin v zámeckém areálu. Rezervace vstupenek je možná na recepci v zámku. 



 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
"A" tým vyhrál nad Vrhavčí 4:0. Branky dali Radek Holeček, Tomáš Adamec, Marian Drahoš 
a Pavel Franěk. "B" tým prohrál v Sušici 0:3. Minižáci prohráli s družstvem Klatov "C" 0:3, s 
Kolincem 1:3 a s družstvem Klatov "B" remizovali 3:3. Góly střelili Vojt ěch Beníšek, Magda 
Rybová, Antonín Pitel a Šimon Fremund. 
Béčko hraje v sobotu od 17.00 hodin doma s Milčicemi a áčko jede ve stejný den i stejný čas 
do Velkého Boru. Doufáme, že přijdete fandit. 
 
Z hasičských soutěží 
V sobotu 24.května se v Čermné při příležitosti setkání rodáků a oslav 110 výročí založení 
místního hasičského sboru uskutečnila okrsková hasičská soutěž. Na 1. místě se umístilo 
družstvo Čejkov, které získalo i putovní pohár starosty obce. Na 2. místě se umístilo družstvo 
Čermné a na 3. místě družstvo Hrádku. V kategorii žen se na 1. místě umístilo družstvo žen 
z Čejkov, na 2. místě skončilo družstvo žen z Tedražic. Vynikající výkon podalo družstvo 
žáků z Hrádku. Jako hosté se soutěže zúčastnila ještě družstva z Dobršína a z Čermné u 
Staňkova na Domažlicku. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
1.6.2014  Marie Pavlíčková   80 let 
2.6.2014  Ivana Urbanová   60 let  
 
                         
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


