
5. října 2016 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace k volbám  

Tento týden ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do krajského zastupitelstva. 

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 7. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. 

10. 2016 od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti volebních okrscích – v 

Hrádku, Čermné, Čejkovech, Zbynicích a Tedražicích. 

 Hlasovací lístky byly rozeslány všem voličům. Pokud někomu nebyly hlasovací lístky 

doručeny nebo je ztratil, je možné požádat o vydání nové sady hlasovacích lístků 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. 

Důležité upozornění 

Policie České republiky upozorňuje především starší spoluobčany, že se v okolních obcích 

znovu objevují podvodníci, kteří se snaží vniknout v nestřežené chvíli do domu a okrást 

majitele. Policie proto znovu upozorňuje občany, aby uzamykali své nemovitosti při každém, 

byť krátkém, opuštění svého domova.  

 

Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci podzimního úklidu bude tuto  sobotu 8. října 2016 v naší obci proveden sběr 

nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 

přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný jako v minulých letech, a je vyvěšen na 

vývěskách obecního úřadu a na internetových stránkách obce.  

 

Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 

  8.00 hod       Hrádek - u č.p. 106 

  8.30 hod       Hrádek - na návsi 

  9.00 hod       Hrádek - u samoobsluhy 

  9.30 hod       Hrádek - u nádraží 

10.00 hod       Hrádek - u zámku 

10.30 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  

11.00 hod       Hrádek - v Drahách 

11.30 hod       Hrádek - u mlýna 

12.00 hod       Hrádek - Nový Dvůr 

12.30 hod       Hrádek - na Ajsce 

13.00 hod       Tedražice - Luh    (u č.p. 18) 

13.30 hod       Tedražice - náves 

14.00 hod       Čejkovy -  u bytovek 



14.30 hod       Čejkovy - náves 

15. 00 hod       Zbynice - náves                     

15.30 hod        Čermná  - náves 

16.00 hod        Čermná  - Vrčeny 

16.15 hod        Čermná  - Pazderna 

16.30 hod        Puchverk 

17.00 hod        Kašovice - náves 

17.30 hod        Odolenov  

 

 

Z kultury: 

 

Pozvánka na zájezd 

Český zahrádkářský svaz v Hrádku pořádá zájezd na oblastní výstavu Českého 

zahrádkářského svazu v Klatovech, dále do Kolovče do muzea řemesel a do pivovaru 

v Chudenicích. Zájezd se uskuteční v sobotu 8. října 2016.  Odjezd autobusu je v 9.00 hodin 

od Hánů. Přihlásit se můžete na obecním úřadě nebo na telefonu číslo 605 183 671. 

 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 7. října 2016 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá.  

 

Posvícenecká veselice v hospůdce „ U Kůsů“ v Čejkovech 

Dne 15.10.2016  od 19.00 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. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky zápasů starší přípravky   

Turnaj se hrál v neděli 2.10.2016 v Pačejově s těmito výsledky: 

Hrádek – Pačejov 2:3. Branky dali Jiří Zíbar a Šimon Fremund. 

Hrádek – Luby 4:2. Branky dali Pavel Ilek, Šimon Fremund, Sebastián Šmíd a Martin Fabián. 

Hrádek – Janovice 9:2. Branku dali Pavel Ilek pět, Martin Fabián, Šimon Fremund, Ondřej 

Přibyl a Martin Pavlíček po jedné.  

 
 Výsledky zápasů z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál derby nad Dlouhou Vsí 2:1, góly dali Tomáš Matějka a Tomáš Harant. 

B-tým prohrál v Plánici 2:0. 

Žáci prohráli v Plánici 1:0. 

Následující víkend se na našem hřišti hrají tato utkání: 

V sobotu 8.10. od 13:30 přivítají žáci družstvo z Hradešic a poté od 16:00 přivítá B-tým 

družstvo z Bolešin. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 


