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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání Zastupitelstva obce 

Včera 19. září 2017 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce.  Zastupitelé vyslechli 

zprávu starosty o činnosti obce a probíhajících stavbách, projednali a schválili navržené 

rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet na rok 2017. Dále byli zastupitelé seznámeni 

s návrhem studie na využití území Mlýnského rybníka a Bludu, kterou vypracovali Ing. arch. 

Pavel Lejsek a Ing. arch. Julie Šelerová a tento návrh schválili. 

Zastupitelé rovněž projednali a schválili obnovu vodní nádrže v katastrálním území Čejkovy 

v lokalitě na Žebráčku. Na realizaci tohoto projektu bude požádáno o finanční podporu 

Ministerstvo zemědělství. Dále byl schválen  průjezd vozidel Rallye Šumava a Historic 

Vltava Rallye naší obcí v dubnu 2018 s tím, že budou dodrženy sjednané podmínky.   

Zastupitelstvo projednalo a schválilo odkup pozemku v katastrálním území Čejkovy a 

Čermná, prodej pozemku ve Zbynicích a předběžně byl schválen prodej pozemku 

v Puchverku. 

Na závěr zasedání proběhla diskuse s občany. S úplným zněním usnesení z jednání 

zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

ČEZ Distribuce oznamuje svým odběratelům, že dne 4. října 2017 v době od 7.30 do 15.30 

hodin bude v částech obce Čejkovy, Tedražice a Zbynice přerušena dodávka elektřiny. Přesný 

rozpis je vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách obce. 

 

Z kultury: 

Svatováclavská pouť v Sedlečku 

Dvůr Krutěnice  a manželé Poskočilovi vás srdečně zvou příští čtvrtek 28. září 2017 na 

Svatováclavskou pouť na Statku  Sedlečko. Pouť začíná ve 14.00 hodin mší svatou v kapličce 

Sv. Václava. Dále následuje Svatováclavská jízda, pouťové veselí s hudbou a občerstvení. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého týdne 

A-tým vyhrál s mužstvem Klatov 1: 0. Gól dal Radek Holeček.  

B-tým prohrál na Kašperských Horách 3:0. 

Mladší žáci vyhráli v Chanovicích 5:4. 

Tento víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání.   



 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

21.9.2017  Lubomír Vávra   60 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


