
18. října 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace k volbám  

Tento týden ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 20. 10. 2017 od 14.00 

do 22.00 hodin a v sobotu 21. 10. 2017 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 volební komisi o přenosnou volební schránku. Tento požadavek 

můžete nahlásit písemně, ústně i telefonicky. 

 

Vzhledem k tomu, že tyto volby jsou důležité z důvodu dalšího směřování našeho státu, 

prosíme voliče, aby se voleb zúčastnili v co největším počtu. Děkujeme. 

 

Žádost o spolupráci. 

V noci ze soboty 14.10. na neděli 15.10. někdo úmyslně poškodil motorovým vozidlem 

povrch tréninkového fotbalového hřiště v Hrádku. Tato událost je vyšetřována Policií ČR. 

Prosíme případné svědky, kteří by mohli k této situaci podat nějaké informace, aby se ozvali 

starostovi TJ Svatobor Hrádek panu Pendlovi na tel. číslo 723 749 214. Děkujeme. 

 

Z kultury: 

Posvícenská veselice v hospůdce „ U Kůsů“ v Čejkovech 

V sobotu 21 října 2017 od 20.00 hodin se v hospůdce „ U Kůsů“ v Čejkovech koná 

posvícenská veselice. Zahraje hudební skupina TEZE Václava Krčmáře. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu  

A-tým vyhrál ve Vejprnicích 2:0. Góly dali Petr Matějka a Antonín Štěpán.  

B-tým vyhrál nad Velkými Hydčicemi 3:1. Góly dali Pavel Franěk dva a Libor Kutil jeden.  

Mladší žáci vyhráli nad Volyní 3:1. Góly dali Pavel Illek dva a Jiří Zíbar jeden. 

  

 



Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání 

V sobotu 21.10.od 15:30 přivítá A-tým družstvo z Hradešic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

19.10.2017  Karel Kutil    70 let 

20.10.2017  Karel Jiřina    65 let 

20.10.2017  Miroslav Křížek   70 let 

21.10.2017  Pavel Sechter    50 let 

21.10.2017  Zdenka Letenská   65 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  K blahopřání panu Karlu Kutilovi se připojuje Sbor 

dobrovolných hasičů v Hrádku. 

 

 

 


