
12. září 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Co nového v obci 

V Hrádku pokračuje výstavba chodníků k nádraží v Hrádku.  

 

V Tedražicích probíhá výstavba inženýrských sítí v lokalitě BT2 určené pro výstavbu 

rodinných domků. Provádí se pokládka vodovodního řadu a tlakové kanalizace včetně 

přípojek k jednotlivým budoucím stavebním parcelám. Včera v úterý 11. září proběhlo 

jednání s vlastníky pozemků v této lokalitě. Jednalo se o dokončení komunikací, které bude 

jedním z bodů na programu jednání zastupitelstva obce 25. září. 

 

V Čermné byla tento týden zahájena výstavba domovní čistírny odpadních vod pro budovu 

bývalé školy. Stavbu provádí firma RYMAX TRADE z Čejkov. 

 

V Čejkovech se dokončuje výstavba společenského centra v hasičské zbrojnici. Stavba by 

měla být dokončena příští týden. V pátek 28. září se uskuteční slavnostní otevření tohoto 

nového centra. Bližší informace oznámíme v dalším hlášení. 

 

Během jednoho týdne bude dodán nový dopravní automobil pro zásahovou jednotku hasičů 

v Hrádku. Již teď proto zveme občany na jeho slavnostní předání hasičům, které bude spojeno 

s požehnáním nového automobilu. Tato oslava se uskuteční v sobotu 22. září v 16.00 hod 

odpoledne. Bližší informace uvedeme v příštím hlášení. 

 

Pozvánka ne den otevřených dveří v Mateřské škole v Hrádku. 

Jak jsme již informovali, byla v mateřské škole v Hrádku v době letních prázdnin provedena 

rekonstrukce sociálních zařízení. Bylo provedeno i dovybavení školky novým nábytkem a 

v minulém roce byla zmodernizována školní kuchyně. Zveme proto všechny občany na den 

otevřených dveří, který se uskuteční příští úterý 18.září v době od 15.00 do 17.00 hodin. 

 

Oznámení VOD Svatobor 

VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek se uskuteční ve 

dnech 19. září, 21. září a 26. září 2018 v době od 12.00 do 16.00 hodin.  

 

Z kultury: 

Pozvánka do Hartmanic 

Město Hartmanice pořádá v sobotu 15. září 2018 od 10.00 hodin 3. ročník Mistrovství 

Šumavy v opékání prasat. Akce se uskuteční v Hartmanicích na parkovišti u hotelu Vintíř. 

Připraven je pestrý doprovodný program. 

 

 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál  nad Kasejovicemi 9:0. Góly dali Radek Kočí čtyři, Antonín Štěpán, Jakub 

Brabec, Jiří Brabec, Štěpán Gajdečka a Tomáš Harant po jednom. 

B-tým vyhrál nad Kašperskými Hory 2:0. Góly dali Jiří Kutil a Zdeněk Kodýdek.  

Mladší žáci vyhráli nad Bolešinami 3:1. Góly dali Pavel Illek, Vojtěch Beníšek a Petr 

Koželuh. 

Následující víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

12.9.2018  Michaela Moravcová   50 let 

 

V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 

 

13.9.2018  Marie Zahrádková    75 let 

13.9.2018  Zdeněk Anderle    65 let 

13.9.2018  Miroslava Šafaříková   50 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Marii Zahrádkové se připojuje rovněž 

Český červený kříž v Hrádku. 

 


