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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

 

Informace občanům: 

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 
Zveme občany na jednání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 25. září 2018 od 18.00 
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání je následující: 
projednání provozu prodejny ZKD V Čejkovech, projednání společenské smlouvy se 
společností Pošumavská odpadová s.r.o., pokračování výstavby inženýrských sítí v lokalitě 
BT2 Tedražice a zahájení změny č. 3 Územního plánu obce Hrádek. Projednány budou 
rovněž navrhované rozpočtové změny a prodej, výkup a směny pozemků. 
Součástí jednání bude i ohlédnutí za volebním obdobím, ve kterém bude promítnuta 
prezentace největších investičních akcí, které byly realizovány ve volebním období 2014 – 
2018. S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 
 
 

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.  
 
V Čermné probíhá 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 se 
tento týden dokončuje. V pátek 28. září se uskuteční slavnostní otevření tohoto nového centra. 
Bližší informace oznámíme v dalším hlášení. 
 
Pozvánka ne slavnostní žehnání nového hasičského automobilu. 
Tento týden převzala naše obec nový dopravní automobil pro zásahovou jednotku hasičů 
v Hrádku. Na zakoupení tohoto automobilu byla obci poskytnuta dotace od Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a dotace od Plzeňského kraje. 
 Je to velká událost a tak zveme všechny občany na slavnostní žehnání nového automobilu, po 
kterém bude automobil předán zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku. Na 
tuto akci přislíbili svoji účast zástupci Plzeňského kraje, Hasičského záchranného sboru ČR a 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Oslava se uskuteční tuto sobotu 22. září v 16.00 hod 
odpoledne na prostranství před hasičskou zbrojnicí v Hrádku. Po oficiálním předání  
automobilu bude pro všechny připraveno malé pohoštění. 
 

 



Nalezené klíče 
V neděli 16. září 2018 byl v Tedražicích na návsi nalezen svazek klíčů v červené klíčence. 
Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek pokračuje ve dnech 
21. září a 26. září 2018 v době od 12.00 do 16.00 hodin.  

 

Z kultury: 

Zábavné odpoledne pro děti i dospělé ve Zbynicích 
Zveme všechny děti i dospělé v sobotu 22. 9. 2018 na podzimní zábavné odpoledne spojené 
s pouštěním draků a táborákem.  Začátek je v 13.00 hodin na obvyklém místě. Všichni jsou 
srdečně zváni. 
 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 
A-tým prohrál  v Chanovicích 3:2. Góly za Hrádek dali Radek Kočí a Antonín Štěpán.  
B-tým prohrál v Hartmanicích 2:1. Gól za náš tým dal Václav Holeček.  
Mladší žáci vyhráli v Dlouhé Vsi 4:2. Góly dali Petr Mohrbach dva, Martin Pavlíček a Pavel 
Illek po jednom. 
O víkendu se hrají následující utkání: 
V sobotu 22. 9. 2018 od 16:30  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Losiné a v neděli 
23.9. 2018 od 16:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo ze Svéradic.  
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 
 
 

Blahopřejeme: 

 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
20.9.2018  Petr Mühlbacher    60 let 
25.9.2018  Václavka Zieglerová    85 let 
 
                        
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


