3. října 2018

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Co nového v obci
V Čejkovech se minulý pátek uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské
zbrojnice, kterého se mimo velkého množství občanů z Čejkov i dalších našich obcí
zúčastnili i senátor za senátní obvod Domažlice a Klatovy Jan Látka, zástupci Záchranného
hasičského sboru ČR a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a zástupci SDH naší obce.
V Hrádku pokračuje výstavba chodníků k nádraží v Hrádku. Včera v úterý 2.října zde
proběhl další kontrolní den. Včera a dnes také ve spolupráci s firmou Šumavské vodovody a
kanalizace v úseku, kde bude vybudován nový chodník provádí výměna vodovodních šoupat
a hydrantů, tak aby se do nového chodníku nemuselo v budoucnu zasahovat.
V Tedražicích se dokončuje výstavba inženýrských sítí v lokalitě BT2 určené pro výstavbu
rodinných domků.

Informace k volbám do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
Tento týden ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstva obce Hrádek a
zároveň do Senátu Parlamentu ČR. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 5. října od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti
volebních okrscích – v Hrádku, v Čermné, Čejkovech, Zbynicích a Tedražicích. Hlasovací
lístky byly rozeslány všem voličům a měly být doručeny. Pokud někomu nebyly hlasovací
lístky doručeny nebo je ztratil, obdrží hlasovací lístky 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. Stačí požádat komisi
prostřednictvím někoho, kdo jde k volbám, zavolat na telefon obecního úřadu 376 508 530.
Nebo tento požadavek nahlásit na obecní úřad již nyní.
V naší obci se bude volit 15 členů zastupitelstva. Volič může volit tak, že na hlasovacím
lístku zakřížkuje maximálně 15 jednotlivých kandidátů bez ohledu na volební stranu. Druhou
možností je zakřížkovat jednu volební stranu. Třetí možností je zakřížkovat jednu volební
stranu a v ostatních stranách vybrané jednotlivé kandidáty. V tomto případě mají přednost
křížky u jednotlivých kandidátů. Nesmí se zakřížkovat více než jedna volební strana a více

než 15 jednotlivých kandidátů. Přesné instrukce jsou na informačním letáku, který vám byl
doručen společně s hlasovacím lístkem.
Mandáty na obsazení míst v zastupitelstvu jsou na základě výsledku voleb přiděleny
jednotlivým volebním stranám podle celkového počtu hlasů, které každá volební strana
získala jako celek.
V případě volby do Senátu Parlamentu ČR volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat.
V případě konání II. kola do Senátu se toto II. kolo uskuteční ve dnech 12. října 2018 od
14.00 do 22.00 hodin a 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Především ale je, vážení občané, důležité, abyste využili své právo, přišli k volbám a svým
hlasem rozhodli o dalším směřování naší obce.
Změna pravidelného svozu popelnic
Informuje občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od dnešního dne tj. od 3. října
2018 každý týden.

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 5. října 2018 ve
20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici.
Informace k zájezdu Českého zahrádkářského svazu
Český zahrádkářský svaz, místní organizace Hrádek oznamuje všem, kteří se přihlásili na
zájezd, že odjezd je v sobotu 6. října 2018 v 10. 00 hodin od pohostinství „U Hánů“ v Hrádku.

Z kultury:
Mše svatá v zámecké kapli
V pátek 5. října 2018 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá.
Pozvánka na drakiádu
Sbor dobrovolných hasičů Čermná pořádá v sobotu 6. října 2018 od 14.00 hodin drakiádu.
Zájemci se sejdou na obvyklém místě, občerstvení je zajištěno. Pořadatelé zvou k hojné
účasti.

Informace ze sportu
Pozvánka na nohejbalový turnaj
Nohejbalisté z Hrádku pořádají v sobotu 6. října 2018 na hřišti u hospůdky U Píny
nohejbalový turnaj. Registrace mužstev proběhne od 8.30 hodin, začátek turnaje je v 9.00
hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Občerstvení je zajištěno.

Zprávy z fotbalu
Výsledky utkání z minulého víkendu:
A-tým remizoval s Žákavou 0:0 a následující penalty prohrál.
B-tým remizoval s Velharticemi 2:2 a na penalty vyhrál 5:4. Góly dali Radek Holeček a
Václav Holeček.
Mladší žáci vyhráli v Plánici 12:0. Góly dali Pavel Illek šest, Vojtěch Beníšek, Ondřej Přibyl,
Martin Pavlíček, Petr Mohrbach, Jiří Zíbar a Michael Hřebíček po jednom.
Následující víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání.

