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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Co nového v obci 

V Hrádku pokračuje výstavba chodníků k nádraží. Včera v úterý 9.října zde proběhl další 

kontrolní den.  

 

V pondělí 8.října byla v Hrádku zahájena rekonstrukce vodovodu v Selské ulici. Bude 

provedena výměna vodovodního řadu v celé ulici. Nové vodovodní potrubí bude provedeno 

až k domům č.p. 17 a 179. Stavbu provádí firma Šumavské vodovody a kanalizace Klatovy.  

Z jednání Rady: 

Včera 9. října zasedala Rada obce. Rada projednala zprávu o činnosti, usnesení z jednání 

zastupitelstva a přijetí dotací od Plzeňského kraje na hasičskou zbrojnici v Čejkovech, 

Státního fondu životního prostředí na výstražný a varovací systém a od Ministerstva vnitra na 

dopravní automobil pro hasiče v Hrádku. Rada se dále zabývala dokončením staveb budovy 

hasičské zbrojnice v Čejkovech a rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské škole. Rada 

schválila dostavbu plotu u budovy bývalé školy v Čermné, položení asfaltového povrchu na 

MK v Tedražicích „U Machů“, výměnu vrat na budově hasičské zbrojnice v Čermné a 

zajištění nezbytných oprav v bytovce č.p. 191 v Hrádku. Schválila také smlouvu s VOD 

Svatobor Hrádek na zajištění zimní údržby místních komunikací. Byly schváleny 2 dotace. 

Jedna ve výši 3,5 tisíce Kč pro spolek Svatojánci c.z. na provoz volnočasového klubu pro děti 

a mládež a druhá ve výši 30 tisíc Kč pro MAS Pošumaví, jako podíl obce na vybudování dvou 

infopointů pro turisty v naší obci. Jeden bude umístěn v Hrádku a druhý v Tedražicích. Rada 

rovněž schválila navržené rozpočtové změny a rozhodla o prodloužení smlouvy s Úřadem 

práce Klatovy na veřejně prospěšné práce do konce listopadu letošního roku. Byl schválen 

pronájem dvou pozemků ve Zbynicích a projednány tři došlé podněty. 

Informace o výsledku voleb 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby do Zastupitelstva obce. V naší obci se zúčastnilo 

voleb celkem 660 voličů, což je 59,73 % z celkového počtu 1 105 zapsaných voličů. Nejvyšší 

účast 73,61% měla obec Tedražice, dále Čejkovy 61,31%, Hrádek 57,89%, Čermná 54,26% a 

Zbynice 54,1%. 

Nejvíce hlasů získalo sdružení nezávislých kandidátů Hrádecko, které získalo 3760 hlasů. Na 

dalších místech se umístili Dobrá volba s 2205 hlasy, Nezávislí občané s 1727 hlasy a 

Hrádecko II s 978 hlasy. 

Nově zvolení zastupitelé jsou: František Vozka, Ing. Josef Kutil, Mgr. Martin Roučka, Pavel 

Václ, Mgr. Ivana Klečková, Ing. Michal Klíma, Mgr. Jaroslav Pavelec, Mgr. Zdeněk Blažek, 

František Valdman, Mgr. Stanislav Vrba, Ing. Jan Pavlíček, Danuše Řezanková, Jiří Pena, 

MVDr. Radek Melka a Bc. Pavel Míka. 

Všem zvoleným zastupitelům blahopřejeme. S  výsledky voleb se můžete seznámit na úřední 

desce obecního úřadu na internetových stránkách www.volby.cz 

http://www.volby.cz/


 

Volby do Senátu 

Ve dnech 12. a 13. 10 2018 proběhne druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR v obvodu 

11, kam patří i obec Hrádek. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 12. října 2018 od 

14.00 do 22.00 hodina a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací 

lístky nebudou zaslány domů, ale voliči je dostanou až ve volební místnosti. 

Kandidáti postupující do druhého kola jsou Ing. Vladislav Vilímec a Jan Látka. 

 

Zveme občany, aby se těchto voleb zúčastnili. Senát je velice důležitý pro zachování 

demokracie a svobody v naší zemi. Je proto důležité přijít k volebním urnám a zvolit dobré a 

zodpovědné senátory, kteří nás budou v Senátu dobře zastupovat. 

 

Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

V rámci podzimního úklidu bude tuto  sobotu 13. října 2018 v naší obci proveden sběr 

nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 

přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný jako v minulých letech, a je vyvěšen na 

vývěskách obecního úřadu a na internetových stránkách obce.  

 

Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 

  8.00 hod       Hrádek - u č.p. 106 

  8.30 hod       Hrádek - na návsi 

  9.00 hod       Hrádek - u samoobsluhy 

  9.30 hod       Hrádek - u nádraží 

10.00 hod       Hrádek - u zámku 

10.30 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  

11.00 hod       Hrádek - v Drahách 

11.30 hod       Hrádek - u mlýna 

12.00 hod       Hrádek - Nový Dvůr 

12.30 hod       Hrádek - na Ajsce 

13.00 hod       Tedražice - Luh    (u č.p. 18) 

13.30 hod       Tedražice - náves 

14.00 hod       Čejkovy -  u bytovek 

14.30 hod       Čejkovy - náves 

15. 00 hod       Zbynice - náves                     

15.30 hod        Čermná  - náves 

16.00 hod        Čermná  - Vrčeny 

16.15 hod        Čermná  - Pazderna 

16.30 hod        Puchverk 

17.00 hod        Kašovice - náves 

17.30 hod        Odolenov  

 

Z kultury: 

Pozvánka na „Přástky s Ánandí“ v Čejkovech 

Přijďte si odpočinout od všedních starostí a povinností, odreagovat se a také si něco hezkého 

vyrobit pod vedením Ánandí Barfussové, která vás naučí vyrábět krásné věci z ovčího rouna. 

Kurz začíná v úterý 16. října od 16:30 do 18:30 hodin v hasičské zbrojnici v Čejkovech. Cena 

kurzu je 130 Kč. Další kurzy se uskuteční 13. listopadu a 4. prosince 2018. Vše co potřebujete 

k vyrábění je v ceně kurzu. Zveme všechny zájemce o ruční práce. 

 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu: 

A-tým remizoval  v Přešticích 2:2 a na následné penalty vyhrál.  Goly za Hrádek dali Radek 

Kočí  a Luboš Šoural . 

 B-tým prohrál ve Švihově 3:2. Goly za náš tým dali Radek Holeček a Marián Drahoš. 

 Mladší žáci remizovali s Chanovicemi 3:3.Goly dali Mohrbach Petr 2x  a Pavel Illek 1x. 

 V sobotu 13.října od 15:30  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Křimic  a v neděli 

14.října od 15:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo ze Žihobec. 

 Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

  

 

 

 


