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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
 

Co nového v obci 
V Hrádku byla dokončena výstavba chodníků k nádraží. Upozorňujeme občany, že 
parkováním na chodnících se dopouštějí přestupku. Parkování na chodnících bude řešeno ve 
spolupráci s Policií ČR. 
Dokončena je také rekonstrukce vodovodu v Selské ulici.  
V Čermné v souvislosti s dokončenou výstavbou nové malé domovní čistírny odpadních vod 
pro budovu bývalé školy nyní probíhá výstavba plotu okolo areálu školy. Dodavatelem je 
firma RRYMAX TRADE Čejkovy. 
V Hrádku tento týden probíhá příprava zpevněné plochy se zámkovou dlažbou pro umístění 
nové autobusové čekárny proti budově obecního úřadu. Současně probíhá výstavba zpevněné 
plochy vedle cyklostezky pro umístění nového turistického odpočívadla, které zde bude 
osazeno v rámci projektu MAS Pošumaví. 
 
 
Anketa ohledně prodejny ZKD v Čejkovech 
     V letošním roce se uskutečnila jednání mezi Obcí Hrádek a Západočeským konzumním 
družstvem Sušice ve věci prodejny potravin v Čejkovech. Tato prodejna patří mezi 17 
nejmenších prodejen a je dle vyjádření ZKD dlouhodobě provozována se ztrátou a uvažuje se 
proto o jejím uzavření. Z tohoto důvodu se zástupci ZKD obrátili na naši obec s žádostí o 
poskytnutí dotace na udržení prodejny. Celá tato záležitost bude projednávána zastupitelstvem 
obce. Obracíme se proto na místní občany v Čejkovech a všechny, kdo do této prodejny chodí 
nakupovat, s prosbou o vyplnění ankety. Váš názor je pro nás důležitý a bude rozhodující i 
pro dobré rozhodnutí zastupitelstva. Všem občanům Čejkov byla dnes anketa doručena poštou 
domů. Ostatní zákazníci prodejny a ti, kteří jí nedostali, si ji mohou vyzvednout na prodejně. 
Vyplněnou anketu můžete doručit na Obecní úřad v Hrádku, nebo ji odevzdat přímo 
v prodejně v Čejkovech. Děkujeme. 
 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Čejkovech 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v sobotu 24. 
listopadu. 2018 od 19:00 hodin se koná předvýroční schůze v Hostinci u Kůsů. 
 
 
Pozvánka na členskou schůzi Českého svazu včelařů  
Základní organizace Českého svazu včelařů zve všechny přátele včelaře na členskou schůzi, 
která se koná v neděli 25.11.2018 na zámku v Hrádku od 14 hod.   



 

 
Z kultury: 
 
Pozvánka ze Zámku Hrádek 
V sobotu 24. listopadu 2018 v 17.00 hodin se uskuteční na zámku Vánoční představení Pavla 
Šmída a kejklíře Vojty Vrtka. Doporučována je rezervace vstupenek na recepci zámku. 
 
Pozvánka na WORKSHOP s paní Alenou Kyrálovou do Čejkov. 
Chcete se dovědět něco o historii výroby skleněných korálků na Šumavě, podívat se jak se 
tyto krásné korálky vyrábí nebo si dokonce vyrobit vlastní korálek? Tak přijďte v pátek 23. 
listopadu 2018 v 16:30 hodin do hasičské zbrojnice v Čejkovech. Vstupné 10,- Kč, cena 
korálku 65,- Kč. 
 
Oznámení spolku Svatojánci 
Spolek Svatojánci oznamuje, že volnočasový klub pro děti v Hrádku se přesouvá počínaje 
tímto týdnem ze středy na čtvrtek. Klub bude probíhat každý čtvrtek od 15.00 hodin do 17.30 
hodin. Přijít mohou jak rodiče s dětmi, tak samotné děti. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
26.11.2018  Jitka Primasová    80 let 
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Jitce Primasové se připojuje rovněž 
Český červený kříž v Hrádku. 
 


