
11. září 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

 
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce  
Zveme občany na jednání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 17. září 2019 od 18.00 
hodin ve společenské místnosti v budově hasičské zbrojnice v Čejkovech. Program jednání je 
následující: projednání zajištění agendy přestupků, projednání poskytnutí dotace na provoz 
prodejny ZKD V Čejkovech a poskytnutí mimořádného příspěvku na zajištění pečovatelské 
služby v obci. Dále se bude projednávat informace o stavu projednání změny č. 3 Územního 
plánu obce, rozpočtové změny rozpočtu obce a prodej, výkup a směny pozemků. 
S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 
 
 

Informace České pošty 
Česká pošta oznamuje občanům, že pobočka pošty v Hrádku bude v úterý 17. září 2019 
z provozních důvodů otevřena dopoledne od 8.00 do 11.00 hodin. 
 

Z kultury: 

Pozvánka do divadla 
Kulturní komise obce Hrádek zve všechny zájemce 26. října 2019 na zájezd do divadla Na 
Vinohradech na hru Hašler. Představení začíná ve 14. 00 hodin, odjezd bude upřesněn. Cena 
zájezdu je 750 Kč na osobu, v ceně je vstupenka a jízdné. Přihlášky pomocí SMS na telefonu 
608 773 732, mailem na ivana.kleckova@centrum.cz, případně osobně mezi 13. a 14. hodinou 
v budově školy. Budeme se těšit. 
 
Pozvánka do Hartmanic 
Město Hartmanice pořádá v sobotu 14. září 2019 od 10.00 hodin 4. ročník Mistrovství Šumavy 
v opékání prasat. Připraven je pestrý doprovodný program. 
 
Pozvánka do Čejkov 
Po letních prázdninách se opět sejdeme v Čejkovech v hasičské zbrojnici, abychom si vyrobili 
něco pro radost. Sejdeme se v úterý 17. 9. 2019 od 16:30 hodin. Vyrábění je vhodné i pro větší 
děti. Nebojte se zkusit něco nového, plstění zvládne opravdu každý. Cena kurzu je 130 Kč. 
Kurz trvá cca 2 hodiny. 
 
Ze sportu: 
 
Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého víkendu: 
A-tým prohrál  v Rokycanech 3:1. Gól dal Jakub Brabec. 



B-tým vyhrál v Bolešinech 1:0. Gól za náš tým dal Václav Holeček. 
  
Starší žáci prohráli s Kolincem 5:0. 
  
Mladší žáci vyhráli nad Nalžovskými Horami  9:0. Góly dali Marek Melka tři, Martin Kolář 
dva, Petr Mohrbach dva, Martin Fabián a Tomáš Prexl po jednom. 
  
Pozvánka na následující víkend:  
V sobotu 14.9. od 16:30  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Kralovic. 
V neděli 15.9. od 16:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo ze Sušice. 
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 
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Vinohradech na hru Hašler. Představení začíná ve 14. 00 hodin, odjezd bude upřesněn. Cena 
zájezdu je 750 Kč na osobu, v ceně je vstupenka a jízdné. Přihlášky pomocí SMS na telefonu 
608 773 732, mailem na ivana.kleckova@centrum.cz, případně osobně mezi 13. a 14. hodinou 
v budově školy. Budeme se těšit. 
 
Pozvánka do Hartmanic 
Město Hartmanice pořádá v sobotu 14. září 2019 od 10.00 hodin 4. ročník Mistrovství Šumavy 
v opékání prasat. Připraven je pestrý doprovodný program. 
 
Pozvánka do Čejkov 
Po letních prázdninách se opět sejdeme v Čejkovech v hasičské zbrojnici, abychom si vyrobili 
něco pro radost. Sejdeme se v úterý 17. 9. 2019 od 16:30 hodin. Vyrábění je vhodné i pro větší 
děti. Nebojte se zkusit něco nového, plstění zvládne opravdu každý. Cena kurzu je 130 Kč. 
Kurz trvá cca 2 hodiny. 
 
Ze sportu: 
 
Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého víkendu: 
A-tým prohrál  v Rokycanech 3:1. Gól dal Jakub Brabec. 



B-tým vyhrál v Bolešinech 1:0. Gól za náš tým dal Václav Holeček. 
  
Starší žáci prohráli s Kolincem 5:0. 
  
Mladší žáci vyhráli nad Nalžovskými Horami  9:0. Góly dali Marek Melka tři, Martin Kolář 
dva, Petr Mohrbach dva, Martin Fabián a Tomáš Prexl po jednom. 
  
Pozvánka na následující víkend:  
V sobotu 14.9. od 16:30  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Kralovic. 
V neděli 15.9. od 16:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo ze Sušice. 
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 
 
 



11. září 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 
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