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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Volby do Evropského parlamentu 

Tento týden ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. 

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 24. května od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 

25.května  od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti volebních okrscích: v 

Hrádku, Čermné, Čejkovech, Zbynicích a v Tedražicích. 

 Hlasovací lístky byly doručeny všem voličům. Pokud někomu nebyly hlasovací lístky 

doručeny nebo je ztratil, může obdržet hlasovací lístky i 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 o přenosnou volební schránku obecní úřad, nebo přímo volební 

komisi.  

      Zveme všechny občany, aby se těchto voleb zúčastnili. Vzhledem k tomu, že jsme členy 

Evropské unie, tvoří se dnes valná většina českých zákonů v Bruselu. Je proto důležité, 

abychom v Evropském parlamentu měli dobré a vzdělané zástupce, kteří tam budou hájit naše 

oprávněné zájmy. 

 

Z kultury: 

 

Pozvánka na Noc kostelů 

Tento pátek 24. května 2019 se opět uskuteční v celé naší vlasti Noc kostelů. V naší obci bude 

otevřen pro veřejnost kostel sv. Vavřince na Zdouni, a to v době od 19.00 hodin do 22.00 

hodin. Pro návštěvníky je připraven následující program: v 19.00 hod otevření kostela, od 

19.30 hodin je připraveno divadelní představení dětí místní základní školy pod názvem 

„Vavřinec zdounský poklad nevydá“ a ve 20.00 hodin proběhne ukázka biblických tanců. Od 

20.30 hod bude prostor pro ztišení, usebrání a modlitbu. V průběhu celého večera bude 

návštěvníkům umožněna prohlídka všech prostor kostela.  Bude připraveno i malé pohoštění 

pro tělo i duši. 

 

Pozvánka na setkání rodáků a přátel Čermné, Kašovic a Puchverka 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné pořádá v sobotu 25. května 2019 oslavu 115 let založení 

Sboru, setkání rodáků a přátel a okrskovou hasičskou soutěž. 

Program je následující: 

12:30 hod. mše svatá v kapli na návsi v Čermné 

13:15 hod. slavnostní nástup sborů na návsi 

14:00 hod. zahájení hasičské soutěže u Boudy, po soutěži následuje ukázka hasičské techniky 

17:00 hod. taneční zábava u Boudy, hraje Maybe 

Občerstvení během akce je zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. 

 

 



Pozvánka ze zámku 

Tento víkend, v sobotu 25. května v 10.00 a ve 14.00 hodin a v neděli 26. května v 10.00 

hodin se uskuteční komentované prohlídky zámeckého areálu s majitelem Ing. arch. Pavlem 

Lejskem při akci Dny soukromých hradů a zámků. Nejedná se o prohlídku s výčtem 

historických dat, ale hlavně o osobní zkušenost majitele se záchranou historického objektu a 

jeho smysluplného využití v současnosti. Prohlídka povede i do částí areálu, které nejsou 

běžně veřejnosti přístupné. Vstupenky lze zakoupit na recepci zámku. 

 

Nabídka jednodenního zájezdu 

Kulturní komise nabízí seniorům a držitelům ZTP jednodenní zájezd Dostupná Šumava 2019 

a to ve čtvrtek 3. října 2019. Trasa povede přes Dobrou Vodu, Hůrku, jezero Laka na 

Železnou Rudu a dále na Pancíř, Nový Brunst a Zhůří. Cena je 350 Kč. Více informací 

najdete na www.csadplzen.cz. Zájemci se mohou přihlašovat na mail: 

ivana.kleckova@centrum.cz nebo osobně ve škole. K přihlášení je nutné jméno, příjmení a 

rok narození, držitelé ZTP též číslo průkazu. 

Informace ze sportu 

Sportovní úspěchy žáků naší školy 

Žáci základní školy se v jarním období zúčastnili soutěže ve vybíjené a to ve dvou kolech. V 

okrskovém kole v Sušici obsadili 1. místo a společně se ZŠ Lerchova Sušice postoupili do 

okresního kola v Klatovech. Tam po lítém boji obsadili 2. místo a za sebou nechali i velké 

klatovské školy.  

 

Další soutěží byl turnaj v malé kopané McDonald Cup. Zde soutěžily 2 týmy - starší a mladší 

žáci. Starší žáci obsadili 1. místo a mladší žáci po skvělém výkonu a výhrami nad všemi týmy 

postoupili společně se ZŠ Lerchova Sušice do okresního kola v Mochtíně, kterého se 

zúčastnilo 8 nejlepších týmů okresu Klatovy. Naši nejmenší porazili všechny soupeře a v 

rozhodujícím zápase o 1. místo podlehli až na pokutové kopy týmu ZŠ Lerchova Sušice 2:1. 

Je pravda, že to hráči to oplakali, ale za jejich výkon jim patří velký dík. Gratulujeme 

k tomuto velkému úspěchu. Všem velice děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál  nad mužstvem Klatov 4:1. Góly za Hrádek dali Radek Kočí, Tomáš Adamec 

po jednom   a Jakub Brabec dva. 

B-tým vyhrál nad Dešenicemi 7:1. Góly za náš tým dali Radek Holeček čtyři, Tomáš 

Adamec, Sláva Prexl  a Luboš Šoural po jednom. 

Mladší žáci vyhráli nad Chanovicemi 10:2. Góly dali Pavel Illek čtyři, Martin Jiřina a Martin 

Pavlíček po dvou, Petr Mohrbach  a Vojtěch Beníšek po jednom.  

Následující víkend se na našem hřišti nehraje žádné utkání. 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

23.5.2019  Josef Matějovic   60 let  

26.5.2019  Helena Sedláková   80 let 

28.5.2019  Petra Vávrová   60 let  

             

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme písničku.  

http://www.csadplzen.cz/
mailto:ivana.kleckova@centrum.cz

