
29. května 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

 

Informace o výsledku voleb v naší obci 

Ve dnech 24. a 25. května 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu. V naší obci se 

zúčastnilo voleb celkem 322 voličů, což je 29,01% z celkového počtu 1 110 zapsaných voličů. 

Nejvyšší účast 36,84% měla obec Zbynice, dále Čermná 35,11%, Čejkovy 30,66%, Tedražice 

28,47% a Hrádek 26,83%. 

Z kandidujících stran získala v naší obci nejvíce platných hlasů: 

ANO 2011 70 hlasů, což je 21,80% z celkového počtu hlasů 

Občanská demokratická strana 48 hlasů, což je 14,95% z celkového počtu hlasů 

Česká pirátská strana 44 hlasů, což je 13,70% z celkového počtu hlasů. 

S  výsledky voleb se můžete seznámit na úřední desce obecního úřadu na internetových 

stránkách www.volby.cz 

Děkujeme všem členům volebních komisí za poctivou a obětavou práci. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 6. června 2019 od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 175,-Kč za kus. Kuřičky je 

možné také objednat na telefonu 602 115 750 nebo na webových stránkách firmy Novák  

www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 4.7.2019. 

 

Prodej ovoce a zeleniny 

Ovocnářská farma přijede prodávat: Jablka, jahody, meruňky, nové brambory, cibuli, česnek, 

okurky nakladačky, ovocné mošty a včelí med. Prodej proběhne v neděli 2.6. 2019  od 13 do 

13:30 hod u Obecního úřadu. 

 

Oznámení farního úřadu 

Farní úřad informuje, že ve čtvrtek 30.5.2019 u příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně 

bude sloužena mše svatá v kostele na Zdouni v 18.00 hodin. 

 

Poutní mše svatá na Odolence 

Poutní mše svatá bude sloužena v kapli Panny Marie Pomocné v Odolenově v  neděli 2. 

června 2019 ve 12.00 hodin.  

 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál  v Chotěšově 5:2. Góly za Hrádek dali Radek Kočí tři, Jakub Brabec a Jakub 

Pojar po jednom. 

http://www.volby.cz/
http://www.drubez-novak.cz/


B-tým vyhrál v Janovicích 5:2. Góly za náš tým dali Jiří Kutil dva, Radek Holeček a Pavel 

Hrach po jednom, a poslední gól byl vlastní.  

Mladší žáci vyhráli  na Železné Rudě 8:5. Góly dali Martin Pavlíček tři, Pavel Illek dva, 

Vojtěch Beníšek dva a Petr Mohrbach jeden. 

 

Pozvánka na následující víkend:   

V sobotu 1. 6. od 17:00 hodin   na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Pačejova  a 

v neděli 2. 6. od 17:00 hodin na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Kolince. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

Informace ze základní školy: 
Kulturní úspěchy žáků školy: 

Naši žáci se zapojili do soutěže v recitaci. Po školním kole postoupilo 6 žáků do okrskového 

kola v sušickém Káčku. V kategorii mladších obsadil Míša Šašek 2. místo a kategorii starších 

Viki Vilhelmová vyhrála a zajistila si postup do okresního kola. Básničkou Zlatá rybka od 

Miloše Kratochvíla tak zazářila, že postoupila do krajského kola, které se konalo v 

Horšovském Týně. Odtud si přivezla ocenění poroty za výběr básně. Pro naši školu veliký 

úspěch a Vikince poděkování za skvělou reprezentaci.  

 

Děti z Dramatického kroužku obohatily též Noc kostelů na Zdouni. Uvedením hry Vavřinec 

Zdounský poklad nevydá, přispěly do programu a dokonce téměř s nasazením vlastního 

zdraví potěšily přítomné diváky v zaplněném kostele. Máme velkou radost, že se hra všem 

líbila. Děkujeme za pochvaly a paní učitelce Bartošové za pečlivou přípravu. 

 

Dalším vystoupením našich žáků byla Pomáda - tedy známý muzikál ze 70. let, ve kterém 

zazářili žáci z tanečního kroužku. Na Dnech Sušice tanečníci zatančili 3 části z tohoto 

muzikálu a opět slavili velký úspěch. Třešničkou na dortu bylo sólo Johna Travolty v podání 

Míši Šaška a Olivie Newton - John v podání Vikči Vilhelmové, po kterém oba sklidili 

zasloužený potlesk. Taneční kroužek vystoupil na Dnech Sušice již potřetí a vždy s velkým 

ohlasem. Za to patří dík nejen dětem, ale též paní učitelce Šaškové, která s dětmi program 

nacvičila. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

1.6.2019 Marie Pavlíčková   85 let 

2.6.2019 Ivana Urbanová   65 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


