
30. září 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Informace k volbám  

      Tento týden ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do krajského zastupitelstva. 

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu   

3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti volebních okrscích – v 

Hrádku, Čermné, Čejkovech, Zbynicích a Tedražicích. 

 

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

doručeny nebo je ztratil, je možné požádat o vydání nové sady hlasovacích lístků 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. Tento požadavek můžete nahlásit písemně, ústně i telefonicky.  

 

      Vzhledem ke stále trvající zhoršené epidemiologické situaci je nutné ve volební místnosti 

dodržovat obecná hygienická opatření: při vstupu do volební místnosti použít desinfekci, mít 

zakrytá ústa a nos a dodržovat rozestupy. 

 

       Vyzýváme občany, abyste přišly k volbám. Kraje dnes zajišťují financování škol, 

nemocnic, oprav a rekonstrukcí silnic a mostů, veřejné dopravy, kultury, rozhodují o 

poskytování dotací pro obce. Je proto důležité, aby do zastupitelstva kraje byli zvolení poctiví 

a pracovití lidé, kteří budou dobře rozhodovat ve prospěch našeho regionu. 

 

 

Pojízdná prodejna potravin 

Na základě jednání naší obce s DSO Horažďovicko začne od 1.října 2020 jezdit v naší obci 

pojízdná prodejna potravin. Prodejna bude jezdit každé úterý a bude mít následující 

zastávky: Tedražice náves ve 14.00 hodin, Zbynice ve 14.20 hodin a Čermná ve  14.35 

hodin. Prodejna má základní sortiment potravin a je možné si po domluvě u prodejny 

objednat i jiné zboží. Zboží si můžete objednávat také v e – shopu na www.kupujunas.cz  

nebo telefonicky na telefonu 725 843 855. 

 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 2. října 2020 ve 

20.00 hodin se koná členská schůze. 

 

http://www.kupujunas.cz/


Přerušení dodávky elektřiny 

Společnost ČEZ Distribuce informuje své odběratele, že dne 7. října 2020 od 7.30 do 16.30 

hodin bude v části obce Čejkovy přerušena dodávka elektřiny. Přerušení dodávky se týká čp. 

12, 13, 14, 60, 61, 63, 64, 68, 76, 82. Důvodem plánovaného přerušení dodávky elektřiny je 

provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. 

 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 2. října 2020 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy pravidelná 

mše svatá. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál  nad Kralovicemi 3:1. Góly za náš tým dali Jiří Brabec dva a Jiří Kutil jeden.  

B tým vyhrál nad Sušicí B 3:1. Góly za náš tým dali Honza Skála dva a Jiří Moravec jeden. 

  

Starší žáci A vyhráli nad Stříbrem 4:3. Góly dali Martin Jiřina dva a Filip Šuhajda dva. 

Starší žáci B vyhráli ve Svéradicích 6:0. Góly dali Ondřej Kočiš a Filip Kolář po dvou, 

Matyáš Dobřemysl  a Martin Jiřina po jednom. 

Mladší žáci A vyhráli nad Stříbrem  14:0. Góly dali Ondřej Korbel tři, Martin Mužík, Martin 

Kolář, Martin Pacholík a Jakub Lávička po dvou, Jakub Sládek, Kristián Mlnařík a Matyáš 

Holeček po jednom. 

Mladší žáci B  vyhráli v Kolinci 12:2. Góly dali Martin Mužík pět, Václav Benda tři, Martin 

Pacholík dva, Martin Faltys a Jan Boř po jednom. 

  

Pozvánka na následující víkend:  

V sobotu 3.10. hrají od 10:00 starší žáci B s Dlouhou Vsí a poté od 11:45 hrají mladší žáci B 

s družstvem Lub.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

30.9.2020  Zdeňka Tušinovská   50 let 

 

 Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

1.10.2020  Hana Vaníčková   65 let 

2.10.2020  Josef Poslušný   65 let                        

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


