
25. ledna 2023 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 

 
 
 
 

Informace občanům: 
 
Volba prezidenta České republiky   
Informujeme všechny voliče, že tento týden ve dnech 27. a 28. ledna 2023 proběhne druhé 
kolo volby prezidenta České republiky. V naší obci se bude volit v pěti volebních okrscích – v 
Hrádku, Čermné, Čejkovech, Zbynicích a Tedražicích.  Volební místnosti budou otevřeny 
v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodina a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.  
Hlasovací lístky nebudou voličům rozesílány, ale voliči je obdrží až ve volební místnosti. 
Občané, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou do volební místnosti 
dostavit, mohou požádat volební komisi o přenosnou volební schránku.  
 
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 
Při letošní Tříkrálové sbírce se v naší obci vybralo celkem 71.227,- Kč. Děkujeme všem 
štědrým dárcům. Rovněž děkujeme všem obětavým koledníkům. 
 
Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku zve všechny členy na výroční valnou hromadu, která se 
koná v sobotu 28. ledna 2023 v 18.00 hodin v hasičské zbrojnici v Hrádku. 
 
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Čermná 
Honební společenstvo Čermná zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 10. února 
2023 od 18.00 hodin v budově bývalé školy v Čermné. Prezence bude probíhat od 17.30 
hodin. Další související údaje včetně programu jednání valné hromady jsou zveřejněny na 
úřední desce Obecního úřadu Hrádek. 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na setkání důchodců 
Kulturní komise zve všechny důchodce na společné setkání, které se uskuteční příští sobotu  
4. února 2023 od 14. 00 hodin v hostinci "U Kůsů" v Čejkovech. K tanci a poslechu zahrají 
Kůrovci. Svoz z obcí bude zajištěn, přesné místo a čas uveřejníme v příštím hlášení.  Těšíme 
se na setkání s vámi všemi. 
 
Pozvánka na exkurzi 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek ve spolupráci s obcí Hrádek pořádá dne 11. 2. 2023 exkurzi 
v Bohemia sekt ve starém Plzenci a v Plzeňském Prazdroji. Cena zájezdu je 1 500,-Kč. 



Závazné přihlášky přijímá p. Valdman do 31. 1. 2023. Bližší informace jsou vyvěšeny na 
vývěskách obecního úřadu. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
30.1.2023  Marcela Pendlová    80 let 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Marcele Pendlové se připojuje rovněž 
Český červený kříž v Hrádku. 


