
11. ledna 2023 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 
Volba prezidenta České republiky 
Tento týden ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se uskuteční volba prezidenta České republiky. 
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
14. ledna 2023 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 volební komisi o přenosnou volební schránku. Tento požadavek 
můžete nahlásit písemně, ústně i telefonicky. 
V případě konání II. kola volby prezidenta ČR se II. kolo uskuteční ve dnech 27. ledna 2023 
od 14.00 do 22.00 hodin a 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin. 
 
Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Čejkovy  
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny členy na výroční valnou hromadu, která 
se koná v sobotu 14. ledna 2023 od 19.00 hodin v hostinci u Kůsů v Čejkovech. 
 
Z jednání Rady obce 
Včera 10. ledna 2023 zasedala Rada obce Hrádek. Rada projednala usnesení z jednání 
zastupitelstva z 13.12.2022 a schválila plán jednání Rady a Zastupitelstva obce na rok 2023. 
Rada se zabývala přípravou následujících stavebních akcí: „Výměna oken v bytových domech 
č. p. 190 a 191 Hrádek“, „Rekonstrukce hřbitovní zdi – Zdouň“ a „Oprava hřbitovní zdi ve 
Zbynicích“ a „Dokončení opravy oplocení školního areálu MŠ Hrádek“. 
Rada dále projednala nové ceny za likvidaci odpadů společnosti Pošumavská odpadová, 
dodatek ke smlouvě s družstvem HLS, nákup techniky na údržbu veřejné zeleně a stanovila 
pořadník žadatelů o přidělení obecního bytu. Projednány a schváleny byly navržené 
rozpočtové změny. Na závěr bylo projednáno pět došlých podnětů. 
 
Termín poutě v Hrádku a Tedražicích 
Rada na svém zasedání stanovila termín konání poutě v Hrádku a Tedražicích na neděli 13. 
srpna 2023. 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
12.1.2023  Tomáš Frána     50 let 
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  


