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ÚVOD  
 
 
- změna na místě kronikáře 
 
 
 
 
ŽIVOTOPIS 
 
  Mám nelehký úkol navázat na práci mých předchůdců, kronikářů obce. Dříve než se dozvíte 
něco z našeho období, musím přiznat, že jsem si nikdy nedovedl představit sám sebe v pozici 
kronikáře.Nemám žádné spisovatelské nadání. Po prostudování zápisů z minulosti v Pamětní 
knize obce jsem si ale uvědomil, že historie naší obce je nesmírně zajímavá a že v žádném 
období nebyl úkol kronikáře jednoduchý a že práci ocení až budoucí generace (snad i vy).I 
proto jsem rozhodl přijmout místo kronikáře. 
  Jmenuji se Čeněk Šebesta, narodil jsem se 10.března 1978 v Hrádku a jsem trvale hlášen 
v Hrádku č.p.95 na nádraží. Dětství jsem prožil  v této obci. V době studia střední integrované 
školy v Českých Velenicích jsem bydlel v Sušici. Po maturitě jsme se opět přestěhovali do 
Hrádku. Po studiu jsem  nastoupil na civilní vojenskou službu do Dětského domova 
v Kašperských horách, po ukončení jsem pracoval jako dělník v zámečnické dílně na Čermné, 
tato firma měla zahraničního vlastníka a vyráběla ocelové konstrukce na vývoz, poté jsem byl 
jmenován ředitelem Farní charity Sušice a ve zchátralém  zámečku ve Volšovech jsem se 
pokoušel  vracet lidi bez domova do normálního života a pomoci jim nalézat smysl jejich 
existence. Jsem věřící ( církev římskokatolická) , svobodný a o roku 2000 pracuji jako technik 
OÚ Hrádek. Do funkce kronikáře jsem byl zvolen Radou obce od 1.3.2002. 
   Mám podat zprávu o životě obce Hrádek následujícím generacím. Budu se snažit zapsat 
všechny události co nejobjektivněji, výsledek ať posoudí čtenáři sami. Budu se snažit také 
připojit ke všem důležitým událostem fotografie. Chtěl bych také shromažďovat historické 
materiály z okolních obcí , které patří pod obec Hrádek (Čejkovy, Zbynice, Čermná, 
Kašovice, Odolenov, Tedražice, Puchverk). Rovněž bych chtěl doplnit do kroniky důležité 
informace z doby, kdy kronika nebyla vedena. Chtěl bych tak přispět k tomu, aby si místní 
lidé vážili více svého rodiště a budoucí generace se poučili  z historie obce. 
 Chtěl byl poděkovat všem mým předchůdcům, zejména paní Miluši Šmídové, která vedla 
kroniku přede mnou a která mě seznámila s touto problematikou.   
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI 
 
 
Zaměstnanci obecního úřadu  v Hrádku. 
 
Při nástupu do funkce kronikáře byli na OÚ Hrádek zaměstnáni tyto osoby : 
 
Starosta                                  Ing. Josef Kutil 
 
Ekomomka OÚ                     Ing. Eva Míková 
Administrativní pracovnice  Věra Nováčková 
Technik OÚ   Čeněk Šebesta   
Uklízečka      Růžena Aschenbrennerová 
 
 
Základní údaje při mém nástupu na místo kronikáře : 
 
Počet obyvatel v jednotlivých obcích při mém nástupu : 
 
obec počet obyvatel
Čejkovy 196
Čermná včetně Puchverku 92
Hrádek 716
Kašovice 43
Odolenov 41
Tedražice 181
Zbynice 71
CELKEM 1340

 
 
Části obce pod správou obce Hrádek : Hrádek, Čejkovy, Zbynice, Čermná, Kašovice,                                                                               
                                                   Odolenov, Tedražice, Puchverk 
 
 
 
Členové zastupitelstva : Jech Václav, Tedražice 17, 
                                       Koutenka Oldřich, Tedražice 67, 
    Kutil Josef, starosta, člen rady, Hrádek 148, 
                                       Marcová Marie, členka rady, Čejkovy 77, 
                                       Míka František, místostarosta, člen rady, Hrádek 200, 
             Nový Josef, Zbynice 16, 
    Řezanková Danuše, Čejkovy 82, 
 Urban Václav, Odolenov 21,  
 Václ Pavel, člen rady, Hrádek 209, 
 Vinter Vlastimil, Hrádek 161, 
 Vozka František, Hrádek 207, 
 Vrba Stanislav, člen rady, Čermná 21, 
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 Sedlák Josef, Puchverk 45, 
 Šmíd Jan, Hrádek 198, 
 Švec Jiří, Hrádek 201. 
   
   
Zaměstnanci příspěvkové organizace Obecní lesy : 
 
Ing. Václav Šebesta, Straka Oldřich, Sopek Milan, Hasenhörlová Zuzana (THP)Boublík Josef, 
Dufek Václav, Franěk Miroslav, Gajer Petr, Holý Miroslav, Kalčík Karel, Kotal Václav, 
Křížek Miroslav, Matějovic Jiří, Prexl Jaroslav, Straka Oldřich st., Šašek Jan, Šebestová 
Miluše, Vojta František (na pile) a Hozman Luboš, Hozman Václav, Jiřincová Zdeňka (v lese) 
 
Zaměstnanci příspěvkové organizace ZŠ Hrádek : 
 
Mgr. Ivana Kůrková – ředitelka, Martin Roučka, Jana Roučková – učitelé, Hana Wudyová – 
vychovatelka, Jaroslav Dvořák-topič , Marie Kutilová – uklízečka  
 
Zaměstnanci MŠ Hrádek : 
 
Marie Marcová – ředitelka, Věra Fořtová, Hana Boublíková – učitelky, Jaroslav Dvořák- 
topič, Blažena Makrlíková, Radka Rajtmajerová, Ilona Matějovicová – kuchařky, Marie 
Hörlová - uklízečka 
 
 
Prezident České republiky : Václav Havel 
 
VLÁDA ČR :  
 
Předseda vlády: Ing. Miloš Zeman, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Doc. 
Ing. Miloslav Grégr, CSc.,ministr financí: Ing. Jiří Rusnok, ministr dopravy a spojů: Ing. 
Jaromír Schling, ministr zemědělství: Ing. Jan Fencl, místopředseda vlády a ministr 
zahraničních věcí: Jan Kavan,ministr vnitra: Stanislav Gross, Mgr., ministr obrany: Ing. 
Jaroslav Tvrdík, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: PhDr. Vladimír 
Špidla,ministr kultury: Pavel Dostál, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Mgr. Eduard 
Zeman, ministr zdravotnictví: Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc., ministr životního prostředí: 
RNDr. Miloš Kužvart, místopředseda vlády: JUDr. Pavel Rychetský, ministr spravedlnosti: 
JUDr. Jaroslav Bureš, ministr pro místní rozvoj: Ing. Petr Lachnit, CSc., ministr bez portfeje: 
Ing. Karel Březina 
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ROČNÍ ZÁPIS 2002 
 
Tento rok byl pro mě prvním rokem ve funkci kronikáře, až na konci roku při třídění 
materiálů nasbíraných během roku jsem si uvědomil odpovědnost za vedení kroniky. 
Uvědomil jsem si, že obsáhnout historii všech částí obce Hrádek není a nebude jednoduché 
ani v dalších letech ,Rok 2002 byl rokem velké vody a rokem voleb. V komunálních  volbách 
lidé volili nové zastupitele obce na další čtyři roky, druhé volby byly do parlamentu. Byl také 
rokem odstraňování povodňových škod. 
 
 
      
 
OBECNÍ ÚŘAD 
 
Mikroregion Střední pošumaví v únoru vydal brožurku s fotografiemi  a informacemi o 
obcích sdružených v mikroregionu.(Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Kolinec, 
Mokrosuky, Pertovice, Srní, Velhartice, Vrhaveč). Brožurka byla vydána v češtině, angličtině, 
němčině. Na každé obci je k dispozici turistům několik desítek výtisků. 
 
V minulém roce byly nafoceny letecké fotografie naší obce. K již prodávaným fotografiím 
Hrádku byli přiobjednány fotografie Tedražic, Tedražic Luhu ,Čejkov, Zbynic, velikost 30 x 
40 cm, cena 280,- Kč. Dále byly prodávány pohlednice Hrádku, vyrobené v roce 2001 (1200 
ks) za cenu 2,80 Kč za kus.Velké fotografie i pohlednice pro OÚ Hrádek vydala firma Tomáš 
Hora, Karlovy Vary. 
 
Dne 30.4. byla představena  urbanistická studie části obce Kašovice nejdříve na okresním 
úřadě v Klatovech a poté v zasedací místnosti obecního úřadu v Hrádku. 
 
Dne 6.5. Okresní úřad Klatovy provedl kontrolu účetnictví za rok 2001 , byly zjištěny závady 
v hospodaření příspěvkových organizací Obecní lesy a Základní škola Hrádek. 
 
Dne 8.5. Státní svátek  Den osvobození – byli vyvěšeny státní vlajky. 
 
Na všechny státní svátky byla vyvěšena na budově OÚ státní vlajka. 
 
Dne 10.5 byly zarámovány všechny prodávané letecké fotografie obce a instalovány 
v zasedací místnosti OÚ Hrádek. 
 
 
 
 
 



KRONIKA OBCE HRÁDEK 

 7 

TELEFONY 
 
 
MOBIL V posledních několika letech došlo k obrovskému nárůstu majitelů mobilních 
telefonů.Dnes má mobilní telefon téměř každý. Tento stav je vyvolán vysokými cenami 
poplatků za pevnou telefonní linku a také velkou moderností mobilních telefonů.V Hrádku je 
problém se signálem mobilních operátorů Eurotel, Paegas i Oskar.Proto obecní úřad oslovil 
Eurotel, Paegas jestli by nebylo možné tuto situaci řešit. 
13.března byly započaty práce na převaděči mobilního operátora Paegas (po transformaci se 
firma přejmenovala na T- mobile) na Zdouni, bylo kopáno od márnice ke kostelu pro přívod 
el.energie a kabely do věže.V márnici při výkopových pracích se ukázalo množství lidských 
kostí. Podle zmínky v knize Václava Zíbara (Dějiny Hrádku u Sušice) bylo kdysi odvezeno 
z této bývalé kostnice  stovky lebek na výzkum do Prahy. V září byla namontována v márnici 
a na věži kostela technologie na převaděč. Dne 23.10. byl zprovozněn zesilovač signálu 
mobilních telefonů operátora T-mobile na kostele na Zdouni. 
 
MOBIL Pro převaděč Eurotel bylo vybráno místo na vrcholu Hrádek a zahájeno stavební 
řízení, bylo domluveno, že převaděč signálu bude stát do konce 2001. Postup  úředníků na 
Okresním úřadě však neodpovídal stanoveným zákonným lhůtám, proto došlo ke zdržení celé 
akce. 
 
Dne 21., 22. září došlo k přečíslování telefonní sítě na území celého státu. Znamená to že 
například telefonní číslo na obec Hrádek 0187/50 85 30 bylo změněno na 376 508 530, 
přičemž 376 je směrové číslo na Klatovsku a musí se , na rozdíl od dřívější doby uvádět vždy. 
Snížením počtu telefonních oblastí došlo také k částečnému zlevnění u části meziměstských 
hovorů. 
 
 
 
OBECNÍ LESY 
 
Příspěvková organizace v letošním roce znovu budovala pilařský provoz na Čermné, zničený 
loňským úmyslně založeným požárem. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o ručení majetkem ve 
věci leasingové smlouvy na novou montovanou ocelovou halu v pořizovací ceně 1 275 000,- 
Kč. Tuto halu budou Obecní lesy splácet několik let.V letošním  roce byla podepsána smlouva 
s taxační kanceláří Ing. Františka Černého za Sušice na vypracování Lesního hospodářského 
plánu, podle kterého příspěvková organizace musí dle zákona hospodařit v lesích. Lesní 
hospodářský plán , zpracovávaný vždy na deset let, bude dle smlouvy vypracován za 280.000 
Kč. Obecní lesy spravují na 720 ha obecních lesů.  
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
Ve školním roce 2002/2003 poprvé přišli do školy „prvňáci“ Šárka Karasová, Petr Babka, 
Petr Sýkora, Zdeněk Mautner, Václav Pinkas, Matýsek Ryba a Matýsek Bílek. 
 
25.1.2002 se konal povinný zápis do 1.třídy ZŠ Hrádek, žáci přijdou poprvé do školy 1.září 
2003.     
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Ve škole byla vedena kronika. 
  
Dne 3.12.2002se konala tradiční  besídka MŠ a ZŠ v restauraci U Hánů. Obecní úřad zajistil 
stromek, malý dárek pro každého a květiny pro učitelky. 
 
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
 Pro rok 2002/2003 bylo v mateřské školce Hrádek zapsáno 38 dětí z Hrádku, Sušice, Zbynic, 
Čejkov a Tedražic.V Mateřské škole byla vedena kronika od otevření  MŠ v roce 1981. 
Zápis do mateřské školy na příští rok se konal 8. dubna. 
 
 
 
 
 
 
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ V HRÁDKU  
 
Dne 18.1. Český Červený Kříž Hrádek svolal valnou hromadu, od 19.00 v hostinci U Hánů 
 
ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ V HRÁDKU  
 
Sne 26.1. Český svaz zahrádkářů Hrádek – 28. společenský plese konal jako každý rok 
v hostinci U Hánů, hrála kapela Compact. 
 
Český svaz zahrádkářů uspořádal 12. dubna od 20 hod posezení s harmonikou pro všechny 
občany v hostinci U Hánů v Hrádku ,vstup byl 25,- Kč. 
 
19.dubna. provedl Svaz zahrádkářů v Hrádku sběr železného šrotu. Při sběru šrotu v obci 
Hrádek se vždy střídají organizace v obci (hasiči, sportovci, zahrádkáři) Při tomto sběru bylo 
vybráno více než 10 t šrotu. 
 
Tak jako každý rok zahrádkáři zdarma prořezali některé stromy obecní zeleně v Hrádku. 
 
 
 
 
 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVATOBOR HRÁDEK  
 
TJ Hrádek se  účastní okresních soutěží ve fotbalu. Mužstva Muži A, B, Dorost, Žáci, 
Minižáci a stará garda. 
 
TJ provozuje dvě fotbalová hřiště a ubytovnu. Na provoz hřišť a ubytovny získala TJ dotaci 
od obec Hrádek ve výši 60.000 Kč.   
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9.4. Sportovci TJ Hrádek upravili  plochu vedle OÚ (bývalá zahrada u č.p.97) V měsíci 
březnu byli vyporáženy stromy a 9.4. byly vytrhány pařezy a zbourána dřevěná kolnička. Na 
tuto akci si TJ Hrádek vypůjčilo stroje z pily  Žitník +Polák . Dřevo z kolniček bylo 
poskytnuto paní Matoušové, Hrádek 108 na topení . Peníze, které sportovci vydělali (10.000 
Kč) budou sloužit na akci memoriál Jiřího Hány, který se bude konat 11. května. 
 
 
 
DOBROVOLNÍ HASIČI 
 
Sbory dobrovolných hasičů fungovaly ve všech částech obce , tj. v Hrádku, Čermné, 
Čejkovech, Zbynicích, Tedražicích, na Odolenově a v Kašovicích. 
 
 Sbor Dobrovolných Hasičů v Tedražicích uspořádal 4.5. cvičení  v Tedražicích. Soutěžila 
družstva z Hrádku, Tedražic, Čejkov, Čermné a Mokrosuk. 
 
Obec v dubnu tohoto roku zakoupila starší Avii. Tuto Avii si hasiči z Tedražic přestaví na 
hasičské auto. 
 
Tak jako každý rok , začátkem dubna hrádečtí hasiči uspořádali brigádu na úklid parku u 
zámku. Majitel zámku umožňuje hasičům za tuto brigádu pořádání tanečních zábav 
v zámeckém parku. 
 
 
Představenstvo SDH Hrádek se sešlo 18.1. kvůli projednávání přestavby hasičské  zbrojnice v 
Hrádku. Před několika lety bylo požádáno o stavební povolení a stavební úřad v Sušici 
zjišťoval, jestli tento záměr bude realizován.Bylo domluveno, že přestavba bude realizována a 
vypracování projektové dokumentace bylo zadáno firmě Projektová, inženýrská a obchodní 
činnost ing. Pavel Zdeněk, Sušice. 
 
Před zahájením rekonstrukce bylo nutno přeložit vzdušné elektrické vedení z budovy na nově 
osazený betonový sloup umístěný v těsné blízkosti hasičské zbrojnice, tato akce si vyžádala 
13.000 Kč.   
 
24.10.2002 schůze SHD Hrádek, domluvena pomoc při úpravě hasičské zbrojnice v Hrádku, 
byla domluvena brigáda 26,27,28.10.Ve dnech 26. a 27.10.02  na celém území Čech 
způsoboval škody na majetku vítr obrovské rychlosti (100-150m/s),  došlo ke zřícení starých 
štítů na hasičské zbrojnici, na které byla v souvislosti s opravou hasičské zbrojnice 
demontována střešní krytina a krov.  
 
Dne 3.11. soukromě podnikající zedníci Běloch a Tušinovský z Hrádku zahájili práce na 
rekonstrukci hasičské zbrojnice v Hrádku. V průběhu měsíce října byla na hasičské zbrojnici 
demontována střešní krytina a krov, vybourána jedna stará příčka, vyzděna nová, byl vytvořen 
betonový věnec pod stropní panely, 3.12. byly přivezeny a položeny na místo stropní panely. 
 
  
OKOLNÍ OBCE  
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1.- 2. 6 Dobrá Voda U Hartmanic vysvěcení skleněného  oltáře v kostele.  1.6.2002 asi 200 
lidí, 2.6.2002 podle mého odhadu 400-500 lidí. Autorka díla Vladimíra Tesařová bydlí přímo 
na Dobré Vodě. 
 
Dne 13.11. byl celý Městský úřad v Sušici přestěhován do areálu bývalých kasáren Pohraniční 
stráže v Nádražní ulici.Tam bude sídlit MÚ po dobu rekonstrukce budovy radnice. Některé 
úřady byly přestěhovány do budovy bývalé interny do nábřežní ulice J.Seitze. 
 
V prosinci 2002 byla pořádána městem Sušice a nemocnicí Sušice sbírka na dovybavení 
nemocnice Sušice zastupitelstvo obce Hrádek odsouhlasilo dar ve výši 100 000,-Kč. 
Průměrná cena nového lůžka a nočního stolku byla asi 24 000,- Kč.V nemocnici bylo po 
několikaleté nákladné rekonstrukci 30 lůžek chirurgie (prim. MUDr. Voldřich), gynekologie 8 
lůžek (prim. MUDr. Kožnar), interna 40 lůžek (prim. MUDr. Vášíček), pediatrie (prim. 
MUDr. Král), mezioborová JIP 8 lůžek (prim. MUDr. Med), radiační onkologie 36 lůžek 
(prim. MUDr. Löffelmann), následná péče 45 lůžek (prim. MUDr. Bartošová).Dále 
v nemocnici fungovalo anesteziologicko – resuscitační oddělení (prim. MUDr. Krouský), 
radiodiagnostické oddělení (prim. MUDr. Voves), odd. klinické biochemie a hematologie 
(prim. MUDr. Fedorová), rehabilitace a rychlá lékařská pomoc (prim. MUDr. Masák).Tyto 
informace byly vyhledány na internetových stránkách nemocnice. 
 
 
 
ZÁMEK 
 
Na konci roku 2000 hrádecký zámek dostal po dlouhé době majitele, který se rozhodl vrátit 
objektu jeho zašlý lesk. Zámek s parkem od minulého majitele Dr. Konvalinky z Prahy 
zakoupil Ing. Arch. Pavel Lejsek, Sušice. Přesněji řečeno byl zakoupen firmou Šumavaplan 
s.r.o., Sušice. Pan Lejsek delší dobu uvažoval o koupi této nemovitosti, ale až v roce 2000 se 
naskytla příležitost ke koupi, kterou využil. Ještě v roce 2000 a během roku 2001 bylo 
provedeno započato s rekonstrukcí zámku a provedeno základní statické a technické zajištění 
objektu a objekt byl elektronicky zabezpečen  proti vniknutí cizích osob. Práce prováděli  
místní řemeslníci, zedníci František Běloch, Miroslav Tušinovský,Truhlář Zdeněk Lísa a 
instalatér František Přibyl, všichni z Hrádku. V roce 2002 bylo započato s výměnou střešní 
krytiny a s částečnou výměnou poškozených částí krovu. Tato etapa rekonstrukce byla 
nesmírně finančně a technicky náročná a proto nebyla tento rok dokončena. Pokrývačské, 
tesařské a klempířské práce prováděla firma Rynostav s.r.o. (zastoupená Pavlem Rybou a 
Petrem Novým).Z oprav uvnitř objektu byly opraveny především prostory budoucího bytu 
v prvním patře novější části zámku (z těchto prostor se vchází na balkon), byla provedena 
oprava omítek na schodišti, byly provedeny práce na odstranění dřevokazných hub a hmyzu 
chemickými prostředky a výměnou napadených trámů a stropů. Byla opravena původní okna 
v novější části. Byla zpřístupněna kaple pro církevní obřady a koncerty. 
 
 Dne 9.4. byl na zámek na jednání s památkáři pozván starosta obce Ing. Josef Kutil 
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PAMÁTKY 
 
Kašovice tvrz  
 
V měsíci červnu byli na zřícenině posoudit technický stav z Památkového ústavu 
Plzeň.Navrhli postup při úpravách. Zbavit zříceninu nejbližší zeleně, zastavit rozpadání zdiva, 
zakonzervovat dřevěné překlady v oknech. Na tyto práce musí být vypracován projekt a je 
možné získat i dotaci. 16.7. byl zříceninu prohlédnout Ing. Karel Broža ze Sušice, který 
spolupracuje rovněž na úpravách hradu Velhartice.Další kroky k záchraně zříceniny zatím 
nebyly z finančních důvodů podniknuty. V září byla instalována k hlavní silnici směrová 
cedule tvrz Kašovice, protože tato památka není ze silnice  dobře viditelná a mnoho lidí o ní 
prakticky neví. 
 
 
STAVBY 
 
Dne 24.1. byla zahájena stavba nové haly na obecní pile v Čermné. Původní byla zničena při 
požáru v loňském roce. Hala byla zakoupena na splátky na leasingovou smlouvu, za kterou 
ručila obec Hrádek jako zřizovatel Obecních lesů. 
 
V únoru byla opravena střecha kapličky na Odolenově. Bylo vyměněno pouze několik šablon 
eternitu, aby nedocházelo k zatékání do krovu. Tato kaplička by si zasloužila celkovou 
rekonstrukci střešního pláště, včetně věžičky a také opravu fasády.  
 
V únoru byla také vyspravena střecha na budově sýpky na nádvoří u zámku. 
 
Dovybavení cyklotras. V době od 1.7. do 30.8.2002 byli instalovány lavičky a stojany na 
mapy jako součást cyklotras na území obcí  mikroregionu. Tyto lavičky a stojany na mapy 
vyrobilo  a osadilo zemědělské družstvo Hlavňovice.V minulém roce byly osazeny mapové 
stojany v Čejkovech a Tedražicích na návsi a na rozcestí ve Vidhošti. Tato akce byla částečně 
hrazena z dotace mikroregionu Střední pošumaví. 
 
Upřesnění umístění 
 
Cyklotrasa Umístění Pozemek 
2078 Průhon 1270/1 k.ú. Hrádek 
2091 Rozcestí ve Vidhošti 683/1 k.ú. Čermná 
2084 „Babčičky“ u Zbynic 490 k.ú. Zbynice 
2084 Odpočívadlo u Malé Strany 928 k.ú. Tedražice 
 
2084 

Vpravo u cesty na L. Lhotu 1604 k.ú. Tedražice 

2091 Náves v Kašovicích 1087 k.ú. Čermná 
2031 Proti táboru Odolenka 377/5 k.ú. Odolenov 
2078 Náves v Hrádku (u sv.Vincence) 1297/1 k.ú. Hrádek 
 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
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Koncem ledna byla prořezána cesta v Průhonu směrem do Svojšic. Práci prováděli 
zaměstnanci obecních lesů a obce. 
 
 
Začátkem března byla prořezána část cyklotrasy z Odolenova do Svojšic, která vede po staré 
obecní cestě. 
 
V první polovině března bylo prořezáno okolí cesty z Čermné do Zbynic. Práci prováděli 
zaměstnanci obecních lesů a obce. 
 
Rovněž v březnu byly firmou Paroubek, Týr ze Sušice prořezávány stromy u místních 
komunikací, kaple Odolenov, ve Zbynicích na  „Občičkách“, v Hrádku u nádraží. 
 
 
Po mnoha letech stížností obyvatel Tedražic Luhu, byly zahájeny 2.5.2002 opravy místní 
komunikaci v Tedražicích Luhu, byly odbagrovány letité navážky štěrku a s nimi zavezena 
cesta z Cihelny do Drah, kterou v dubnu 2002 upravoval p.Vinter (srovnání nakladačem, 
dosypání materiálu a uválcování  celkem za 19000,- Kč, Klub vodních sportů). Cesta okolo 
„Cihelny“ byla znovu srovnána a uválcována. O potřebě zprovoznit tuto cestu, svědčí zvýšený 
zájem obyvatel Hrádku i Tedražic, kteří tuto cestu dnes využívají k vycházkám a vyjížďkám 
na kolech. 
V Tedražicích Luhu byl proveden na stávající prašnou cestu asfaltový povrch z obalované 
směsi 10. až 15. května a 11.června byla stavba předána obci. Prováděla firma Silnice 
Klatovy. Dne 8.5. bylo odbagrováno průměrně 10 cm v celé délce od křížku pod Zdouní ke 
kontejnerům u č.p.18 (Boublík) a položena vrstva 6-7 cm asfaltového koberce. Teplota asi 15 
– 20 C a velmi pěkné počasí na asfaltování. Po celou dobu provádění opravy bylo velmi 
pěkné, slunečné počasí, až 23 C, což se jistě projeví na trvanlivosti asfaltového povrchu. 
Celkové náklady na tuto akci dosáhly do výše 1.500.000 Kč. 
 
 Komunikace ke hřbitovu ve Zbynicích 
 
Na cestě ke hřbitovu ve Zbynicích byl proveden asfaltový povrch na starou penetraci a byly 
položeny žlábky pro odvodnění, včetně šachty a několika betonových rour pro odvod vody 
v cestě do polí. Bylo provedeno předláždění plochy před vraty hřbitova a plochy pod 
kontejnerem. Práce byli zahájeny 13.května a akce byla dokončena a předána 11. června. 
Prováděla firma Silnice Klatovy. Celková cena prací je 190.000 Kč.V letošním roce na úpravě  
tohoto prostranství pracovali brigádně také členové  mysliveckého spolku. 
 
 
 
Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště na Zdouni  
 
 6.5. byla z okresního úřadu Klatovy přislíbena dotace z Programu obnovy vesnice na akci 
úprava prostranství u hřbitova na Zdouni. Silnice Klatovy připravily nabídku na vyasfaltování 
příjezdové komunikace ke kostelu. Dále bylo v jednání vybudování parkoviště za hlavní 
silnicí. Po neúspěšném jednání s majiteli zahrady u komunikace byla navržena zcela nová 
komunikace vedoucí přes bývalé pole, součástí komunikace jsou parkovací místa. 
22.11. byly zahájeny zemní práce, skrývka ornice, navezeny a urovnány podkladní vrstvy, 
odstraněn mohutný pařez lípy (lípa padla při velkém větru před několika lety) u vrat 
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hřbitova.V letošním roce byli ukončeny práce 13.prosince pro velké mrazy (-10 –15C°). Bylo 
prostavěno 380.000 Kč, ž čehož asi 150.000 Kč činila dotace z Programu obnovy vesnice 
z ministerstva pro místní rozvoj. Bude pokračováno z vlastních prostředků v roce 2003. 
 
 
3.5. Pan Ing. Arch. Pavel Lejsek , Šumavaplan Sušice přinesl na OÚ projekt oprav kostela ve 
Zbynicích.Jedná se o opravu střechy (i věže), osazení nových  okapů, odvedení dešťových 
vod a opravu omítek poškozených vlhkostí, odvedení vody a odvětrávání – položením 
drenážního potrubí. Ing. Arch. Lejsek žádal vyjádření ke stavbě, obec Hrádek je vlastníkem 
parcely okolo kostela č.parc. 29 k.ú. Zbynice. Práce byly zahájeny vyklizením interiéru 
kostela 1.7.2002 za hojné účasti farníků, další brigáda proběhla 18.7. Na otloukání omítek a 
výkopu okolo kostela pracovali brigádníci, poté nastoupili zedníci p. František Běloch a 
Miroslav Tušinovský z Hrádku, klempířské práce prováděl Pavel Ryba z Čejkov. 
 
 
 
 
Stará plechová nevzhledná čekárna na Čermné byla nahrazena dřevěnou, byl zbourán starý 
základ a nový podklad byl proveden ze skládané dlažby. Byl umístěn blíže MK , protože 
původní čekárna stála zčásti na soukromém pozemku. Dne 15.5. byla stará čekárna 
zdemolována (F.Vozka, Elektric, Hrádek ).Starý základ zbourala a nový základ položila 
stavební firma Šperl ze Sušice.Čekárnu dodalo zemědělské družstvo Hlavňovice.Celkem akce 
stála asi 40 000 Kč. 
 
 
Oprava čekárny v Puchverku byla prováděna v termínu  duben, květen. Prováděla firma 
Rynostav Čejkovy, Pavel Ryba. Byla vyměněna krytina, opravena omítka, položena zámková 
dlažba a osazen odpadkový koš. Cena prací celkem 33 000,- Kč. 
 
V dubnu byla provedena oprava svodů a okapů na bytovkách v Hrádku. Prováděla firma 
Rynostav, Pavel Ryba, Čejkovy, cena prováděných prací 13 500,- Kč. 
 
V dubnu byly vysázeny smrčky u Hřbitova ve Zbynicích a na dvoře u OÚ. Také bylo 
započato s oplocením nově zakoupeného pozemku za kolnou u obecního úřadu. 
 
Úprava povrchu cyklotrasy č.2084 v úseku Tedražice – Čejkovy a Tedražice – Lipová Lhota. 
 
Základní informace z projektu (informace čerpány z žádosti o grant z 25.2.2002)  
 
Některé vyznačené cyklotrasy nemají dobrý povrch. Povrch je poškozen výtluky, které jsou 
pro cykloturisty a zvláště děti nebezpečné. Po fázi osazení značení cyklotras je proto potřebné 
postupně, podle finančních možností uvést povrchy cyklotras do řádného technického stavu. 
Cílem tohoto projektu je upravit povrch části cyklotrasy č.2084 a to v úseku Tedražice – 
Lipová Lhota a v úseku Tedražice – Čejkovy.Realizací úpravy povrchu cyklotrasy č. 2084 
chceme umožnit cykloturistům ničím nerušený pohyb v krásném a zachovalém přírodní oblasti 
Přírodního parku Buděticko a Přírodní rezervace Zbynické rybníky. Cílem je zlepšení podmínek 
potřebných pro rozvoj cyklistické dopravy v jedné z turisticky nejzajímavějších oblasti 
středního Pootaví, bohužel pro cestovní ruch zatím ne zcela objevené. Naším úmyslem je 
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přilákat turisty a cykloturisty i do dalších oblastí Šumavy a šumavského podhůří. Do míst, 
která jsou méně známa, ale turisticky stejně zajímavá. 
Dalším cílem rozvoje cykloturistiky je především podpora služeb, které s cestovním ruchem 
přímo souvisejí a které jsou tedy i potenciálním zdrojem pracovních příležitostí. V ne 
neposlední řadě je jedním z cílů rovněž navázání bližších sousedských kontaktů a lepší 
vzájemné sebepoznání občanů na opačné straně hranice. 
 
 
V oblasti Pošumaví byla ve všech historických dobách čilá kulturní i obchodní komunikace 
mezi občany českého a německého národa. V minulých desetiletích došlo k násilnému 
oddělení obou národů železnou oponou a tím i k zpřetrhání veškerých vztahů. Po několik 
desítek let se oba národy vyvíjeli odděleně, bez možnosti vzájemné komunikace. Když se po 
roce 1989 znovu otevřeli hranice, nastala éra opětného poznávání . Je potřebné znovu navázat 
osobní, kulturní i obchodní česko – německé vztahy, vyvrátit tabu která byla v minulých 
desetiletích předkládána. 
Ideálním prostředkem k opětovnému sebepoznání je turistika a obzvláště pak cykloturistika. 
Cykloturista projíždějící krajinou se projížděné krajiny přímo dotýká. Poznává krásy přírody, 
současně se setkává s místními obyvateli, poznává život a smýšlení místního obyvatelstva, 
navazuje kontakty. Rozvojem cykloturistiky se zvyšuje i navazující podnikatelská aktivita 
oblasti (obchod, služby, pohostinství, ubytování atd.) a tak cykloturistika i posiluje 
ekonomickou soběstačnost regionu. 
Projekt svým zaměřením celkově naplňuje potřeba a úzká místa regionu Šumava v oblasti 
budování a rekonstrukce cyklistických tras. 
 
Cyklotrasa č. 2084 vede územím Přírodní rezervace Zbynické rybníky, která je významným 
hnízdištěm vodního ptactva a středem nádherných přírodních partií Přírodního parku 
Buděticko. Na trase je několik míst dalekého rozhledu s pěkným výhledem na malebnou 
krajinu Zbynických rybníků, nádherného románského kostela ve Zbynicích, románsko-
gotického kostela na Zdouni a s úchvatným pohledem na masiv pohoří Šumavy. 
Kolo je jedním z ideálních prostředků jak spojit pohyb v tomto zdravém prostředí 
s poznáváním historie a součásti zdejší krajiny a lidí, kteří v ní žijí. Jednou z příčin toho, že se 
tak zatím příliš neděje je v mnoha případech nevyhovující technický stav některých 
komunikací, který ztěžuje nebo v některých případech zcela znemožňuje pohyb mezi 
jednotlivými sídly  i ve volné krajině. 
 
Dne 16.7.2002 byla realizace akce nabídnuta čtyřem firmám , tyto firmy zaslali své nabídky a 
dne 6.8. komise vybrala jako nejlepší nabídku firmy SILBA, Silniční údržba a.s., Náměstí 
Gen. Píky 8, Plzeň. Její cenová nabídka na tuto akci byla 1.678.205, 60 Kč. Na tuto akci byla 
využita dotace od Evropské unie ( z programu Phare – přeshraniční spolupráce) ve výši 80% , 
zbylých 20% uhradila obec ze svého rozpočtu. V průběhu měsíce září byla tato akce 
realizována. Byl proveden dvojitý penetrační nátěr na komunikaci Tedražice – Lipová Lhota 
až na hranice tedražického katastru, komunikace z Tedražic do Čejkov byla opravena 
z Tedražic až za mostek přes vodoteč z Velké strany a navíc opraveny největší výtluky až do 
Čejkov. 
 
 
 
 
Úprava prostranství u bývalého č.p.97 v Hrádku 
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Bylo pokračováno v přípravných pracích na dlouho připravovanou akci - stavební úpravy 
chodníků v Hrádku při silnici II/187, Projektantem Karlem Macánem byl v říjnu vypracován 
projekt na rekonstrukci povodní zničených chodníků. 
 
Hrádek č.p. 97 vedle OÚ. Tento dům byl zakoupen obcí z důvodu nepřehledné dopravní 
situace v tomto místě. Po plánované opravě chodníků a rozšíření stávajících autobusových 
zastávek dojde ke zpřehlednění celého úseku hlavní silnice. Bylo navrženo, že po demolici 
objektu bude na místě domu zřízeno parkoviště a na místo zahrady obecní parčík.V březnu 
byly vyřezány ovocné dřeviny na zahradě u domu. Demolice objektu byla nabídnuta několika 
firmám, následně jako nejvýhodnější byla vybrána stavební firma Šperl, Sušice. Demolice 
byla zahájena 11.10.2002. 
 
Oprava lávky do bludu, lávky přes přepad náhonu a opěrná zeď. 
 
V letošním roce byla navržena oprava lávky do bludu, následně byl, posouzen stav lávky o 
několik metrů dál směrem ke hřišti TJ Hrádek, bylo zjištěno že stav obou lávek ohrožuje 
bezpečnost chodců. Opravu lávek prováděl za Klub vodních sportů pan  Vlastimil Vinter, člen 
zastupitelstva.V průběhu oprav došlo při srpnové povodni ke stržení navazující opěrné zdi, 
proto byla přizvána stavební firma p.Moravce z Hrádku. Byla celkově opravena opěrná zeď, 
rozšířena lávka ke hřišti a osazeno zábradlí , lávka do bludu byla demontována  a na její místo 
byla instalována nová, masivnější, širší lávka, rovněž opatřena zábradlím. 
 
 
 
 
VODOVODY 
 
Obec Hrádek provozovala vodovod Hrádek, Tedražice, Čermná. Na těchto vodovodech byly 
v letošním roce prováděny pouze drobné opravy a údržba. 
V letošním roce, na základě změn zákonů, poprvé obec jako provozovatel vodovodu platí 
státu poplatek za odběr podzemních vod. Za letošní rok bylo zaplaceno za všechny vodovody 
40.000 Kč. Cena za 1 m3 vody činí 6,-Kč. 
 
SVOZ ODPADU 
 
Komunální odpad byl svážen v zimním období 1x týdně a v létě 1x za 14 dnů ve všech 
částech obce. Jarní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Firma Rumpold Sušice ve 
všech obcích přistavila na domluvená místa kontejnery na dobu 30 minut.bylo odvezeno 5,5 t 
velkoobjemového odpadu, 25 ks televizorů, 48 ks olověných akumulátorů, 77 kg vytvrzené 
barvy, 132 kg tekuté barvy, 14 kg kovových obalů a 18 ks zářivek. Podzimní svoz druhou 
sobotu v říjnu byl poznamenán úklidem po povodni a tak bylo množství odpadu výrazně větší, 
než při jarním svozu. 
 
 V květnu byl vybírán poplatek za odvoz odpadu. Mnozí lidé tento poplatek však platili velmi 
neochotně, několik občanů muselo být během roku několikrát písemně upozorňováno na 
povinnost zaplatit tento místní poplatek. 
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 OBEC 1.6. první svoz biodpadu (stará tráva ze zahrad a ostatní biologický odpad)   v Hrádku. 
Bylo rozhodnuto, že tato služba bude pravidelně prováděna každých čtrnáct dnů. Pro malý 
zájem občanů zatím nebude obecní úřad tuto službu dále nabízet. Svoz prováděli zaměstnanci 
VOD Hrádek. 
 
 
KULTURA 
Sportovní ples TJ Svatobor Hrádek se tento rok konal 12. ledna  v restauraci U Hánů. K tanci 
a poslechu hrála kapela Orchidea. 
 
Dne 26.1. Konal se průvod masek v Tedražicích. 
 
 Dne 2.2. se konal  průvod masek v Hrádku, pořádal SDH Hrádek na průvodu se sešlo asi 25 
účastníků. Stejný den se konal průvod masek v Čejkovech. Sešlo se asi 40 účastníků. 
 
 
Dne 9.2 Hasičský ples v hostinci U Hánů pořádal Sbor dobrovolných hasičů  Hrádek 
 
Dne 17.2. Český červený kříž pořádal v hostinci U Hánů dětský maškarní rej. 
 
  V průběhu dubna se v naší obci natáčelo. Divadlo Teátr Víti Marčíka z Č.Budějovic natáčelo 
v areálu zámku a okolí obce pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký.Tato natočená pohádka je 
součástí zajímavého divadelního představení s názvem Elektrické divadlo. Hrádečtí občané  
mohli toto představení navštívit 26. října v hostinci  U Hánů. Na toto netradiční divadlo přišlo 
neuvěřitelných 220 diváků ze širokého okolí obce. Jednalo se o netradičně zpracovaný 
pohádkový příběh a toto zpracování diváci nadšeně přivítali. V hlavní roli se nám představili 
bratři Šmídovi z Hrádku.  
 
30.4.  Stavění májky ve všech větších částech obce. Tato tradice se doposud udržuje ve všech 
obcích. V některých obcích se májka staví ve výjimečných příležitostech ručně, jinak pomocí 
traktoru. 
 
V  dubnu F.Valdman oznámil na OÚ plán akcí (tanečních zábav) na zámeckém parketu, které 
pořádají hrádečtí hasiči. 
 
29.6. Cassandra 
4.7.  MASH 
13.7. EXIT 
20.7. EGES 
3.8. Vejce 
9.8. Extra band revival 
11.8. Orchidea (pouťová) 
16.8. Zvláštňý škola 
 
 
 FARNOST 
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Všechny části obce hrádek spadají od nepaměti pod správu farního úřadu Zbynic, jen 
Odolenov spadá do správy farního úřadu Svojšice. 
 
Pravidelné nedělní bohoslužby se konaly ve Zbynicích od 8.30 hod a na Zdouni od 10.00 
hodin. Nepravidelně se konaly bohoslužby také v zámecké kapli v Hrádku. 
 
Charita -  Na svátek třech králů se konala také tříkrálová sbírka na potřeby charity. Bylo 
vybráno asi 26 000,- Kč.Sbírka byla prováděna ve všech částech obce. Letos opět chodil 
P.J.Wirth s ministranty z obce. 
 
Dne 14.3.2002 Sušice.  P.J.Wirth, farář ze Zbynic měl v Sušici na schůzce Křesťanské 
akademie Sušice přednášku o tom proč bůh dopouští zlo ve světě. 
 
Bohoslužby o Velikonocích : Velký pátek 26.4. mše ve Zbynicích od 18.00. hod. Na Bílou 
sobotu obřady na Zdouni od 20.00 hod. Neděle na Boží hod ve Zbynicích od 8.30 hod a na 
Zdouni od 10.00. hod. 
  
Dne 19.4. V rámci 4.ročníku festivalu dětských pěveckých sborů v Sušici ,s názvem „Je kraj, 
kde voní tráva“ se uskutečnil v kostele na Zdouni v pátek v 16.30 hod koncert dětského 
pěveckého sboru Korálek z Mostu. S tímto sborem vystoupil i sbor studentů z německého 
Kotzingu. Přestože o této akci byli občané několikrát informováni v pravidelném hlášení byl 
průběh koncertu poznamenán velmi slabou účastí místních občanů. 
 
Pouť v Čejkovech. Dne 19.5. V 11 hod. mše svatá v kapli sv.Jana Nepomuckého na návsi. 
Malá účast lidí, počasí nebylo příznivé, drobně pršelo. 
 
Dne 26.5.2002 o sv. trojici se konalo na faře ve Zbynicích 1. zasedání farní rady farnosti 
Zbynice. Bylo jednáno o postupu při zveřejňování finančních záležitostí – sbírky při mši, dále 
bylo jednáno o opravách kostela ve Zbynicích, o opravě a instalaci sochy zbynické Panny 
Marie a také o  úkolech členů farní rady. 
 
Dne 2.6. byla sloužena poutní mše svatá v kapli na Odolenově. Sloužil P.Slávek Holý ze 
Sušice. Na mši byl přítomen obvyklý počet lidí (přibližně 35). 
 
 
Změna na biskupském stolci českobudějovické diecéze. Dne 25. září se stává diecézním 
biskupem českobudějovickým dosavadní biskup – koadjuktor (nástupce) Jiří Paďour. Papež 
Jan Pavel II. vyhověl žádosti Antonína Lišky o uvolnění z funkce biskupa. 
 
 
ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
V obci hospodaří Výrobně obchodní družstvo Hrádek, založené v roce 1993. Obhospodařuje 
asi 2800 ha pozemků svých členů. Hlavní zdroj financí je chov skotu a prodej 
mléka.Předsedou družstva je František Zahrádka z Hrádku.  
 
V obci také hospodaří mnoho soukromě hospodařících rolníků.  
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V současnosti je většina zemědělců závislá na státních dotacích bez kterých je tato činnost 
ztrátová. 
 
Většina zemědělských pozemků v obci je v současnosti zatravněná na pastviny. 
 
 
POLITIKA 
 
 
POLITIKA od 1.1.2002 V Evropské unii platí euro. Z patnácti členských zemí nepřistoupilo 
k zavedení jednotné měny Švédsko, Dánsko a Velká Británie. Během několika týdnů se lidé 
novou  měnou  naučili platit a nedošlo k žádným větším problémům. 
 
 
10.března byla vyvěšena na OÚ Hrádek tibetská vlajka na podporu boje Tibeťanů za svobodu. 
Na památku  povstání, krvavě potlačeného Čínou v roce 1959. V Tibetu jsou potlačována 
lidská práva a národ postupně odchází do exilu a vymírá.V budoucnosti je možné, že nikdo 
nebude vědět kde Tibet ležel, nebo kdo byl Dalajláma.V samotné Číně jsou masivně 
potlačována lidská práva, ale celý svět přivírá oči. Jde hlavně o obrovský trh, který znamená 
neskutečné výdělky velkých světových firem. Také o levnou pracovní sílu. V Číně je 
vyráběno mnoho zboží, které je možno zakoupit i u nás. Myslím, že kdyby v našem státě 
docházelo k takovému potlačení lidských práv jako v Číně určitě by například USA vyvíjeli 
daleko větší tlak na nápravu této skutečnosti. 
 
Dne 7. srpna zasedala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, hlavním bodem jednání bylo 
vyslovení důvěry vládě.Vládě byla vyslovena důvěra. Pro hlasovalo 101 poslanců, proti 98. 
 
Členové nové  vlády po parlamentních volbách PhDr. Vladimír Špidla - předseda vlády, Mgr. 
Stanislav Gros – místopředseda   a ministr vnitra, JUDr. Cyril Svoboda – místopředseda a 
ministr zahraničí, JUDr. Pavel Rychecký – místopředseda a ministr spravedlnosti, PhDr. Petr 
Mareš – místopředseda, Mgr. Bohuslav Sobotka – ministr financí,Ing. Jaroslav Tvrdík – 
ministr obrany, Ing. Jiří Rusnok – ministr průmyslu a obchodu, Ing. Zdeněk Škromach – 
ministr práce a sociálních věcí, Ing. Milan Šimonovský – ministr dopravy a spojů, Ing. 
Jaroslav Palas – ministr zemědělství, MUDr. Marie Součková – ministryně zdravotnictví, 
JUDr. Petra Buzková – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Pavel Dostál, ministr 
kultury, RNDr. Libor Ambrozek – ministr životního prostředí, Mgr. Pavel Němec – ministr 
pro místní rozvoj, Vladimír Mlynář – ministr informatiky. 
 
 
 
 
 
POČASÍ  
 
Na počátku roku byla zaváta sněhem samota Dalovice, 4.1. pracovníci VOD Hrádek (tato 
firma tradičně zajišťovala zimní údržbu komunikací v celé obci) cestu prohrnuli, místy byly 
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závěje vysoké až 1 metr.V celé republice byla na mnoha místech přerušena silniční doprava  a  
některé obce byli několik dní odříznuty od okolního světa. 
 
Začátkem února teplota vzduchu překračovala teplotní rekordy (+10 až +15 °C) 
 
Celý rok byl extrémně deštivý. Nejvíce počasí uškodilo zemědělcům, kteří v letošním roce 
utrpěli velké finanční ztráty, mnoho desítek dní vůbec nemohli vjet na pole a sklízet úrodu. 
 
MYSLIVOST 
 
V roce 2002 obec Hrádek  jako vlastník lesních pozemků na  Svatoboru  byla účastníkem 
jednání honebního společenstva Svatobor. Při jednání byl odsouhlasen  pronájem honitby 
sušickému mysliveckému sdružení  na desetileté období. 
 
PŘÍRODA  
 
 Do naší obce přiletěli dne  18.4. (první)  a 22.4. (druhý) čápi, uhnízdili se na připraveném 
místě. Sušák na hasičské hadice byl pro tento účel upraven v minulých letech, letos byla pod  
mříž s hnízdem instalována plechová stříška, aby zachycovala ptačí výkaly, které poškozovaly 
konstrukci stožáru. Panem Vlčkem z Klatov byli 6.7. čápi okroužkováni.Při kroužkování byly 
na  hnízdě dvě mláďata a jedno z nich bylo namotáno do provázku, ze kterého bylo postaveno 
hnízdo. Toto mládě bylo zesláblé a hrozilo nebezpečí uhynutí. Dne 5.8. vypadlo toto mládě 
z hnízda, při mém příjezdu bylo již mrtvé. Naposledy v tomto roce jsem viděl na hnízdě oba 
dospělé čápy 4.září 2002. 
 
 
ŘEKY  
 
Ledové bariéry na Pstružné. Na známých místech na toku došlo k zatarasení koryta ledy - 
8.ledna byl stav zkontrolován zaměstnanci Povodí Vltavy  - 20.ledna ledy odplavaly bez 
větších škod.V lokalitě nad jezem u hřiště došlo k nastavění ledů v úseku asi 500 m proti 
proudu ke Kašovicím. 
 
ŘEKY rozvodněné řeky v ČR ke konci ledna klesaly, oteplení provázel prudký vítr 
Po velkých mrazech až – 20 C  na přelomu roku došlo k oteplení až na 15 °C – tání sněhu, 
Churáňov měl na přelomu roku 1 m sněhu. 
 
 
V loňském roce byla na most na návsi instalována vodočetná lať, uváděné výšky hladiny 
pocházejí z tohoto místa. 
 
 Na jaře byla výšená hladina Pstružné po velkých deštích a tání sněhu ve vyšších polohách. 
Dne 21.3. vyhlášen 2.stupeň , 22.3.2002 v 16.00 vyhlášen II stupeň,  stav na vodočetné tyči 
80 cm v 17.00 se sešla povodňová komise, 24.3. došlo k poklesu hladiny a byl zrušen I a II 
SPA. 
 
Zvýšená hladina před hrádeckou poutí.  
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V týdnu před poutí několik dní vytrvale pršelo v jižní části republiky a došlo ke zvýšení 
hladiny mnoha vodních toků.V Hrádku byl 7.8. vyhlášen nejprve 1. stupeň povodňové 
aktivity a ve večerních hodinách i 2. stupeň. Byla svolána povodňová komise a v noci na 8.8. 
členové komise neustále hlídali stále se zvyšující hladinu Pstružné. K ránu dosahovala voda 
na vodočetné lati na mostu na návsi k 98 cm. 
O hrádecké pouti voda opadla a přestalo pršet, následující dny si zaslouží však podrobnější 
popis. 
 
POVODEŇ 

Do Čech se přihnala velká voda. Brala s sebou všechno, co jí stálo v cestě, a zůstala po ní 
nepopsatelná spoušť a obrovské škody na majetku. Nadešla chvíle pro tisíce policistů, hasičů, 
zdravotníků, členů armády, ale i dobrovolníků, kteří nekonečnou řadu dní zápasili s tímto 
nezkrotným živlem a zejména pak s jeho následky. 

 
Hlavní události v České republice od začátku povodní :  
 
 
 
7. srpna 2002 - Vytrvalý déšť rozvodnil mnohé řeky, nejvíce postiženy byly jižní a 
jihozápadní Čechy. 
8. srpna 2002 - Záplavy si vyžádaly první oběť, studentku usmrtil ve Varvažově na Písecku 
podmáčený strom. 
9. srpna 2002 - Během dne klesaly hladiny rozvodněných řek, odpoledne platil stav ohrožení 
jen na pěti místech jižních Čech. 
12. srpna 2002 - Druhá vlna záplav si v jihočeských oblastech vynutila evakuaci obyvatel. 
Voda postihla mimo jiné historický Český Krumlov. Pražský magistrát začal evakuovat 
ohrožené části města, uzavřeno bylo metro mezi Florencí a Nádražím Holešovice. Premiér 
Vladimír Špidla vyhlásil v pěti krajích nouzový stav. Poprvé se sešel Ústřední krizový štáb. 
13. srpna 2002 - Stoupající voda z Malše pronikla do centra Českých Budějovic a do metrové 
výše zaplavila dolní část náměstí Přemysla Otakara II. Odpoledne začala voda na jihu Čech 
opadat. Stav nouze byl vyhlášen i v šestém, Ústeckém kraji. 
14. srpna 2002 - Stav Vltavy v Praze kulminoval, bylo zaplaveno metro, zatopen byl Karlín či 
Holešovice. Labe zaplavilo areál neratovické chemičky Spolana. 
15. srpna 2002 - Vláda se rozhodla vytvořit komisi pro řešení obnovy země. Ze Spolany začal 
poprvé unikat chlor, zaplavena byla mimo jiné půda zamořená rtutí. 
16. srpna 2002 - Labe v Ústí nad Labem i v Děčíně kulminovalo, hladina začala klesat, 
povodeň se přesunula na sever do Německa. Předseda EK Romano Prodi na návštěvě ČR 
potvrdil, že EU poskytne pomoc ve výši 58 milionů eur (1,7 miliardy korun). 
19. srpna 2002 – premiér Špidla zveřejnil první orientační odhad škod, který činil 60 až 90 
miliard korun. 
21. srpna 2002 - Vláda prodloužila nouzový stav v pěti krajích do konce srpna (původně do 
22. srpna). Předseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) vyhlásil stav legislativní nouze. 
23. srpna 2002 - Sněmovna schválila využití tří miliard korun z mimořádných příjmů z emisí 
dluhopisů na likvidaci škod. 
31. srpna 2002 - Sedmnáctou a poslední obětí záplav se stal muž, který zemřel při 
odčerpávání vody ze sklepa. 
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4. září 2002 - Zástupci Spolany připustili, že povodeň z areálu firmy vyplavila i toxické a 
rakovinotvorné látky. Firma uvedla, že byly zjištěny v minimálních množstvích. Letos v 
květnu policisté rozhodli, že za únik chloru nebudou nikoho stíhat. 
9. září 2002 - Vláda na mimořádném zasedání schválila soubor daňových opatření, jehož 
výtěžek měl být určen na nápravu škod. 
13. září 2002 - Sněmovna "balíček" daňových opatření neschválila. Rozhodl hlas poslankyně 
Hany Marvanové (US-DEU). 
19. září 2002 - Naposledy se sešel Ústřední krizový štáb. 
 
 
 
 
 
Hlavní události v Hrádku od začátku povodní: 
 
Pondělí 12.srpna. Po prudkých deštích došlo k růstu hladin všech západočeských řek.Byla 
svolána povodňová komise obce Hrádek.V 11.30 byl místním rozhlasem vyhlášen třetí stupeň 
povodňové aktivity – ohrožení.Voda stále stoupala a bylo rozhodnuto začít plnit pytle pískem, 
tyto pytle byly později použity, aby se zabránilo větším škodám, celkem bylo naplněno 1000 
pytlů. Byl evakuován dětský tábor v Puchverku – do školy v přírodě v Mokrosukách.V noci 
z 12. na 13. srpna jsem na OÚ jako člen povodňové hlídky sledoval hladinu řeky a na 
obecním úřadě měl službu u telefonů.V ranních hodinách hasiči hlídající mosty nahlásili, že 
most v Puchverku na jedné straně poklesl asi o 40 cm a hrozí zřícením do řeky. Maximálního 
stavu dosáhla Pstružná asi mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní a vyšplhala se až k hodnotě 
218 cm (měřeno v Hrádku na mostě na návsi). 
 
Pro vylíčení událostí jsem se rozhodl použít části textu povodňového deníku, který byl napsán 
po povodni starostou obce Hrádek. 
  
 

Povodňový deník – Obec HRÁDEK 
 

Den 1. 
 
12.srpna 2002 
 
Od večera 11.srpna vytrvale prší. V dopoledních hodinách déšť ještě zesílil. Půda je již 
nasycena vodou z vytrvalých dešťů z minulého týdne. Voda vyvěrá ze všech polí a luk a 
začíná strhávat ornici z polí. Začínají se zdvíhat hladiny potoků a řeky Pstružné. Starosta 
spolu s místostarostou provedli kontrolu říčního koryta v celém úseku obce (koryto je čisté a 
průchodné bez naplavenin a padlých stromů) a kontrolu hrází rybníků (hráze jsou neporušeny, 
všechny rybníky vykazují rezervu okolo 50 cm). 
 
V 10.30 hod dosáhla výše hladiny na vodočetné lati v Hrádku u mostu 92 cm. Starosta 
vyhlásil 2. stupeň povodňové aktivity – pohotovost. Vyhlášení bylo provedeno místním 
rozhlasem. Telefonicky byly informováni: Okresní povodňová komise v Klatovech, okolní 
obce a vlastníci ohrožených objektů dle Povodňového plánu obce Hrádek.  
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Hladina v řece stoupá rychlostí asi 10 cm/hod. 
 
V 11.00 hod začíná pracovat místní povodňová komise. Starosta a místostarosta provedli 
kontrolu u samoty „Cihelna“, pan Pavel Václ zajišťuje spolupráci s VOD Hrádek pro 
případné nasazení techniky, jsou aktivováni velitelé SDHO.  
 
V 11.30 hod dosáhla hladina řeky 110 cm a dále stoupá. Starosta vyhlašuje 3. stupeň 
povodňové aktivity – stav ohrožení.  
 
Starosta zajistil evakuaci dětí z dětského tábora v Puchverku. Všech 37 dětí bylo převezeno 
do objektu školy v přírodě v Mokrosukách. 
 
Sbory dobrovolných hasičů rozestavují hlídky na mostech. Úsek Puchverk až Kašovice 
zajišťuje SDHO Čejkovy, území Hrádku SDHO Hrádek, území Tedražic SDHO Tedražice. 
 
Je navážen písek do areálu VOD, kde členové SDHO Hrádek, zaměstnanci VOD a 
dobrovolníci provádí plnění pytlů s pískem. Pytle jsou technikou VOD okamžitě rozváženy 
ohroženým objektům v Hrádku, Kašovicích, Puchverku a Tedražicích. Celkem bylo použito 
asi 40 tun písku a naplněno asi 1000 pytlů. Byla vybudována hráz z pytlů a betonových prvků 
na komunikaci ke trati za areálem pily v Hrádku. 
 
Asi v 15.00 hod je vodou odříznut přístup k domu č.p.35 v Puchverku a voda zaplavuje část 
obce Kašovice. Evakuovány museli být domy v Kašovicích. 
 
Asi v 16.00 hod se vylívá voda z koryta říčky Pstružné v Hrádku a zaplavena je státní silnice 
Klatovy-Sušice. Voda se přelívá přes hlavní silnici pod Kašovicemi zaplaven je úsek silnice 
2/187 od Kašovic až k začátku sídla Hrádek. Zaplaven je úsek silnice 2/187 v Hrádku od 
pošty po křižovatku u mostu a levobřežní komunikace od mostu k zámeckému rybníku, pod 
mostem v Hrádku zaplavuje pozemky okolo č.p. 87. Výše hladiny dosahuje 185 cm a stále 
stoupá. Byla požádána policie Sušice o uzavření komunikace na Klatovy. Policie sděluje, že 
toto nemůže zajistit. Odklon dopravy proto zajišťují členové SDHO Hrádek.  
 
Je provedena evakuace obyvatel z domů č.p.32,33 
 
Asi v 18.00 hod dosáhla výše hladiny 210 cm. Je zaplavena komunikace č. II/187 od budovy 
OÚ až za křižovatku u mostu. Je zaplavena lokalita v Drahách v Hrádku včetně sídliště 
bytových domů a rodinných domků. Nezaplaveny v této lokalitě zůstaly pouze bytové domy 
č.p. 205, 222, 223, 224 a 225. Silnice 2/187 je v úseku Hrádek-Kolinec  již plně neprůjezdná. 
Začíná přetékat hráz Mlýnského rybníka v Hrádku v celé délce směrem k řece. Voda z řeky 
zaplavuje všechny louky a pole od Puchverka k mostu u Mokrosuk, od Kašovic do Hrádku, 
od Hrádku do Tedražic a od Tedražic do Sušice. Plně neprůjezdná je i státní komunikace 
v úseku Tedražice-Sušice. V Kašovicích je zatopena celá komunikace od hlavní komunikace 
až k mostu u č.p.7. 
 
Do 24.00 hod se stabilizuje výše hladiny na 210 cm. 
 
Den 2. 
 



KRONIKA OBCE HRÁDEK 

 23 

13.srpna 2002 
  
Ve 2.30 hod voda kulminuje na hranici 218 cm. Voda proniká do bytů RD v úseku od OÚ až 
ke křižovatce u mostu v Hrádku a do domů od mlýnského rybníka až k mostu. V lokalitě 
v Drahách jsou zatopeny veškeré sklepy a suterénní prostory a kotelny z výjimkou bytových 
domů č.p. 205, 222, 223, 224 a 225.  
 
Voda klesá jen po centimetrech. V 6.30 hod dosahuje ještě 210 cm, v 11.00 hod 198 cm, 
v 18.30 hod 168 cm. 
 
Při záchranných pracích zasahují místní SDHO Hrádek, Tedražice, Čejkovy a Zbynice. Na 
pomoc se dostavil i SDHO Mokrosuky.  Na vyžádání u okr. povodňové komise je do 
záchranných prací nasazeno 13 členů HZS z Olomouce. 
V dopoledních hodinách je prováděno monitorování stavu vody a střežení mostů a hrází 
rybníků. V odpoledních hodinách bylo postupně v Hrádku, kde to dovolil pokles hladiny vody 
započato s odčerpáváním vody ze zatopených bytů a sklepů RD. 
 
V obci Kašovice jsou zaplaveny studně s pitnou vodou. Protože v obci není vodovod byla na 
náves přistavena cisterna s pitnou vodou. Cisterna byla poskytnuta HZS Klatovy, dopravu 
zajistilo VOD Hrádek. 
 
Den 3. 
 
14.srpna 2002 
 
Ve 12,00 dosahuje voda ještě 135 cm. Voda se již ale stahuje do říčního koryta. Zaplavena 
zůstává část obce Hrádku v Drahách a Kašovice. 
 
Při záchranných pracích zasahují SDHO Hrádek, Čejkovy, Tedražice a 13 členů HZS 
Olomouc. Celý den se pokračuje s odsáváním vody z bytů, sklepů a postupně i ze zatopených 
studní.  
 
Po obci jsou rozmístěny otevřené kontejnery (Avia a Liaz) na ukládání povodní zničeného 
materiálu ze zatopených domů. Kontejnery jsou postupně podle potřeby přemisťovány. 
Tolik citace z povodňového deníku.           
 
 
Teprve po opadnutí vody bylo možné vidět první škody. Byly poškozeny rodinné domky, 
celkem v 18 domech se voda dostala až do obytných prostror, místy dosahovala hladina vody 
v obytných místnostech až 0,5 m, škodou na majetku bylo  poškozených bylo 44 domácností. 
Škody na soukromém vlastnictví dosáhly několika milionů korun. 
   V první fázi byly lidem zajišťovány vysoušeče vzduchu, mycí a  desinfekční prostředky. 
Tyto prostředky byly přímo nakoupeny obcí, nebo pocházeli z humanitárních sbírek od 
obecních úřadů, charity Sušice. Dne 28.8. přijeli do Hrádku zástupci obce Velký Týnec 
z Moravy, přivezli elektrické vysoušeče, dva nám zapůjčili, jeden zakoupili a další dva obec 
Hrádek zakoupila. Obec dále zakoupila 3 vysoušeče a 3 horkovzdušné ventilátory pro potřebu 
občanů. 
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    Několik lidí si vyžádalo na OÚ statické posouzení staveb. Budovy na žádost OÚ Hrádek 
prohlédl autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb pan Miroslav Beneš 
z Nepomuku. Celkem navštívil  12 rodinných domků a u některých z nich konstatoval vážné 
poškození. Naštěstí nemuselo dojít ke zbourání žádného domu, tak jak se dělo v tuto dobu na 
mnoha místech republiky.   
 
   Škody na obecním majetku dosáhly rovněž několika milionů korun. Nejvíce byly poškozeny 
komunikace v Kašovicích a Hrádku. Byl zatopen sklep na OÚ a také kotelny bytových domů 
č.p. 190, 191 v Hrádku. Na mostě v Puchverku byly proudem vody podemlety pilíře a mostní 
deska na levém břehu poklesla asi o 35 cm. Na mnoha místech voda strhala břehy a poničila 
pozemky naplavením několika desítek centimetrů štěrku. Bylo zničeno dětské hřiště u mlýna, 
opocení a také pozemek byl zanesen naplaveninami. V Hrádku při hlavní silnici byly zcela 
zničeny chodníky po obou stranách silnice od obecního úřadu až k mostu na návsi. 
    Obec Hrádek, na základě požadavků občanů spolupracovala na rozdělování finančních 
prostředků od státu pro obyvatele jejichž domy byly poškozené povodní, byli schváleny 
vyhlášky „O použití účelových prostředků z Povodňového fondu obce Hrádek na opravy 
bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002“ a Obecně závaznou vyhlášku Obce 
Hrádek č. 2/2002 „O použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení obce Hrádek na 
opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002“ 
   V první fázi bylo z Povodňového fondu na základě výběrového řízení, rozděleno celkem 
495 tis. korun a to těm občanům, kteří si požádali o příspěvek. 
 
Čištění řeky 
Po povodni bylo zahájeno čištění řeky 3.9. pomocí „chodícího“ bagru Menzimuck na nejvíce 
zanesených místech. Tyto práce zajištoval podnik Povodí Vltavy, který spravuje tok Ostružné.  
 
Most v Puchverku 
Dne 25.9. bylo na obecním úřadu v Hrádku jednáno s projektanty o postupu při opravě 
poničeného mostu v Puchverku. Dne 28.11. Projektantka Paní Škubalová doručila na obecní 
úřad projektovou dokumentaci. Další den byla podána žádost o dotaci na tuto stavbu na 
okresní úřad Klatovy.  
 
 
 
SPORT  
 
8.1. zahájeno cvičení pro ženy v ZŠ Hrádek. Cvičitelka paní Šímová z Kolince vedla 
relaxační cvičení, jednou týdně v úterý od 19.00 hodin.Toto cvičení zaznamenalo poměrně 
velký zájem žen všech věkových kategorií. Pravidelně se účastnilo okolo 30 žen.  
 
 
 
KRONIKA  
 
22.2.2002 Pořízena kopie návštěvní knihy na Zdouni a kroniky obce, byla uložena na OÚ 
Hrádek. Tato kniha byla založena hraběnkou  Annou Henneberg-Spiegelovou 18.7.1936.Od 
tohoto data se do ní bez přerušení až do této doby zapisují návštěvníci kostela a důležité 
opravy kostela. 
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Dne 11.června se  v Muzeu Karla Hostaše v Klatovech konalo setkání kronikářů klatovského 
okresu. 
 
 
 
 
PARLAMENTNÍ VOLBY 
 
  Více než osm milionů voličů mělo v letošních , v pořadí pátých svobodných volbách, 
rekordně největší výběr kandidátů. V Plzeňském kraji se na listinách 22 stran ucházelo o 
přízeň voličů 357 kandidátů. Nejstaršímu bylo 81 let a sedm kandidátů splňovalo nejnižší 
věkový limit 21let. Za favority voleb byly považovány dosud nejsilnější strany - vládní ČSSD 
a ODS, která sociálním demokratům před čtyřmi lety umožnila sestavit vládu. Strany se 
neutkali jen o místo ve sněmovně, ale také šlo o peníze.Pokud získalo jakékoliv uskupení více 
než půl druhého procenta hlasů, stát vyplatil za každý získaný hlas 100 Kč. 
 
 
SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ 
 
 
 
Číslo okrsku Název volebního 

okrsku 
Sídlo volebního 

okrsku 
(volební místnost) 

 

Minimální počet 
členů OkVK 

1 Hrádek 
 

Hrádek 78 5 

2 Čermná 
 

Čermná 58 4 

3 Čejkovy Požární zbrojnice 
Čejkovy 

4 

4 Zbynice Požární zbrojnice 
Zbynice 

4 

5 Tedražice Požární zbrojnice 
Tedražice 

4 

 
 
Složení volebních komisí 
 
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 
ve dnech 14. a 15.6.2002  
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Číslo 
okrsku 

Název 
volebníh
o okrsku 

Zapisovatel OkVK Členové OkVK 

1 Hrádek 
 

Míková Eva, Hrádek 200 Šebesta Čeněk, Hrádek 95 
Houdečková Jana (ODS), Hrádek 101 
Šmídová Miluše, Hrádek 165 
Kutil Petr, Hrádek 225 (SV-SOS) 
 

2 Čermná 
 

Vrba Stanislav, Čermná 21 Boublík Josef, Čermná 13 
Kotal Václav, Čermná 49 
Mautner Vít, Kašovice 1 (SV-SOS) 
 

3 Čejkovy Nováčková Věra, Čejkovy 8 Holub František, Čejkovy 78 
Kroupa Karel, Čejkovy 34 
Řezanková Marie, Čejkovy 11 (SV-
SOS) 
 

4 Zbynice Šatra Jaroslav, Zbynice 15 Beránková Marie, Zbynice 20 
Holá Milena, Zbynice 47 
Hána Josef, Zbynice 25 
 

5 Tedražice Hozmanová Ája, Tedražice 66 Pretlová Marie, Tedražice 74 
Jech Václav, Tedražice 17 
Koutenka Václav, Tedražice 47 (SV-
SOS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účast voličů na volbách do PS Parlamentu ČR 2002 
      

 

Okrsek Počet voličů v 
 okrsku 

Účast voličů Účast v  % 
 

 
Hrádek 581 301 51,8 

 
Čermná 114 66 57,9 

 

 
Čejkovy 168 93 55,4 
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Zbynice 62 30 48,4 

 

 
Tedražice 146 92 63 

 

 
Obec celkem 1071 582 54,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky hlasování v jednotlivých okrscích  
       

    P o č e t   h l a s ů       % 
Celá Celá 

 Název strany Hrádek Čermná Čejkovy Zbynice Tedražice obec obec 
Národně demokratická 
 strana 6         6 1 

Demokratická liga           0 0 
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 ČSSD 84 27 24 12 25 172 29,6 

 ODA 1         1 0,2 

Volba pro budoucnost           0 0 

Humanistická aliance     6     6 1 
Akce za zrušení senátu a 
vytunelování 
důchodových fondů 4       1 5 0,9 

Naděje     2   2 4 0,7 
Republikáni Miroslava 
 Sládka 5     1   6 1 

Cesta změny         1 1 0,2 

 ČSNS 3   4     7 1,2 

Strana zdravého rozumu 1   1     2 0,3 
Strana venkova- 
spojené občanské síly   1 5 2 3 11 1,9 

Česká pravice           0 0 

Republikáni           0 0 

 Sdružení nezávislých 14 2 1   4 21 3,6 
Občanská demokratická  
strana 83 11 17 8 22 141 24,2 

 KSČM 36 8 12 3 19 78 13,4 
Koalice KDU - ČSL,US-
DEU 53 17 21 4 11 106 18,2 

 Strana za životní jistoty 2         2 0,3 

Pravý blok 1       2 3 0,5 

 Strana zelených 8       2 10 1,7 

 Celkem hlasů 301 66 93 30 92 582  
 
 
 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
 
Komunální volby se konaly 1.a 2.11.2002.Na MÚ Sušice byly podány k registraci 3 
kandidátní listiny. První kandidátka Sdružení nezávislých, druhá Sdružení nezávislých 
kandidátů Hrádecka, třetí Česká strana sociálně demokratická. Všichni kandidáti byli bez 
politické příslušnosti. Volební materiály nevydával okresní úřad jako doposud, ale již MÚ 
Sušice jako obec třetího stupně. 
 
 

O přízeň voličů se ucházeli tito kandidáti. 
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Za sdružení nezávislých: 
 
1.Ing.Josef Kutil, 44 let, starosta, Hrádek 
2.Ing. František Míka, 46 let, technik, Hrádek 
3.Marie Marcová, 48 let, ředitela MŠ, Čejkovy 
4.Miroslav Děkan, 25 let, technik, Tedražice 
5.Ing.Michal Klíma, 28 let, zootechnik, Čermná 
6.Josef Nový, 51 let, traktorista, Zbynice 
7.Milena Mautnerová, 29 let, optička, Kašovice 
8.František Vozka, 35 let, soukromý podnikatel, Hrádek 
9.Stanislav Karas, 31 let, celník, Hrádek 
10.Josef Urban, 27 let, soukromý podnikatel, Odolenov 
11.Václav Jech, 36 let, řidič, Tedražice  
12.Stanislav Křížek, 50 let, řidič, Hrádek 
 
Za sdružení nezávislých kandidátů Hrádecka : 
 
1.Markéta Rybová, 48 let, technička, Čejkovy 
2.Miroslav Horejš, 53 let, důchodce, Zbynice 
3.Josef Sedlák, 41 let, jednatel, Puchverk 
4.Ing.Pavel Heberlein, 35 let, podnikatel, Kašovice 
5.Pavel Václ, 42 let, technik, Hrádek 
6.Mgr.Stanislav Vrba, 44 let, učitel, Čermná 
7.Stanislav Zelený, 47 let, zootechnik, Tedražice 
8.Mgr.Martin Roučka, 28 let, učitel, Čermná 
9.Oldřich Koutenka, 40 let, soukromý podnikatel, Tedražice 
 
Za Českou stranu sociálně demokratickou : 
 
1.Ing.Jan Babka, 38 let, soukromý podnikatel, Čermná 
 
Všichni tito kandidáti byli bez politické příslušnosti 

 
 
Účast voličů na volbách: 
 
Okrsek Počet voličů 

v okrsku 
Účast voličů Účast v  % 

Hrádek 578 301 52,1 

Čermná 112 71 63,4 

Čejkovy 167 77 46,1 
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Zbynice 62 30 48,4 

Tedražice 142 104 73,2 

Obec celkem 1061 583 54,9 

 

 
 
Dne 15.11.2002 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. 
 
 
 
 
 
OBEC – USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky hlasování v okrscích 

   P o č e t   h l a s ů
Hrádek Čermná Čejkovy Zbynice Tedražice CELKEM

 Sdružení nezávislých
1 Ing. Kutil Josef 235 37 50 25 75 422
2 Ing. František Míka 201 34 46 15 64 360
3 Marie Marcová 194 38 55 17 48 352
4 Miloslav Děkan 193 37 48 18 70 366
5 Michal Klíma 142 49 42 12 47 292
6 Josef Nový 117 38 55 22 50 282
7 Milena Mautnerová 116 30 34 6 29 215
8 František Vozka 229 42 48 16 54 389
9 Stanislav Karas 201 25 30 3 27 286
10 Josef Urban 168 33 43 11 40 295
11 Václav Jech 160 39 45 15 56 315
12 Stanislav Křížek 190 30 44 11 39 314

 Sdružení nezávislých kandidátů Hrádecka
1 Markéta Rybová 93 30 30 4 32 189
2 Miroslav Horejš 51 30 27 15 47 170
3 Josef Sedlák 98 61 30 11 54 254
4 Ing. Pavel Heberlein 85 33 6 1 31 156
5 Pavel Václ 182 37 40 17 58 334
6 Mgr. Stanislav Vrba 127 50 30 14 53 274
7 Stanislav Zelený 159 38 32 13 82 324
8 Mgr. Martin Roučka 172 59 26 8 46 311
9. Oldřich Koutenka 52 26 15 4 55 152

 Česká strana sociálně demokratická
1 Ing. Jan Babka 45 22 10 2 7 86
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Jedním z nejdůležitějších zdrojů poznatků o zásadním dění v obci jsou jistě usnesení ze 
zasedání Zastupitelstva a Rady obce, proto  jsou součástí kroniky v nezměněné podobě a 
věřím, že v nich najdete mnoho o životě obce v naší době. 
 

 
 
 
USNESENÍ 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 26.02.2002 
 
Z a s t u p i t e l s t v o :  
 

1) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady. 
 
2) bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření obce za rok 2001 

 
3) bere na vědomí zprávu Ing. Šebesty o hospodaření příspěvkové organizace Obecní 

lesy Hrádek v roce 2001 
 

4) bere na vědomí zprávu ředitelky Ivany Kůrkové o hospodaření příspěvkové 
organizace Základní škola Hrádek v roce 2001 

 
5) schvaluje závěrečný účet obce za rok 2001. 

 
6) rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup sportovních potřeb a úhradu 

nejnutnějších nákladů na údržbu objektu a sportoviště TJ Svatobor Hrádek u Sušice na 
rok 2002 ve výši 60 tis. Kč. 

 
7) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 

2002 
 

8) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2002. 
 

9) schvaluje rozpočet obce Hrádek na rok 2002. 
 

10) bere na vědomí, že Ing. Eva Míková, Hrádek 200, nemůže dále být členkou finančního 
výboru z důvodu neslučitelnosti práce v tomto výboru a v hospodářském útvaru obce 

 
11)  jmenuje za další členy finančního výboru paní Danuši Řezankovou, nar. 19.06.1967, 

bytem Čejkovy 82, slečnu Ivanu Marcovou, narozenou 02.02.1980, bytem Čejkovy 77 
a paní Miluši Šmídovou, narozenou 13.07.1960, bytem Hrádek 165. 
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12) rozhodlo o ručení majetkem obce Hrádek ve smyslu § 303 a násl. Obchodního 
zákoníku ve věci leasingové smlouvy na montovanou halu v pořizovací ceně 
1.071.800,- Kč (bez DPH), firmě S MORAVA, s.r.o., se sídlem ve Znojmě, Horní 
náměstí 264/18, IČO 16325460 za dlužníka – příspěvkovou organizaci Obecní lesy 
Hrádek, Hrádek u Sušice 78, IČO 47731460 

 
13)  schvaluje v návaznosti na bod č. 5 usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva, 

konaného dne 26.6. 2001, koupi pozemkových parcel pč. 1255/2 o výměře 101m2 a 
1254/2 o výměře 33 m2, v katastrální území Hrádek u Sušice, které byly utvořeny 
geometrickým plánem číslo zakázky 302-133/2001, od manželů Ladislava a Jaroslavy 
Kurcových, Hrádek u Sušice 72 za cenu 50 Kč za m2. 

 
 

14) schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Hrádek a paní Marií Kovářovou, bytem 
Žichovice 25, tak, že Obec Hrádek nabude do svého vlastnictví pozemkovou parcelu 
pč. 188/1 (původ JK) v katastrálním území Tedražice o výměře 390 m2 a paní Marie 
Kovářová nabude do svého vlastnictví pozemkovou  parcelu pč. 264 o výměře 390 m2 
v katastrálním území Lipová Lhota, nově utvořenou po provedených komplexních 
pozemkových úpravách. 

 
  1.zasedání v roce 2002, přítomno 10 členů, byl projednáván a následně schválen rozpočet 
obce Hrádek na rok 2002, zastupitelstvo dále odsouhlasilo rozpočty příspěvkových organizací 
Obecní lesy a Základní škola.S rozpočtem Obecních lesů seznámil zastupitelstvo pan Ing. 
Václav Šebesta a s rozpočtem ZŠ paní Ivana Kůrková. Byl doplněn finanční výbor na počet 
pěti členů (stávající výbor paní Ing. Eva Míková, Mgr. Stanislav Vrba a paní Švecová). 
P.Míková nesmí dle zákona o obcích pracovat ve finančním výboru a zároveň jako ekonomka 
obecního úřadu.Nový členové finančního výboru slečna Ivana Marcová z Čejkov, paní Dana 
Řezanková z Čejkov a paní Miluše Šmídová bývalá kronikářka obce. 
 
  
 
 
 
USNESENÍ 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 27.6.2002 
 
Z a s t u p i t e l s t v o :  
 

1) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady. 
 
2) projednalo zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Hrádek za rok 2001 

ze dne 31.5.2001. 
 

3) ukládá finančnímu výboru provádět kontroly hospodaření u příspěvkových organizací 
dle zákona č. 250/2000 Sb. 

 
4) ukládá radě obce projednat s vedoucími pracovníky a účetními příspěvkových 

organizací Základní škola Hrádek u Sušice a Obecní lesy Hrádek závady zjištěné 
v hospodaření těchto organizací a přijmout opatření k jejich odstranění  
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5) schvaluje navýšení rozpočtové položky 6119 a § 1031 o 140 tis. Kč na zpracování 

LHP 
 

6) rozhodlo odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům výborů a komisí 
dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. v platném znění nezvyšovat a ponechat je 
v původní výši . Výše odměn je uvedena v příloze č.1 tohoto zápisu. 

 
7) schvaluje ve smyslu § 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jednorázové odměny 

občanům za jejich práci v komisích a výborech obce uvedené v příloze č. 2 
 

8) neschvaluje vyplacení dalších odměn členům zastupitelstva obce a členům rady za 
období od 1.1.2002 do 30.6.2002.   

 
9) stanoví ve smyslu § 28 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění počet členů 

nově voleného zastupitelstva obce na 15 členů 
 

10) rozhodlo v návaznosti na bod č. 4 usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva, 
konaného dne 25.9.2001, o směně pozemků mezi Obcí Hrádek a paní Olgou 
Vorlovou, bytem Hrádek 37 tak, že Obec Hrádek nabude do svého vlastnictví 
nádvoří, stavební parcelu pč. 65/19 o výměře 123 m2 a paní Olga Vorlová nabude do 
svého vlastnictví stavební parcelu pč. 35/2 o výměře 8 m2, nově utvořenou 
geometrickým plánem číslo zakázky 237-6/2001 a současně nabude též nádvoří, 
stavební parcelu pč. 65/21 o výměře 115 m2, nově utvořenou geometrickým plánem 
číslo zakázky 307-227/2001. V rámci této směny mezi Obcí Hrádek a paní Olgou 
Vorlovou nebude žádným z účastníků požadováno finanční vyrovnání. 

 
11) rozhodlo o koupi pozemkové parcely pč. 552/2 o výměře  674 m2, vedené ve  

zjednodušené evidenci katastru nemovitostí pro obec Hrádek, katastrální území 
Tedražice, od paní Žofie Jandové a pana Miroslava Kizeka, oba bytem Tedražice 39, 
za cenu 26.960,- Kč, tj. 40,- Kč za 1 m2  Současně se Obec Hrádek zavazuje 
v případě, že dojde ke změně trasy příjezdové komunikace ke kostelu na Zdouni, 
zajistit na svoje náklady odprodej části současné ppč. 552/4 v prostoru mezi 
zahradami ppč. 551 a 555 oběma nebo jednomu se současných vlastníků ppč. 552/2 a 
to za cenu 40,- Kč za 1 m2. 

 
12) rozhodlo o prodeji objektu bývalé kovárny v Čejkovech s nezbytnou částí st.pč. 44 

v katastrálním území Čejkovy panu  Františku Zeithammelovi,  bytem Hrádek 195  za 
cenu 96 tis. Kč. 

 
13) rozhodlo o prodeji ppč. 98/4 v k.ú. Hrádek u Sušice manželům Václavu a Daně 

Hanusovým, bytem Nová ul. 924, Sušice za cenu 100,- Kč za 1 m2.  
 

14) rozhodlo o prodeji pozemku parc.č. 1558/2 o výměře 330 m2 v k.ú. Čejkovy nově 
utvořeným geo. plánem číslo zakázky 106-56/2000 panu Zdeňkovi Kroupovi, bytem 
Čejkovy 25 za cenu 20 Kč za 1 m2. 

 
15) rozhodlo o prodeji kamenných zárubní z domu čp. 97 v Hrádku panu Stanislavu 

Berkovi, Hrádek 64 za cenu 1000,- Kč. 
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U S N E S E N Í  
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 25.7.2002 
 
Z a s t u p i t e l s t v o :  
 

 
1) bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o provedené kontrole hospodaření 

u příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek 
 

2) rozhodlo o koupi pozemkové parcely pč. 556   o výměře  3489 m2, vedené ve  
zjednodušené evidenci katastru nemovitostí pro obec Hrádek, katastrální území 
Tedražice, od manželů Františka a Věry Rendlových  oba bytem Tedražice 6, za cenu 
35,- Kč za 1 m2. 

                                                                                                                                                  
3) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro výběr 

dodavatele na stavbu „Úprava povrchu cyklotrasy č. 2084 v úsecích Tedražice – 
Čejkovy a Tedražice – Lipová Lhota“ ve složení: 1 zástupce RRA Šumava, Ing. 
František Míka, Ing. Josef Kutil, Pavel Václ a František Vozka. Současně jmenuje 
náhradníky: Josef Nový, Stanislav Vrba, Marie Marcová a Vlastimil Vinter. 

 
4) pověřuje radu obce vyřešením problematiky převedení Mateřské školy v Hrádku na 

právní subjekt 
 

 
 

 
USNESENÍ 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 17.10.2002 
 
Z a s t u p i t e l s t v o :  
 

1) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady 
 

2) bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o provedené kontrole hospodaření 
u příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice 

 
3) ukládá radě zpracovat dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Hrádek u Sušice 
 

4) zřizuje Povodňový fond obce Hrádek 
 

5) vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Hrádek č. 1/2002 „O použití účelových 
prostředků z Povodňového fondu obce Hrádek na opravy bytového fondu 
poškozeného povodněmi v roce 2002“   



KRONIKA OBCE HRÁDEK 

 35 

 
6) zřizuje Fond rozvoje bydlení  obce Hrádek 

 
7) vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Hrádek č. 2/2002 „O použití účelových 

prostředků z Fondu rozvoje bydlení obce Hrádek na opravy bytového fondu 
poškozeného povodněmi v roce 2002“ 

 
8) rozhodlo o založení příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice, okres 

Klatovy 
 

9) schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice, 
okres Klatovy 

 
10)  ukládá radě svolat jednání vlastníků nemovitostí st.pč. 60, 61 a 62 v k.ú. Čermná za 

účelem projednání záměru rozdělení veřejného prostranství v dané lokalitě 
 

11)  zamítlo prodej i pronájem pozemku ppč. 105/26 v k.ú Hrádek u Sušice (žádost č.j. 
859/2). 

 
12)  rozhodlo o prodeji  části pozemku ppč. 2968/3 v k.ú. Čejkovy v mezích jak je 

uvedeno v zápise z komise KPRO dne 17.10.2002 manželům Pavlu a Heleně 
Melkovým, Čejkovy za cenu 70 Kč za 1 m2 

 
13) rozhodlo o prodeji části pozemku st.pč. 69/2 v k.ú. Hrádek v mezích stávajícího 

oplocení  manželům Václavu a Marii Švarcovým, Hrádek 6 za cenu 70 Kč za 1 m2 
 
  17.10.2002 poslední zasedání zastupitelstva a rady. Rada na svém posledním zasedání 
projednávala dvě aktuální záležitosti. Přestavba hasičské zbrojnice Hrádek byla zadána místní 
firmě Zednické práce Běloch a Truhlářství Z.Lísa. Dále bylo jednáno o Mateřské a   základní 
škole.Na základě změny zákona je nutno, aby MŠ měla vlastní právní subjektivitu. 
Zastupitelstvo rozhodlo na základě vyslechnutého příspěvku ředitelky Mateřské školy paní 
Marcové a ředitelky Základní školy p.Kůrkové, že každý subjekt zůstane samostatný a 
nedojde ke sloučení do jednoho subjektu. Byli projednány další běžné záležitosti a starosta 
poděkoval zastupitelstvu za jeho práci.   
 
 
USNESENÍ 
z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 15.11.2002 
 
 
Z a s t u p i t e l s t v o :  

 
1) ověřuje platnost voleb Zastupitelstva obce Hrádek 

 
2) bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích  
 

3) stanoví souladu s § 84 odst.2. písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, počet místostarostů  1 (slovy jednoho) 
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4) stanoví v souladu s § 84 odst.2. písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, počet členů rady obce 5 (slovy pět) 
 

5) volí v souladu s § 84 odst.2. písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, starostou obce Ing. Josefa Kutila 

 
6) volí v souladu s § 84 odst.2. písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, místostarostou obce Ing. Františka Míku 
 

7) volí v souladu s § 84 odst.2. písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, další členy rady obce paní Marii Marcovou, Mgr. Martina Roučku a pana 
Františka Vozku 

 
8) stanoví v souladu s § 84 odst.2. písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, aby starosta obce Ing. Josef Kutil  byl pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněn 

 
9) zřizuje dle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, finanční výbor 

 
10)  zřizuje dle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kontrolní výbor 

 
11)  volí v souladu s § 84 odst.2. písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, předsedou finančního výboru pana Mgr. Stanislava Vrbu , za další členy výboru 
finančního volí paní Mgr. Miluši Šmídovou a Ing. Janu Švecovou 

 
12)  volí v souladu s § 84 odst.2. písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, předsedou kontrolního výboru pana Stanislava Karase , za další členy výboru 
kontrolního volí Ing. Michala Klímu a pana Josefa Nového 

 
13) schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jednací 

řád zastupitelstva obce 
 

14) schvaluje v souladu s § 84 odst.2. písm m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva, tak jak jsou 
uvedeny v příloze č.1   

 
 

 
 
USNESENÍ 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 19.12.2002 
 
Z a s t u p i t e l s t v o :  
 

 
1) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady 
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2) rozhodlo o rozdělení finančního daru od Západočeské energetiky a.s. ve výši 79.500,- 
Kč občanům postižených povodní v srpnu 2002 dle seznamu v příloze č.1 

 
3) schvaluje finanční dar z rozpočtu obce občanům postižených povodní v srpnu 2002 

dle seznamu v příloze č.2  
 

4) schvaluje Pravidla pro poskytování finančních prostředků z Povodňového fondu obce 
Hrádek na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 

 
5) vyhlašuje výběrové řízení na žádosti o příspěvek z Povodňového fondu Obce Hrádek 

na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, uzavírka podávání 
žádostí je 10.1.2003 do 14.00 hodin na OÚ Hrádek.  

 
6) zřizuje pracovní komisi na posouzení žádostí o poskytnutí finančních prostředků 

z Povodňového fondu Obce Hrádek na opravy bytového fondu poškozeného 
povodněmi v roce 2002.  

 
7) volí za předsedu komise pro posouzení žádostí o poskytnutí finančních prostředků 

z Povodňového fondu Obce Hrádek  Františka Vozku , za další členy komise volí Ing. 
Pavla Zdeňka, Ing. Pavla Suka, Čeňka Šebestu a Milenu Mautnerovou.  

 
8) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Hrádek č. 4/2002 , kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška Obce Hrádek o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů č. 2/2001. 

 
9) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Hrádek č. 3/2002, kterou se vydává Řád 

veřejného pohřebiště ve Zbynicích a na Zdouni.  
 

10) schvaluje dle § 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jednorázové odměny občanům za 
jejich práci v komisích v roce 2002 uvedené v odst. 1 přílohy č. 3 tohoto zápisu 

 
11) schvaluje dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dary občanům za jejich práci pro 

obec v roce 2002 uvedené v odst. 2 přílohy č. 3 tohoto zápisu 
 

12) pověřuje Ing. Míku odpovědět na stížnost čj. 1297/2002 panu Františku Valdmanovi 
st., Hrádek 111 

 
13) stanovuje nájemné pro rok 2003 za pronájem  lesních pozemků ve vlastnictví obce 

příspěvkové organizaci Obecní lesy Hrádek ve výši 700 tis. Kč za rok.  
 

14) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely parc.č. 1073/19 v k.ú. Hrádek u Sušice o 
výměře 1361 m2 za cenu 80,- Kč /m2 panu Václavu Matějčkovi, Kašovice 16.  

 
15) rozhodlo o prodeji pozemku ppč. 1194/8 v k.ú. Čermná o výměře 67m2 za cenu 20,- 

Kč/m2 v podílu 1/6 Mgr. Stanislavu Vrbovi, Čermná 21, v podílu 1/6 Ing. Jitce 
Špátové,  Záboří 104 a v podílu 2/3 Marii Jiřincové, Čermná 21. 
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OBEC – USNESENÍ OBECNÍ RADY 
 
22.1.  Rada 
  Na zasedání rady byli přítomni Ing. Josef Kutil, Ing.František Míka a Pavel Václ.  
Byli přítomni také někteří zastupitelé. 
  Hlavním bodem jednání byla příprava rozpočtu a plán investičních akcí. 
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Z usnesení Rady : starostovi bylo uloženo svolat poradu zastupitelstva kde budou upřesněny 
investice v roce 2002.Finanční výbor má připravit vyúčtování rozpočtu 2001 a návrh rozpočtu 
2002.Ve fin.výboru pracovala Ing.Míková, ekonomka OÚ, není to slučitelné se zákonem, 
proto nadále nemůže ve fin.výboru pracovat. Bylo schváleno zvýšení ceny obědu ve školní 
kuchyni z 33,- na 35,- Kč,byla schválena smlouva s firmou Rumpold o zabezpečení sběru a 
odstraňování komunálního odpadu. Rada pozvala na příští zasedání Ing.Václava Šebestu, aby 
seznámil radu o hospodaření Obecních lesů. Dále doporučila zastupitelstvu ručit majetkem 
obce za novou ocelovou halu na pile v Čermné (leasingová smlouva).Rada jednala o 
uvolněném místě kronikáře obce – bylo nabídnuto v hlášení místního rozhlasu občanům . 
 
 Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 22. ledna 2002: 

 
R a d a  : 
 
1) bere na vědomí zprávu starosty. 
 
2) schvaluje plán zasedání zastupitelstva a rady na rok 2002 (viz příloha) 

 
3) ukládá starostovi svolat poradu zastupitelstva za účelem upřesnění investičních akcí 

v roce 2002 dne 31.1.2002 ve 20.00 hodin. 
 

4) žádá finanční výbor , aby připravil vyúčtování rozpočtu obce za rok 2001 a návrh 
rozpočtu na rok 2002 do 16.2.2002.  

 
5) schvaluje zvýšení ceny obědů ve Školní jídelně v Hrádku pro důchodce a ostatní občany 

z 33.- Kč na 35,- Kč s platností od 1.2.2002.  
 

6) schvaluje smlouvu o zabezpečení sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro obec Hrádek mezi Obcí Hrádek a firmou RUMPOLD-P s.r.o., 
Úslavská  27, Plzeň.  

 
7) schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro obec Hrádek u Sušice. 
 

8) schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro obec Hrádek u Sušice. 

 
9) schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro obec Hrádek u Sušice. 
 

10) doporučuje zastupitelstvu ručit za Obecní lesy Hrádek firmě S MORAVA s.r.o. , Horní 
náměstí 264/18 , Znojmo ve věci leasingové smlouvy na zakoupení ocelové haly na pilu 
v Čermné v pořizovací ceně 1.071.800,- Kč (bez DPH).  

 
11) ukládá starostovi pozvat na příští jednání rady ing. Šebestu , aby seznámil radu s plánem 

a rozpočtem obnovy pily na Čermné a vyúčtováním provozu.  
 

12) bere na vědomí informaci, že ing. Míková nemůže z důvodu svého pracovního zařazení 
vykonávat funkci člena finančního výboru obce.  
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13) ukládá starostovi připravit do zastupitelstva návrh na doplnění finančního výboru.  

 
14) bere na vědomí, že Miluše Šmídová, Hrádek 165 ukončila práci kronikáře obce 

k 31.12.2001.  
 

15) ukládá starostovi vytipovat do příštího jednání rady vhodné  kandidáty do funkce 
kronikáře obce. Informování občanů bude provedeno ve zpravodaji MR. 

 
16) schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Hrádek a firmou LESS a.s. Bohdaneč . Obec touto 

smlouvou pronajímá firmě LESS pozemky lesních školek p.p.č. 2226/1 o výměře 
48.300m2 v k.ú. Čejkovy za cenu 1,- Kč za m2 a rok.  

 
17) bere na vědomí dopis MÚ Kralupy nad Vltavou o zamítnutí znovuprojednání převodu 

části pozemku ppč 780/1 v k.ú. Čermná zpět do vlastnictví obce Hrádek.  
 

18) bere na vědomí informaci od Okresního úřadu Klatovy, že od 1.ledna 2002 jsou orgány 
příslušnými k povolování kácení dřevin mimo les v zastavěných územích i mimo ně a 
pro ukládání náhradní výsadby dle zák. č. 114/1992 Sb., obce.  

 
19) nesouhlasí se snížením nájemní ceny za pronájem stodoly na pozemku st.p.č. 108 v k.ú. 

Hrádek u Sušice manželům Seidlovým , Sušice 174. Rada vyzývá nájemce k uzavření 
nájemní smlouvy do 28.2.2002 , v případě neuzavření smlouvy požaduje rada vyklidit 
předmětný objekt do 31.3.2002. 

 
20) nemá z pohledu vlastníka pozemků ppč. 118 a 108/1 námitky, aby manželé Bouškovi, 

Hrádek 224 využili ve výjimečných případech tyto pozemky pro přejezd při přepravě 
rozměrnějšího nákladu na pozemek ppč. 124/4. Manželé Bouškovi si souhlas přejezdu 
musí zajistit od nájemců dotčených pozemků.  

 
21) ukládá starostovi zajistit posouzení stavu lípy na obecním pozemku před čp. 74 

v Hrádku odborným konzervátorem ochrany přírody a podle výsledku posouzení zajistit 
její odborné ošetření.  

 
22) bere na vědomí žádost p. Petra Makrlíka , Hrádek 24 o přidělení obecního bytu. Žádost 

bude zařazena do seznamu žadatelů o byt.  
 

23) ukládá starostovi a zástupci starosty projednat se zástupci SDH Hrádek další postup v 
záležitosti přístavby požární zbrojnice v Hrádku.  

 
24) bere na vědomí oznámení pana Stanislava Vrby , Čermná 21 o vyřazení chovného býka 

z chovu v Čermné a ukládá starostovi oznámit tuto skutečnost písemně stěžovatelce pí. 
Fořtová Josefě, Čermná 64 

 
25) nesouhlasí s vytýčením hranic pozemku ppč. 277/2 v k.ú. Tedražice pro pana Františka 

Niebauera z důvodu, že předmětný pozemek p. Niebauer koupil od obce v tom stavu jak 
jej znal a hranice předmětného pozemku jsou v terénu patrné.  
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31.1 Rada 
Byli přítomni také zastupitelé.  Hlavním bodem jednání byla příprava rozpočtu a plán 
investičních akcí. 
 
Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 31. ledna 2002: 

 
R a d a  : 
 
1) předkládá zastupitelstvu návrh investičních akcí na realizaci v roce 2002 (příloha  tohoto 

zápisu). 
 
2) ukládá starostovi zajistit orientační finanční rozpočty navržených akcí a připravit je pro 

jednání o rozpočtu do 19.2.2002.  
 

3) rozhodla o svolání příštího jednání rady dne 19.2.2002 ve 20.00 hodin. Toto jednání 
rady bude rozšířené o členy zastupitelstva. 

 
 
 
 19. 2. Rada 
Na této Radě byli přítomni někteří zastupitelé, byl projednán rozpočet a tento předložen 
k projednání v zastupitelstvu.Byl jmenován předseda kulturně sportovní komise Pavel Václ, 
Hrádek 209, člen rady.Na tomto zasedání jsem byl jmenován kronikářem obce od 1.3.2002. 
TJ Svatobor Hrádek žádala dotaci na provoz sportoviště 60000 Kč. 
 
 Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 19. února 2002: 
 

R a d a  : 
 
1) bere na vědomí zprávu Ing. Šebesty o hospodaření Obecních lesů Hrádek v roce 2001 a 

o postupu obnovy provozu obecní pily po požáru v září 2001.  
 
2) jmenuje předsedou kulturně sportovní komise pana Pavla Václa, bytem Hrádek 209 

 
3) jmenuje kronikářem Obce Hrádek splatností od 1.3.2002 pana Čeňka Šebestu, bytem 

Hrádek 95 
 

4) předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2002 
 

5) doporučuje v rámci oprav místních komunikací v roce 2002 upřednostnit rekonstrukci 
místní komunikace v Tedražicích v Luhu, výspravu povrchů komunikace Tedražice-
Čejkovy a Tedražice-Lipová Lhota a opravu místní komunikace ve Zbynicích od hlavní 
silnice ke hřbitovu. 
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6) doporučuje zastupitelstvu poskytnutí dotace na činnost v roce 2002 TJ Svatobor Hrádek 
ve výši 60 tis.Kč 

 
7) bere na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku v OO Policie Sušice v roce 

2001 
 

8) doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemků dle žádosti paní Marie Kovářové , 
Žichovice 35  (čj.148/2002) 

 
9) ukládá Ing. Míkovi vstoupit do jednání se žadateli ve věci žádosti čj.174/2002 a předložit           
zprávu radě na příštím jednání 

 
 
 
 
 
19.3. Rada  
 Město Sušice zaslalo poděkování za příspěvek 100 000 Kč na dovybavení nemocnice Sušice. 
Dále se jednalo o přestavbě hasičského auta v Tedražicích, o prodeji kovárny v Čejkovech a 
ošetřování památných stromů v obci 
 
Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 19. března 2002: 
 
R a d a  : 

1) bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady.  

2) schvaluje plán ošetření významných stromů v obci Hrádek v roce 2002. 

3) pověřuje člena rady pana Pavla Václa k vytipování vhodného vozidla ke koupi pro 
potřeby SDHO Tedražice a k zjištění technických podmínek jeho přestavby na hasičské 
vozidlo. 

4) bere na vědomí urgenci paní Marie Jiřincové, Čermná 21 na vyřešení majetkoprávních 
vztahů na Čermné. Toto bude řešeno jednáním s vlastníky dotčených pozemků po 
provedení zaměření celé předmětné lokality, které je objednáno u odborné firmy. 

5) schvaluje příspěvek ve výši 200 Kč na jedno zúčastněné dítě na plavecký výcvik žáků  
Základní školy Hrádek u Sušice 

6) schvaluje příspěvek ve výši 200 Kč na jedno zúčastněné dítě na plavecký výcvik žáků  
Mateřské školy Hrádek u Sušice 

7) bere na vědomí informaci HZS Plzeňského kraje o zajištění odborné přípravy velitelů, 
zástupců a strojníků JPO II, III a V okresu Klatovy 

8) bere na vědomí informaci města Sušice o aktuálním stavu veřejné finanční sbírky na 
dovybavení Nemocnice v Sušici. 

9) bere na vědomí informaci o provedené kontrole OSA na OÚ Hrádek dne 19.3.2002. 
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10) ukládá zástupci starosty Ing. Míkovi k zajistit do cenový odhad nemovitosti na st.pč. 44 
v k.ú. Čejkovy (bývalá kovárna) a tento předložit radě na jejím příštím jednání.  

11) ukládá členu rady panu Pavlu Václovi a technikovi obce panu Šebestovi, aby na místě 
samém posoudili žádost manželů Jany a Pavla Davidových, Klatovy a podali zprávu na 
příštím jednání rady, která v dané věci rozhodne. 

12) bere na vědomí žádost manželů Kamila a Jaroslavy Fuksových, Hrádek 222 o odprodej 
pozemku na výstavbu garáže (čj. 297/2002). Žádost bude zařazena do seznamu žádostí o 
předmětné pozemky. 

13) schvaluje pronájem části pozemku 1162 v k.ú. Čermná o výměře 25 m2 za účelem 
umístění reklamy panu Bohumilu Jílkovi, Pod vodojemem 265/II, Sušice za cenu 5,- Kč 
za m2 a rok. Nájemní smlouva bude uzavřena po vydání stavebního povolení k umístění 
reklamního zařízení. 

 
 
9.4. Rada 
LESY bylo rozhodnuto, že firma  Ing. František Černý – Taxační kancelář, Villaniho 425, 
Sušice vypracuje Lesní hospodářský plán a doplněn rozpočet Obecních lesů o částku 140 tis. 
na tuto akci. 
Byl jsem jmenován do povodňové komise.Členové komise : Ing.Josef Kutil, Ing.František 
Míka, Stanislav Křížek, František Vozka, Pavel Václ a Čeněk Šebesta. 

 
 
 
 

Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 9. dubna 2002: 
 
R a d a  : 

1) bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady. 

2) rozhodla, aby vypracování lesního hospodářského plánu bylo zadáno firmě Ing. 
František Černý – Taxační kancelář, Villaniho 425, Sušice. 

3) navrhuje zastupitelstvu doplnit do rozpočtu obce na rok 2002 ve výdajích položku ve 
výši 140 tis. Kč na zpracování LHP. 

4) schvaluje nové složení povodňové komise takto: Ing. Kutil Josef, Ing. Míka František, 
Křížek Stanislav, Vozka František, Václ Pavel, Šebesta Čeněk. 

5) schvaluje aktualizovaný Povodňový plán obce Hrádek. 

6) rozhodla, aby pro výpočet nájemného v obecních bytech pro období od 1.7.2002 do 
31.12.2002 byl ponechán koeficient růstu nájemného Ki  dle Výměru MF č. 02/2002 ve 
výši 1,04. 

7) schvaluje novou kolektivní smlouvu včetně příloh mezi Obcí Hrádek a Základní 
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací pro obvod Sušicka. 
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8) rozhodla, aby dodavatelem stavebních prací na rekonstrukci místní komunikace 
v Tedražicích Luhu a místní komunikace ke hřbitovu ve Zbynicích byla firma Silnice 
Klatovy a.s. 

9) ukládá komisi KPRO posoudit na místě žádost č.j. 237/2002 pana Pavla Ryby, Čejkovy 
č.p. 50  a předložit radě návrh na řešení. 

10) bere na vědomí dopis paní Ireny Karlovské, Tedražice 44. která děkuje zastupitelstvu za 
opravu cesty a za včasné varování při vyhlášení povodňové pohotovosti.  

11) doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc.č. 98/4 v k.ú. Hrádek 
manželům Václavu a Daně Hanusovým, Nová 924, Sušice. 

12) rozhodlo zajistit v letních měsících v obci Hrádek s využitím nabídky VOD Svatobor 
Hrádek svoz biologického odpadu. Svoz bude zahájen v měsíci květnu, intervaly svozu 
budou asi po 14 dnech, termíny svozu budou upraveny podle zájmu občanů. Starosta 
dojedná termíny a organizaci svozu s VOD Svatobor a zajistí informování občanů. 

13) bere na vědomí změnu vládního nařízení č. 358/2000, kterou se zvyšují s platností od 
1.3.2002 odměny poskytované členům zastupitelstev obcí a předkládá tento materiál 
k projednání nejbližšímu zasedání zastupitelstva. 

 
Rada vzala na vědomí dopis paní Karlovské z Tedražic 44 (Cihelna), která děkuje obci 
Hrádek za úpravu cesty Hrádek – Tedražice (lesem) a informování v době povodňové 
pohotovosti v březnu.Je třeba poznamenat, že takové dopisy nebývají často vidět na obecním 
úřadě.Většinou nebývají zástupci obce za svou práci chváleni a písemné poděkování je ještě 
více vzácnější. 
Protože mnozí občané, kteří topí pouze zemním plynem si často stěžují na problémy 
s likvidací biodpadu bylo jednáno s VOD Hrádek o svozu tohoto odpadu . Zkušebně bude 
svoz zahájen v květnu a četnost bude upravena podle zájmu občanů. Bude odváženo pouze 
listí, tráva a kompostovatelné zbytky. 
 
Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 14. května 2002: 
 
R a d a  : 

1) bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady. 

2) zamítá žádost č.j. 292/2002 manželů Jany a Pavla Davidových o svolení k oplocení 
pronajaté části pozemku parc.č. 1311 v k.ú. Hrádek u Sušice. 

3) rada rozhodla, aby  Komise pro rozvoj obce byla do konce tohoto volebního období 
ponechána ve stávajícím složení. 

4) rada bere na vědomí zápis z jednání komise KPRO ze dne 18.4.2002. 

5) rozhodla ve věci žádosti č.j. 959/2001 pana Josefa Hofmana, Prosecká 685/4, Praha 9 
následovně: rada doporučuje zastupitelstvu odprodej části pozemku parc.č. 2968/4 v k.ú. 
Čejkovy v mezích uvedených v zápise z KPRO ze dne 18.4.2002 panu Hofmanovi po 
předchozím zaměření skutečného stavu hranic pozemků. 
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6) rozhodla o provedení geometrického zaměření skutečného stavu hranic pozemků na celé 
komunikaci parc.č. 2968/1 v k.ú. Čejkovy. Zajistí starosta. 

7) rozhodla ve věci žádosti č.j. 237/2002 pana Pavla Ryby, Čejkovy 50 následovně: obec 
poskytne žadateli 60 m betonových rour DN 300 mm na opravu dešťové obecní 
kanalizace za podmínky, že kanalizace bude vedena po obecním pozemku, zemní práce 
budou provedeny žadatelem na jeho náklady a před zasypáním opraveného trubního 
vedení bude provedena prohlídka za účasti zástupce obce.  

8) rozhodla ve věci žádosti č.j. 237/2002 občanů Čejkov následovně: obec poskytne 
žadatelům 50 m betonových rour DN 300 mm na opravu dešťové obecní kanalizace na 
obecním pozemku parc.č. 2 v k.ú. Čejkovy za podmínky, že zemní práce budou 
provedeny žadateli na jejich náklady a před zasypáním opraveného trubního vedení 
bude provedena prohlídka za účasti zástupce obce. 

9) ukládá paní Marcové projednat se ředitelkou ZŠ Hrádek u Sušice možnost zajištění 
zamykání areálu ZŠ a MŠ v nočních hodinách. 

10)  ukládá technikovi obce zajistit opravu všech vrátek areálu ZŠ a MŠ V Hrádku, tak aby 
je bylo možno uzamykat. 

11) ukládá starostovi zajistit vypracování geo. plánu na areál hřiště v Čejkovech 

12) ukládá starostovi a zástupci starosty jednat s vlastníky pozemků parc.č. 555, 556 a 552/2 
v k.ú. Tedražice o možnosti odkoupení pozemku potřebného pro vybudování parkoviště 
pro osobní automobily u hřbitova na Zdouni. Současně zajistí odborné posouzení 
možnosti využití pro vybudování parkoviště obecního pozemku parc.č. 624/3 v k.ú. 
Tedražice. 

13) rozhodla o přijetí nabídky firmy „Přemysl Písař – Návrhy a realizace zahrad“, Hlávkova 
761, Klatovy na úpravu prostranství pozemku parc.č. 22/2 v k.ú. Hrádek u Sušice. 

14) bere na vědomí písemné poděkování č.j. 493/2002 občanů Tedražic Luhu za opravu 
místní komunikace 

15) bere na vědomí žádost Hany Šebestové, Hrádek 95 č.j. 462/2002 o přidělení bytu. 
Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o byt. 

16) bere na vědomí žádost pana Zdeňka Barona, Hrádek 191 č.j. 476/2002 o odprodej 
pozemku pro výstavbu garáže. Žádost bude zařazena do seznamu žádostí o předmětné 
pozemky. 

17) rada ukládá starostovi a zástupci starosty posoudit na místě samém žádost pana 
Miloslava Kotala č.j. 477/2002 za účasti žadatele. O žádosti bude rozhodnuto při příštím 
jednání rady. 

18) bere na vědomí žádost slečny Zuzany Plaché, Hrádek 190 č.j. 480/2002 o přijetí do 
pracovního poměru jako administrativní pracovnice. Žádost bude evidována, v současné 
době se nepočítá s přijetím dalšího admin. pracovníka OÚ Hrádek. 
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19) bere na vědomí žádost paní Dany Šimkové, Hrádek 187 č.j. 402/2002 o přijetí do 
pracovního poměru jako uklízečka. Žádost bude evidována, v současné době je toto 
místo obsazeno. 

20) rozhodla ve věci žádosti slečny Libuše Zelené, Hrádek 75 č.j. 500/2002  následovně: 
rada doporučuje pronájem části pozemku ppč. 835 v k.ú. Hrádek. Předmětný pozemek je 
nutno vyměřit. Pronájem bude oznámen dle zákona o obcích a poté bude rozhodnuto na 
příštím jednání rady.  

 

    
 
18.6. Rada 
 
 Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 18. června 2002: 
 
R a d a  : 

1) bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady. 

2) doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku ppč. 552/2 (PK) v k.ú. Tedražice 
s částečnou směnou za část obecního pozemku  ppč. 552/4 

3) doporučuje zastupitelstvu vykoupit pozemek ppč. 556 (PK) v k.ú. Tedražice za účelem 
rekonstrukce přístupové cesty ke hřbitovu na Zdouni a vytvoření podmínek pro 
parkování osobních automobilů.  

4) schvaluje pronájem části pozemku ppč. 1194/1 (předzahrádka a zaplocený dvůr) v k.ú. 
Čermná o výměře 149 m2  panu Miloslavu Kotalovi, Pod Nebozízkem 354 Sušice,za 
nájemní cenu 1,- Kč za m2 a rok. 

5) schvaluje pronájem části pozemku ppč. 835 v k.ú. Hrádek o výměře  42 m2 slečně 
Libuši Zelené , Hrádek 75 za  nájemní cenu  1,- Kč/m2 a rok. 

6) doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej  objektu bývalé kovárny na pozemku st.p.č. 
44  v k.ú. Čejkovy panu Františku Zeithammelovi , Hrádek 205 za cenu v rozmezí 50 až 
100 tis. Kč.  

7) bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání obce Hrádek za rok 2001. Současně 
rada rozhodla přizvat na příští jednání rady vedoucí příspěvkových organizací Obecní 
lesy Hrádek a Základní škola Hrádek u Sušice a jejich pracovníky zodpovědné za vedení 
účetnictví za účelem projednání nápravy zjištěných nedostatků 

8) rozhodla o zvýšení limitu pokladny Obce Hrádek na částku 30.000,-.Kč. 

9) rozhodla svolat výrobní výbor na rozpracování projektu  stavby „Průtah Hrádek – 
chodníky u silnice II /187 za účasti obce, SÚS Klatovy , DI Policie ČR, Referátu 
dopravy OkÚ Klatovy a Odboru výstavby MÚ Sušice 
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10) bere na vědomí žádost čj. 528/2002 pana Vaníčka , Hrádek 191 o zakoupení pozemku 
na výstavbu garáže.Žádost bude zařazena do seznamu žádostí o předmětné pozemky.  

11) stanovila nájem za pozemek parc.č. 468 v k.ú. Zbynice (bývalá školní zahrada) o 
výměře 924 m2 panu Zdeňku Riedlovi ,Zbynice 42 ve výši 712,- Kč za rok  

12) ukládá komisi KPRO  projednat na místě žádost č.j. 547/2002 Ing. Pavla Heberleina , 
Kašovice 4 a podat zprávu o výsledcích šetření zastupitelstvu.  

13) postupuje zastupitelstvu žádost č.j. 564/2002 pana Stanislava Berky, Hrádek 64. 

14) souhlasí s průjezdem orientační motoristické soutěže Trapper Trophy 2002 po 
účelových a místních komunikací na území obce Hrádek dle předložené žádosti. 

15) rozhodla ve věci žádosti pana Jiřího Porta , Hrádek 136 (č.j. 674/2002) takto: 
Připomínka ke zpracování územní dokumentace bude projednána v rámci projednání 
územního plánu,  přístup přes Nový Dvůr je obcí v současné době řešen, vlastní přístup 
k zahradě 406/5 v k.ú. Hrádek je zajištěn přes veřejné prostranství ppč.410/1 a 
vybudování jiné cesty obec neplánuje.  

16) bere na vědomí nabídku (čj. 683/2002) na odkup akcií České spořitelny. Rada 
nedoporučuje tyto akcie prodat. 

17) stanovila termín jednání zastupitelstva na čtvrtek 27.6.2002 

 

6.8. Rada 
Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 6. srpna 2002: 
 
R a d a  : 

 
1) rozhodla o přijetí nabídky firmy SILBA, Silniční údržba a.s., Náměstí Gen. Píky 8, 

Plzeň na dodávku stavební akce „Úprava povrchu cyklotrasy č. 2084 v úsecích  
Tedražice – Čejkovy a Tedražice – Lipová Lhota“ 

2) ukládá místostarostovi Ing. Míkovi a starostovi Ing. Kutilovi projednat písemný podnět 
paní Miloslavy Tomanové, Zbynice 4 (č.j. 709/2002). 

 

17.9. Rada 

  
Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 17. září 2002: 
 
 
R a d a  : 

1) bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady. 
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2) děkuje všem obcím , organizacím a podnikatelům za poskytnutou materiální a finanční 
pomoc na likvidaci následků povodní.  

3) děkuje všem členům SDHO  a občanům, kteří pomáhali při odstraňování následků 
povodně v srpnu 2002 

4) schvaluje seznam prioritních opatření , které je nutno řešit v obci po zkušenosti 
z povodně v srpnu 2002 s cílem snížit rizika škod při případných dalších záplavách 

5) ukládá starostovi zajistit projekt na obnovu mostu v Puchverku, který byl zničen při 
povodni 

6) ukládá starostovi zajistit urychlení přípravy projektu na rekonstrukci chodníků v Hrádku 
z důvodu poškození chodníků při povodni 

7) ukládá místostarostovi  vést jednání ve věci Mlýnského rybníka v Hrádku s cílem 
vyřešit vlastnické vztahy a zajistit jeho vyčistění.  

8) rozhodla provést aktualizaci UPD v návaznosti na zkušenosti z povodně v srpnu 2002 a 
novelu stavebního zákona 

9) rozhodla o zřízení povodňového fondu obce 

10) rozhodla zřídit peněžní fond rozvoje bydlení obce  

11) bere na vědomí sdělení Obvodního oddělení Kolinec, Policie ČR o odložení věci 
poškození cykloturistické mapy v Kašovicích 

12) bere na vědomí stížnost čj. 970/2002  paní Anny Příhodové, Tedražice 14. Stížnost bude 
řešena dle platných právních předpisů. Vyřízení zajistí starosta.  

13) ukládá starostovi zajistit odborné posouzení a návrh technického řešení  možnosti 
zaslepení starého vodovodního potrubí v Tedražicích  dle písemného požadavku čj. 
929/2002  paní Ing.  Jarušky Reisingerové, Tedražice 9.  

14) bere na vědomí žádost o přidělení bytu čj. 988/2002 manželů Květových. Žádost bude 
zařazena do seznamu žadatelů o byt.  

15) postupuje zastupitelstvu k projednání žádost čj. 758/2002 pana Jozefa Drobného, Nábř. 
J.Seitze  214 , Sušice o odkoupení 4 ks panelů. 

16) ukládá komisi KPRO posoudit žádost čj. 705/2002 manželů Melkových, Čejkovy 81 o 
odprodej pozemku ppč. 2968/3 v k.ú. Čejkovy a připravit návrh do zastupitelstva.  

17) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku části st.p.č. 69 o výměře asi 150 m2 
manželům Václavu a Marii Švarcovým , Hrádek 6 

18) ukládá KPRO projednat žádost čj. 859/2002 pana Jozefa Drobného, Nábř. J.Seitze 214, 
Sušice o pronájem části pozemku 105/26 v k. ú. Hrádek u Sušice.  
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19) bere na vědomí připomínku předsedkyně komise SPOZ, že je třeba zajistit propagační 
materiály obce a navrhuje do rozpočtu na rok 2003 zahrnout finanční prostředky na 
zajištění vhodných propagačních materiálů naší obce. 

 

 
8.11. Rada  
 
Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 8. října 2002: 
 
R a d a  : 

1) bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady. 

2) ukládá starostovi zajistit alespoň 3 cenové nabídky na dodávku stavby: „Hrádek - 
stavební úpravy a půdní vestavba objektu hasičské zbrojnice na st.pč. 69“. Na základě 
nabídek rozhodne rada o výběru dodavatele. 

3) schvaluje návrh řešení stavby „Hrádek u Sušice – stavební úpravy chodníků“ 
vypracovaný projekční kanceláří Projekce dopravních staveb, Karel Macán, Klatovy. 

4) ukládá starostovi zajistit urychlené stavební projednání stavby „Hrádek u Sušice – 
stavební úpravy chodníků“ a požádat o poskytnutí dotace na tuto stavbu v rámci l. kola 
výzvy pro Grantové schéma  na podporu odstraňování povodňových škod. 

5) ukládá starostovi zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostů 
v Hrádku na MK k fotbalovému hřišti TJ a na MK přes náhon v Tedražicích Luhu. 

6) rozhodla řešit opravu mostu v Puchverku poškozeného při povodni v srpnu 2002 dle 
varianty „A“ návrhu Ing. Škubalové. Zpracování projektu opravy zajistí starosta. 

7) ukládá místostarostovi zajisti posouzení žádosti pana Pavla Ryby (č.j.1100/2002) přímo 
na místě a podat zprávu na příštím zasedání rady. 

8) doporučuje provést změnu územně plánovací dokumentace - u pozemku ppč. 104/1 
v k.ú. Tedražice provést změnu ze současného stavu zahrady a sady na stav bydlení 
čisté. 

 
 
 
 Usnesení ze zasedání Rady obce Hrádek dne 10. prosince 2002: 
 
R a d a  : 

1)  schvaluje plán investičních akcí na volební období 2002 – 2006 (příloha č.1). 

2) zřizuje tyto komise: Komisi pro rozvoj obce, Komisi pro občanské záležitosti a Komisi 
kulturně sportovní. 
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3) jmenuje předsedou Komise pro rozvoj obce pana Pavla Václa, dalšími členy této komise 
jmenuje Ing. Františka Míku, Ing. Pavla Zdeňka, Miroslavu Dudovou a Milenu 
Mautnerovou. 

4) jmenuje předsedou Komise pro občanské záležitosti paní Marii Cízlovou, dalšími členy 
této komise jmenuje Ing. Janu Švecovou, Čeňka Šebestu, Marii Beránkovou, Stanislava 
Zeleného, Marii Marcovou, Ing. Michala Klímu a Mgr. Ivanu Sedlákovou. 

5) jmenuje předsedou Komise kulturně sportovní pani Markétu Rybovou, dalšími členy 
této komise jmenuje Mgr. Martina Roučku, Jiřího Švece a Mgr. Ivanu Kůrkovou. 

6) schvaluje plán zasedání rady obce a zastupitelstva obce na rok 2003 (příloha č.2). 

7) bere na vědomí a předkládá zastupitelstvu k projednání návrh OZV, kterou se mění 
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2001. 

8) bere na vědomí a předkládá zastupitelstvu k projednání návrh OZV Řád veřejného 
pohřebiště ve Zbynicích a na Zdouni.  

9) jmenuje inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku obce za rok 2002 
(příloha č.3) 

10) ukládá inventarizačním komisím provést inventarizace majetku obce k 31.12.2002 

11) stanovuje platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u 
Sušice, okres Klatovy Mgr. Ivaně Kůrkové v celkové výši 19140,- Kč měsíčně 

12) stanovuje platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u 
Sušice, okres Klatovy paní Marii Marcové v celkové výši 16470,- Kč měsíčně 

13) rozhodla o poskytnutí jednorázové odměny za splnění mimořádných úkolů vedoucímu 
příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek Ing. Václavu Šebestovi ve výši 23.600,- Kč 

14) předkládá zastupitelstvu návrh na rozdělení daru od Západočeské energetiky a.s. ve výši 
79.500,- Kč občanům , kteří byli postiženi povodní v srpnu 2002.  

15) ukládá starostovi zjistit požadavky občanů na čerpání úvěru z SFRB na opravu domů a 
bytů poničených povodní v srpnu 2002 

16) rozhodla, aby členům zastupitelstva obce a předsedům komisí a zaměstnancům 
obecního úřadu byl poskytnut v roce 2002 vánoční stromek zdarma. 

17) rozhodla, aby vzhledem k časovému skluzu z důvodu povodní, bylo vodné v Hrádku, 
Čermné a Puchverku vybráno až v lednu 2003 

18) rozhodla, aby projekt na opravu v mostu v Puchverku byl proveden včetně obnovy 
vrchní desky   

19) rozhodla, aby veřejné telefonní stanice Obce Hrádek byly převedeny na fyzické osoby, 
které zajišťovaly doposud jejich obsluhu 
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20) rozhodla o poskytnutí další mateřské dovolené do 3 let tj. do 15.7.2005  věku dítěte paní 
Marii Hánové , Čejkovy 70.  

21) bere na vědomí informaci Centra pro regionální rozvoj ČR o tom, že žádost Obce 
Hrádek o grant  na akci „Stavební úpravy chodníků“  nebyla v prvním kole vybrána. 
Projekt byl zařazen do náhradních projektů.  

22) bere na vědomí žádost  (čj. 1302/2002) paní Aleny Stárkové, Hrádek 186 o přidělení 
bytu. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o přidělení bytu.  

23) bere na vědomí žádost  (čj.1128/2002) o přidělení p.Čeňka Šebesty, Hrádek 95 o 
přidělení bytu. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o přidělení bytu. 

24) ukládá komisi pro rozvoj obce projednat žádost o prodej pozemku čj. 1126/2002 pana 
Jiřího Lundy , Hrádek 47 a předložit návrh zastupitelstvu.  

25) ukládá komisi pro rozvoj obce projednat žádost o odprodej pozemku čj. 1237/2002 paní 
Marcele Pendlové , Hrádek 154 a předložit návrh zastupitelstvu.  

26) doporučuje zastupitelstvu prodej parcely č. 1073/19 v k.ú. Hrádek u Sušice panu 
Václavu Matějčkovi, Kašovice 16 

27) rozhodla aby do plánu investičních akcí na rok 2003 byla zařazena rekonstrukce 
povrchu místní komunikace parc.č. 96/1 v k.ú. Hrádek u Sušice 

28) bere na vědomí podnět č.j.1243/2002 Ing. Jana Kopečka a dalších 6 občanů Kašovic 
ohledně protipovodňových opatření v Kašovicích. Tento podnět bude projednán v rámci 
návrhu komplexních protipovodňových úprav pro sídlo Kašovice. 

29) schvaluje seznam oddávajících za Obec Hrádek. Oddávajícím je stanoven starosta Ing. 
Josef Kutil, v jeho nepřítomnosti místostarosta Ing. František Míka. 

30) ukládá starostovi svolat na základě žádosti č.j. 709/2002 paní Miloslavy Tomanové, 
Zbynice 4, jednání s vlastníky pozemků, přes které předmětná vodoteč protéká. Rada 
schvaluje poskytnutí stavebního materiálu na úpravu boků koryta předmětné vodoteče, 
za podmínky, že si majitelé pozemků zajistí související práce. 

 
 
ROZPOČET OBCE 
 

Rozpočet obce Hrádek na rok 2002 - skutečnost 
Výdaje v tisicích Kč    
     
     
     
Schváleno zastupitelstvem dne: 26.02.2002    

Druh výdajů Hodnota schválený rozpočet  
Skutečnost k 
31.12.2002 
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Zemědělství  202  22,9 
- oceňování a zaměření pozemků 5  3,3  
- pozemky (Čejkovy + vrt) 193  19,6  
- daň z pozemků (jiná k.ú.), kolky 4    
     
Lesnictví  0  360,4 
- dotace na provoz neinvestiční 0  221  
- dotace na provoz investiční 0  0  
- lesní hospodářský plán   139,4  
Místní komunikace  2600  4202,4 
- opravy a údržba 140  472,3  
- zimní údržba 40  69,7  
- autobusová zastávka Kašovice 50  0  
- oprava čekárny v Puchverku 20  35  
- výstavba čekárny na Čermné 40  40  
- výsprava čekárny v Čejkovech 10  0  
- oprava mostu v Puchverku 50  0  
- rekonstrukce MK v Tedražicích-Luhu  1200  1187,7  
- doprava materiálu,přísp. Reg. Šumava  303,2  
- návrh a značení cyklotras 20  157,5  
- úprava povrchu cyklotras 530  1817,2  
- výstavba chodníků 500  92,4  
vratka nevyužité dotace   27,4  
Pitná voda  345  242,2 
- opravy a údržba 120  143,2  
- investice - vodovod Hrádek 30  0  
- investice - vodovod Čermná 30  0  
- investice - vodovod Tedražice 0  0  
- elektrická energie Hrádek 50  6  
- elektrická energie Tedražice 30  23,3  
- elektrická energie Čermná 10  1  
- čerpací zkoušky, odb. práce 0  0  
- rozbory vody,ostat.práce 40  36,1  
- odměny (odečty) 5  1,2  
- vrty Hrádek (posílení) 30  0  
- materiál   7,4  
- popl. za odběr podz. vody   24  
Kanalizace, odpadní vody  60  26,4 
- investice 0  22,4  
- opravy a údržba 50  4  
- rozbory 10     
     
Mateřské školy  335  479,1 
- opravy 100  183  
- palivo (plyn) 100  105,1  
- nákup DDHM 10  5,2  
- elektrická energie 70  64  
- telefon 15  14,1  
- dodavatelské práce (revize) 10  60  
- materiál 20  33,1  
- předplatné 10  14,6  
     
Základní škola  2006,3  2029 
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- dodavatelské práce- nájemné 0  2,9  
- opravy 20  1,9  
- příspěvky obcím na provoz 200  254,3  
- úroky SFŽP 1,3  1,3  
- dotace na provoz - neinvest. 277  157,2  
- odměna - úklid - hudeb.výchova 8  7,2  
- Dotace ZŠ - mzdy, pomůcky 1500  1604,2  
      

Školní jídelny  640  536,8 
- potraviny 420  365,9  
- materiál 20  29  
- DDHM 20  1  
- mzdy 60  70  
- ostatní osobní náklady 48  16,7  
- zdravotní pojištění 10  7,7  
- sociální pojištění 27  22,2  
- dodavatelské práce 10  8,6  
- opravy 25  15,7  
      
Knihovny   24,6   13,6 
- předplatné, knihy 10  6  
- mzdy 5  7,6  
- dotace měst. knihovně Sušice 9,6  0  
      
Kronika  18  14,3 
- osobní náklady 12  8,3  
- zdravotní pojištění 2  1  
- sociální pojištění 4  2  
- materiál   3  
Kulturní památky ve vlast. obcí  140  6 
- opravy 50  6  
- kaple Čermná 90  0  
     
     
Bytové hospodářství  259   275,7 
- materiál 10  32  
- opravy a údržba 60  33,1  
- plyn 160  193,6  
- elektrická energie 10  9,4  
- osobní náklady 6  5,6  
- zdravotní pojištění 1  0,5  
- sociální pojištění 2  1,5  
- dodavatelské práce 10  2  
     
Veřejné osvětlení  375   304,6 
- elektrická energie 150  138,8  
- materiál (výbojky, svítidla) 15  14,3  
- opravy a údržba 60  90,6  
- investice (VO Čejkovy) 100  0  
- dodavatelské práce 0  26,1  
- zajištění provozu 50  34,8  
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Kulturní činnost  50   25,9 
- balíčky  30  16,7  
- kulturní akce 20  9,2  
      
Místní rozhlasy   130   33,6 
- opravy, údržba 20  3  
- investice Čejkovy 100     
- měření signálu   15,6  
- autorské poplatky 10  15  
      
Pohřebnictví  50   602,2 
- vyvážení odpadu 10  15,5  
- kontejnery 20  25,2  
- úprava prostranství ( Zbynice) 20     
- úprava prostranství ( Zdouň ) 0  561,5  
     
     
Územní plánování  150   43,4 
- územní plán 110     
- urbanistická studie Čejkovy 0     
- urbanistická studie Odolenov 0     
- urbanistická studie Kašovice 40  43,4  
     
Zainvestování pozemků v Hrádku 700   0 
- vodovod 100     
- plynovod 100     
- rozvod NN 80     
- rozvod VO 40     
- kanalizace 200     
- komunikace 180    
     
Sběr a svoz odpadů  540   844,2 
- vyvážení odpadu - jaro, podzim 50  51  
- vyvážení popelnic 350  619  
- separovaný odpad 60  66,1  
- zpevnění ploch pod kontejnery 20     
- ostatní nákupy,program,knihy   13,5  
- povodně   94,6  
- nákup kontejnerů 60     
       
Asanace starých skládek 0 0  0 
     
Péče o vzhled obcí, veř. zeleň  205   513,2 
- úprava prostranství (čp. 97) 150  264  
- údržba zeleně dodavatelsky 50  99  
- povodně úklid   36  
-dotace Úřad práce mzdy pracovníci  53,2  
- materiál, práce lávka Blud   56  
- osobní náklady (sekání) 5  5  
      
Sociální výpomoc občanům 0 0   0 
      
Dotace pečovatelské služby 12 12 7 7 
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Požární ochrana  742   549,4 
- práce výrob. povahy 0  8,5  
- palivo 2  0  
- elektrická energie 40  32,8  
- opravy, údržba 40  9,4  
- pohonné hmoty 15  20  
- materiál (vybavení) 30  29,8  
DDHM 15  0  
- sirena Hrádek 30  0  
- investice (automobil Tedažice) 70  73,3  
- osobní výdaje   16  
- povodně refundace   17,6  
- Povodně pohoštění   14  
- investice (Zbrojnice Hrádek) 500  328  
     
Neinvestiční dotace organizacím 60   60 
- dotace TJ na údržbu sportoviště 60  60  
     
Obecní zastupitelstvo  795   660,1 
- ost. osob. výdaje starosta 374  342  
- odměny členům zastupitelstva 241  166  
- soc. pojištění 104  89  
- zdravotní pojištění 36  31  
- cestovné 40  32,1  
     
Činnost místní správy  1606   1529,5 
- povinné pojistné 4  4,6  
- platy zaměstnanců 600  571,8  
- osobní náklady 30  46,2  
- sociální pojištění 156  153,4  
- zdravotní pojištění 54  50,9  
- nákup materiálu j. a 60  51  
- elektrická energie 70  71,1  
- pohonné hmoty 0  0  
- služby České pošty 10  9  
- služby telekomunik. a radiokomunik. 70  59,2  
- služby peněž. ústavů + pojišť. 60  52,3  
- konzultace, právní služby 20  12,6  
- služby, školení, vzdělávání 5  4,1  
- služby zpracování dat 40  14  
- nákup služeb jn. 30  106,6  
- opravy 20  15,4  
- programové vybavení 15  0  
- cestovné 30  25,5  
- pohoštění 0  0  
- ostatní nákupy (OOPP) 2  1,4  
- palivo 0  0  
- DDHM 60  117,7  
- předplatné 20  23,8  
- daň z příjmu - plátce obec 200  138,9  
- vybavení spol. místnosti Čermná 50  0  
- investice - škola Čermná 0  0  
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Ostatní činnost   152   261,1 
- Euroregion, RSŠ 10  10,6  
- odvod sociálnímu fondu 20  16  
- splátky SFŽP 72  72  
 - dotace na spol. projekty obcí 50  64,5  
- dary obyvatelstvu   98  
     
Ostatní    109,8 
- volby Parlament   33,7  
- volby Komunální   45,5  
- Pozemek za obcí   30,6  
     
Výdaje celkem  12196,9  13752,8 
 
 
 

Rozpočet obce Hrádek na rok 2002 - SKUTEČNOST 
Příjmy v tisicích Kč     
     
Schváleno zastupitelstvem dne: 26.02.2002     
     

Druh příjmu Hodnota  
Skutečnost k 
31.12.2002 

     
Daňové příjmy  7088  7684,8 
Daně 6685  7259,1  
- daň z příjmu fyz.os. ze záv. činnosti 1385  1520  
- daň z příjmu fyz.os. ze sam. výd.č. 619  853  
- daň z příjmu fyz. os. zvl. sazbou 131  107  
- daň z příjmu právnických osob 1174  1517  
- daň z příjmu právn. osob (za obce) 200  138  
- daň z nemovitostí 650  650  
- daň z přidané hodnoty 2526  2452,1  
- ostatní daně   22  
Správní poplatky 22  19,7  
- správní poplatky  20  16,4  
- poplatky za znečišť. ovzduší 2  3,3  
      
Místní poplatky 381  406  
- poplatek ze psů 15  13,8  
- poplatek za rekreační pobyt 5  2,3  
- poplatek za užívání veř. prostranství 10  3,9  
- poplatek ze vstupného 1  0  
- poplatek z ubytovací kapacity 10  1  
- poplatek PSO (odpady) 320  385  
- poplatek za výherní hrací přístroje 20  0  
     
Nedaňové příjmy  2078,5  1713,6 
Zemědělství 50  18,4  
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- příjmy z pronájmu pozemků 10  4,3  
- příjmy z prodeje pozemků 40  14,1  
Lesnictví 800  650  
- pronájem z obh. lesních pozemků  700  600  
- pronájem pozemků (pila) 50  50  
- pronájem pozemků lesních školek 50  0  
Pitná voda 300  68  
- vodné 300  68  
Školní jídelna 520  484  
- stravné žáci 200  195  
- stravné dospělí 320  289  
Pohřebnictví 5  8,4  
- hřbitovní poplatky 5  8,4  
Knihovny 0,5  0,5  
- půjčovné 0,5  0,5  
Bytové hospodářství 360  419  
- nájemné 200  210  
- teplo, služby 160  209  
Činnost místní správy 23  40,3  
- příj. z pronájmu ost. nemovitostí a částí 8  7,7  
- výtěžek z VHP 10  10  
- prodej fotografií, publikací apod. 5  22,6  
     
Úvěrové finanční operace 20  25  
- příjmy z úroků 20  25  
     
Přijaté dotace   4605,5  4605,5 
     
- neinv. dotace ze stát. rozpočtu 99,6  99,6  
- dary povodně od organizací    189,5  
- pojišťovna - škoda povodně   49,1  
- volby parlament   33,7  
- volby komunální   45,5  
- dotace prostranství Zdouň   150  
- dotace Úřad práce   53,2  
- dotace pro Obecní lesy   221  
- dotace mzdy,pomůcky pro ZŠ,MŠ   1605,6  
- dotace Internet pro ZŠ   4,2  
- dotace cyklostezky z Phare   890  
- dotace povodně   300  
- dotace povodně od kraje UZ 98253   370,5  
- dotace pro hasiče   2,4  
- dary na povodeň od obcí   96,2  
- Povodňový fond   495  
Příspěvky od obcí  0  0 
- projekt značení cyklotras 0     
     
Neinv. náklady od ZŠ 16 16 46,8 46,8 
     
     
Čerpání fondu rezerv a rozvoje 0 1514,8     
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Příjmy celkem   15302,8  14050,7 
 
 
 
 
 
 
ZEMŘELÍ A NAROZENÍ V ROCE 2002 
 
 
Zemřelí v roce 2002    
    

Jméno 
rok 
narození datum úmrtí Adresa 

Švec Václav  1938 20.12.2002 Odolenov 7 
Bejbl Karel  1936 4.1.2002 Hrádek 191 
Kadlecová Antonie 1932 3.2.2002 Hrádek 56 
Ouředník Václav 1925 23.2.2002 Zbynice 13 
Makrlík Miloslav 1927 17.3.2002 Hrádek 174 
Jech Václav 1932 9.4.2002 Tedražice 17 
Makrlíková Barbora 1912 30.4.2002 Kašovice 7 
Hošek Jan 1923 9.7.2002 Čejkovy 69 
Plchová Marie 1911 13.7.2002 Hrádek 33 
Kratina Antonín 1920 20.7.2002 Tedražice 3 
Kroupa Václav 1939 26.7.2002 Čejkovy 26 
Bagár Tomáš 1933 7.7.2002 Čermná 62 
Švec Jan 1921 5.8.2002 Tedražice 2 
Koželuh Jiří 1947 17.7.2002 Odolenov 19 
Kubal Josef 1926 5.10.2002 Hrádek 186 
Darebná Božena 1924 21.10.2002 Tedražice 11 
Fořtová Anna 1925 17.11.2002 Čermná 52 
Korcová Františka 1916 26.12.2002 Čermná 60 
Kožíšková Milena 1927 31.12.2002 Hrádek 183 
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Narození v roce 2002  
   

Jméno 
datum 
narození Adresa 

Křížek Miroslav 21.11.2002 Hrádek 196 
Klímová Jana 10.12.2002 Čermná 23 
Bočková Nikola 20.1.2002 Tedražice 43 
Kouba Štěpán 28.1.2002 Hrádek 204 
Švec Roman 27.1.2002 Odolenov 13 
Šikl Daniel 22.2.2002 Tedražice 68 
Karas Stanislav 9.2.2002 Hrádek 223 
Špička Daniel 16.3.2002 Hrádek  196 
Hůlová Natálie 27.3.2002 Hrádek 182 
Šafránek Jakub 13.4.2002 Hrádek 100 
Kopelentová Eliška 28.5.2002 Čejkovy 70 
Fremund Tadeáš 22.5.2002 Hrádek 197 
Jílek Matyáš 9.6.2002 Hrádek 36 
Kutil Tomáš 30.6.2002 Hrádek 217 
Hána Tomáš 15.7.2002 Čejkovy 70 
Bělochová Lucie 8.8.2002 Hrádek 229 
Kučerová Eliška 19.8.2002 Zbynice 45 
Sloupová Tereza 5.9.2002 Čejkovy 80 
Pitel Zdeněk 9.10.2002 Čejkovy 77 
Heberlein Jakub 7.10.2002 Kašovice 4 
Matějková Veronika 16.11.2002 Hrádek 226 
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