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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera  15.června 2010 zasedalo zastupitelstvo obce.  
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2009, schválilo závěrečný účet obce za rok 2009 a rozpočtové změny na letošní rok. 
Dále byla schválena realizace akce „Výstavba chodníku k železničnímu přejezdu“ v Hrádku, 
na kterou bude poskytnuta dotace Plzeňským krajem ve výši 220 tisíc Kč. Celkové náklady na 
tuto akci činí přibližně 630 tisíc Kč. Zastupitelstvo také rozhodlo o realizaci rekonstrukce 
topení a výměny oken v budově Základní školy v Hrádku. Obě akce budou financovány 
z rozpočtu obce a celkové náklady činí přibližně 720 tisíc Kč. Déle bylo zastupitelstvo 
seznámeno se zprávou o průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku Hrádek u Sušice – 
ČOV a kanalizace. Zastupitelstvo průběh výběrového řízení schválilo a na základě jeho 
výsledku schválilo i smlouvu o dílo na dodávku této stavby s vítěznou firmou POLSTAV 
s.r.o.  Zastupitelstvo také rozhodlo o zakoupení motorové stříkačky pro Sbor dobrovolných 
hasičů v Odolenově a schválilo dva prodeje pozemků. Na závěr jednání proběhla diskuse 
s občany. 
S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a 
na internetových stránkách obce. 
 
Návrh znaku a praporu pro Obec Hrádek. 
Při jednání zastupitelstva byli zastupitelé seznámeni s návrhy znaku a praporu obce. Tyto 
návrhy vypracoval pan Zdeněk Papeš.  Protože vytvoření znaku a praporu obce je důležitá 
událost, byli bychom rádi, kdyby se do výběru nejlepšího návrhu zapojili i občané.  
Vyhlašujeme proto na toto téma veřejnou anketu.  Návrhy znaku jsme umístili na webové 
stránky obce www.hradekususice.cz. Najdete je zde v rubrice obecní úřad – další informace – 
návrhy znaky obce. Zde si můžete jednotlivé návrhy prohlédnout a prostudovat a hlasovat pro 
vámi vybraný návrh. Ti, kdo nemají internet, si návrhy znaku mohou prohlédnout na vývěsce 
obecního úřadu a číslo vybraného znaku oznámit v kanceláři obecního úřadu, kde vaše hlasy 
budeme evidovat. S výsledkem ankety bude seznámeno zastupitelstvo, které na svém 
zářijovém zasedání rozhodne o vítězném návrhu. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Oslava výročí založení požárního sboru v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku  srdečně zve všechny občany na oslavu stodvacátého 
výročí založení požárního sboru v Hrádku, která se koná v sobotu 19.června 2010. 
Oslavy budou zahájeny již v pátek 18.6.2010 v 18.00 hodin kladením věnce na Zdouni. 
V sobotu začíná program ve 13.00 hodin vítáním hostů u požární zbrojnice, dále následuje 
svěcení praporu a poté slavnostní průvod obcí k pomníku padlých, kde bude položen věnec 
obětem 1. světové války. Ve 14.45 hodin začne  hlavní program na hřišti u školy. Ten bude 



zahájen slavnostními projevy a předáváním vyznamenání členům sboru. Od 16.00 hodin 
začíná volná zábava. 
Během oslav bude v sobotu od 10.00 do 17.00 hodin probíhat hasičská výstava v klubovně 
hasičské zbrojnici, od 15.30 hodin bude před hasičskou zbrojnicí předvedena hasičská 
technika. 
V případě nepříznivého počasí se program od 14.45 hodin přesune do hostince U Hánů. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma se Železnou Rudou a zvítězil 2:0. B tým hrál v Myslívě, kde prohrál 2:5. 
Dorost hrál doma s celkem Lub a prohrál. Gól dal Švelch. Žáci hráli doma s družstvem Klatov 
a prohráli 2:3. Branky dali Kotál a Bigasz. 
Příští utkání 
A tým hraje poslední utkání v Bezděkově. B tým hraje též poslední utkání v Pačejově. Dorost 
jede v sobotu do Holýšova a žáci hrají v sobotu v Horažďovicích. 
 
Zprávy z hasičských soutěží. 
V sobotu 12.června 2010 proběhlo na Rábí vyřazovací kolo hasičské soutěže v kategorii 
mužů. 
Této soutěže se zúčastnilo družstvo hasičů z Čejkov, které získalo první místo a družstvo 
hasičů z Hrádku, které získalo páté místo. Obě družstva postupují do okresního kola. Toto 
okresní kolo se uskuteční v sobotu 19.červana 2010 v Malém Boru. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum  v příštích dnech oslaví: 
 
17.6.2010 paní Vlasta Vejslavová   85 let 
22.6.2010 pan  Josef Sedlák    75 let 
 
                      
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme  pěknou písničku. K blahopřání paní Vlastě 
Vejslavové se připojuje i Český červený kříž v Hrádku. 
 


