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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
V úterý 27. září se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce Hrádek. Zastupitelstvo projednalo 
zprávu starosty, schválilo smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na výstavbu ČOV a kanalizace a s ní spojenou zástavní smlouvu. Zastupitelstvo 
schválilo 2 věcná břemena na obecní pozemky, vyjádřilo předběžný souhlas se 2 prodeji 
pozemků a 1 směnou pozemků a zamítlo 2 žádosti o odprodej obecních pozemků. Schválilo 
také rozpočtové změny a schválilo, že v příštím roce bude realizována výstavba společenské 
místnosti a sociálního zařízení v požární zbrojnici v Čejkovech. V závěru jednání proběhla 
diskuse s občany. 
Zastupitelstvo se také podrobně zabývalo realizací stavby ČOV a kanalizace. Starosta 
informoval o probíhajících stavebních pracích, kontrolních dnech a o také o jednání se 
Státním fondem životního prostředí. V současné době probíhá výstavba ČOV a připravuje se 
zahájení výstavby kanalizačních řadů. Vzhledem k přísnějším pravidlům pro poskytování 
dotací došlo k některým upřesněním. Domovní čerpací jímky budou umístěny přesně podle 
prováděcí projektové dokumentace, která se nyní dopřesňuje obchůzkou jednotlivých 
nemovitostí. Na domovní čerpací jímky budou použity typizované vodotěsné betonové šachty 
s pevným poklopem. Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení příspěvku vlastníků nemovitostí na 
výstavbu kanalizační přípojky k nemovitosti, který byl stanoven usnesením zastupitelstva 
v roce 2009 ve výši 10 tisíc Kč. Vlastník nemovitosti tak na své náklady zajistí pouze 
přepojení kanalizačního výtoku ze své nemovitosti do domovní čerpací jímky a připojení 
rozvaděče domovní čerpací jímky na elektrický rozvod připojované nemovitosti. 
 
Informace ze základní školy 
Základní škola Hrádek ve spolupráci se Střediskem volného času Sušice, Lerchova ulice 
nabízí možnost navštěvování keramického kroužku. Setkání se uskuteční vždy ve čtvrtek od 
17,30 do 18,30 hodin v budově ZŠ. První schůzka bude ve čtvrtek 6. října. Kroužek je určen 
všem zájemcům z řad maminek, babiček, prostě všem, kteří mají chuť pracovat s keramickou 
hlínou. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne 
Muži A hráli v sobotu doma s Velkým Borem 1:0. Branku dal Kolář. Muži B Hráli 
s Žihobcemi B 3:5. Branky dali Hanč, Rada a Lísa. Dorost hrál v neděli ve Svéradicích 
s Horažďovicemi B 0:1. Žáci remizovali se Stodem 0:0. Na pokutové kopy vyhrál Hrádek 5:4. 
Přípravka žáků hrála v neděli turnaj v Lubech s těmito výsledky Hrádek – Klatovy 3:1 – 
branky Pavelcová tři, Hrádek – Luby 4:6 – branky Jarošík dvě, Turek dvě, Hrádek – Kolinec 
3:1 – branky Turek, Jarošík, Pavelcová. 
 


