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Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
 Včera 26.června 2012 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo projednalo audit za rok 
2011 a schválilo závěrečný účet obce za rok 2011.  Rozhodlo o poskytnutí finanční příspěvku 
na provoz Muzea Františka Pravdy a o navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Hrádek na nákup nového robota do školní kuchyně.  Dále bylo schváleno přijetí dotace 
ve výši 100 tis. Kč od Plzeňského kraje na opravu kaple Panny Marie v Odolenově. Bude 
provedena rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny. Rozpočet těchto prací je 386 tis. Kč.  
Zastupitelstvo se také projednalo a schválilo navrhované rozpočtové změny. Dále byl 
projednán a schválen prodej pozemků v Hrádku, prodej bývalé sýpky v Hrádku, směna 
pozemků v Čejkovech a zřízení věcného břemene. Schválen byl rovněž prodej vyřazeného 
požárního vozidla a vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na 
vybudování inženýrských sítí a místní komunikace v rozvojové zóně v Tedražicích.  
Na závěr proběhla diskuse s občany. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se 
budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 

Snaha o zachování pošty v Hrádku 
Zastupitelstvo na své včerejším jednání také jednohlasně vyjádřilo svůj nesouhlas 
s předpokládaným uzavřením pobočky České pošty v Hrádku od 1.července 2012 a pověřilo 
starostu a místostarostu k jednání s kompetentními orgány za účelem zachování pošty 
v provozu. Vzhledem k tomu, že Česká pošta uvádí jako důvod uzavření pošty v Hrádku 
„personální důvody“, hledáme zájemce o práci na poště. Podmínkou je dokončené 
středoškolské vzdělání. Zájemci se mohou nahlásit na Obecním úřadu v Hrádku a my jejich 
seznam předáme zástupcům České pošty. Současně byla vytvořena petice proti uzavření 
pošty. Tuto petici můžete podepsat na obecním úřadu, kde jsou připraveny petiční archy. 
 

Upozornění 
Znovu upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání domácího zvířectva na veřejném 
prostranství. Zvláště jsme byli upozorněni ze strany turistů na nebezpečné pobíhání slepic na 
komunikaci v části obce Odolenov. Toto je nebezpečné zejména pro cyklisty a v případě 
zranění hrozí chovateli slepic úhrada případné škody a léčení. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Výlet na Svojšickou tvrz 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek zve všechny děti a dospělé na pěší výlet na 
Svojšickou tvrz. Výlet se uskuteční v sobotu 30. června 2012, sraz je v 15.00 hodin u základní 



školy. Ve Svojšicích můžete navštívit výstavu, vystoupení šermdivadla Clatonia s pásmem 
„T ři lotři“  a zúčastnit se ohnivé show. Odvoz zpět do Hrádku je zajištěn. 
 

Zrušení výstavy německých ovčáků  
Kynologický klub Sušice oznamuje  že Oblastní výstava německých ovčáků, která se měla 
konat v neděli 1. července 2012 na fotbalovém hřišti v Hrádku je z důvodu nemoci hlavního 
rozhodčího zrušena.  
  
Vyhlášení výsledků jarního putovního poháru v šachu v hospůdce „U Píny“ 
Turnaj proběhl v jarních měsících a zúčastnilo se ho celkem 14 hráčů. Putovní pohár získal 
Karel Hubáček ml., druhé místo obsadil Miroslav Honzík a třetí místo obsadil Stanislav 
Křížek st.  Vítězům blahopřejeme. 
 
Na závěr přejeme všem dětem hezké zakončení  školního roku, pěkné vysvědčení a 
krásné prožití prázdnin se spoustou sluníčka a pěkných zážitků.  


