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Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera 23. září 2014 zasedalo zastupitelstvo obce.  Zastupitelé vyslechli zprávu starosty o 
činnosti obce, projednali a schválili navržené rozpočtové změny.  Dále zastupitelstvo 
schválilo Obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy obce a zásady udělování 
čestného občanství obce Hrádek. Byla schválena smlouva o dílo na stavbu „II/187 průtah 
Hrádek u Sušice“, ve které obec Hrádek figuruje jako objednatel č.2. Zastupitelé rovněž 
schválili odkup pozemku na rozšíření vodojemu v Hrádku a změnu katastrální hranice obce.  
Na závěr jednání starosta provedl rekapitulaci uskutečněných akcí a činnosti za celé volební 
období 2010-2014 a doplnil ji promítáním fotografií. Tuto prezentaci si můžete prohlédnout 
na webových stránkách obce. Při následném ohlédnutí se jednotliví zastupitelé vyjádřili ke 
své práci zastupitele i k průběhu celého volebního období. Všichni zastupitelé kladně 
hodnotili práci zastupitelstva i velké množství práce a investičních akcí, které byly v průběhu 
posledních 4 let realizovány. Poté proběhla diskuse s občany. S úplným zněním  usnesení 
z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách 
obce. 
 
Udělení čestného občanství 
Zastupitelstvo na svém včerejším jednání udělilo čestné občanství obce Hrádek panu Doc. 
Ing. Zdeňku Papešovi CSc. Toto čestné občanství bylo uděleno panu Doc. Ing. Zdeňku 
Papešovi CSc při příležitosti jeho významného životního jubilea jako výraz ocenění jeho 
mimořádných zásluh o naši obec. Doc. Papeš jako předseda regionálního vlastivědného 
spolku Pražský Sušičan se podílel na vydávání publikací o historii naší obce, pomohl 
zmapovat celou historii naší obce a aktivně se podílel na přípravě všech významných událostí 
obce.  
Čestné občanství bude panu Doc. Ing. Zdeňku Papešovi CSc předáno při slavnostním aktu, 
který se uskuteční tento pátek 26. září v 18.00 hodin na Zámku Hrádek.  Zveme občany, aby 
se zúčastnili tohoto slavnostního aktu. Součásti aktu bude i následné pohoštění a neformální 
posezení. 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek pokračuje ve dnech 
26. září a 1. října 2014 v době od 12.00 do 16.00 hodin. Výdej naturálií pro středisko 
Mířenice se uskuteční ve dnech 3. října, 8. října a 10. října 2014 v době od 12. 00 do 16. 00 
hodin. 
 
Zámek Hrádek informuje 
Zámek Hrádek hledá výpomoc do kuchyně, jedná se o brigádu především o víkendech. Více 
informací  na recepci zámku v Hrádku. 
 



 

 
Z kultury: 
Pozvánka na Svatováclavskou veselici 
Hostinec U Kůsů vás srdečně zve na Svatováclavskou veselici, která se koná v sobotu 27. září 
2014 od 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje hudební skupina TEZE pod vedením pana 
Václava Krčmáře.  
 
 
Pozvánka do Tedražic 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice si vás dovoluje pozvat na 3. ročník netradiční noční 
soutěže v Tedražicích, která se koná v sobotu 27. září 2014 od 19.00 hodin. Poběží se požární 
útoky dětí, žen, mužů a veteránů. K poslechu zahraje oblíbený DJ Blábol. Občerstvení je 
zajištěno. 
 
Pozvánka na výstavu 
Horská synagoga Hartmanice srdečně zve na výstavu Židovské stopy v bavorsko – české 
příhraniční oblasti. Výstava je otevřena od 23. 9. do 12. 10. 2014 v době od 9.00 do 18.00 
hodin mimo pondělí. 
 
Svatováclavská pouť v Sedlečku 
Dvůr Krutěnice  a manželé Poskočilovi vás srdečně zvou v neděli 28. září 2014 na 
Svatováclavskou pouť na Statku  Sedlečko. Pouť začíná ve 14.00 hodin mší svatou v kapličce 
v Sedlečku. Dále následuje vystoupení mažoretek, Svatováclavská jízda, pouťové veselí 
s hudbou a občerstvení. 
 
Informace k výletu na Moravu 
Jak jsme již informovali, Kulturní a sportovní komise obce Hrádek pořádá příští víkend 
dvoudenní výlet na Moravu. 
Odjezd je příští sobotu 4. října 2014 ráno a to následovně: 
Tedražice Luh     4.30 hod 
Tedražice náves    4.35 hod   
Hrádek autobusová zastávka U Hánů: 4.40 hod 
Čejkovy autobusová zastávka  4.50 hod 
Vstupy si hradí každý sám a jsou následující: zámek Milotice 100,- Kč, větrný mlýn Starý 
Podvorov 40,- Kč, vstup do sklípku, ve kterém je zahrnuta večeře, občerstvení a víno činí 
350,- Kč. 
 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne 
A-tým remizoval doma se Sušicí B  0:0.  
B-tým vyhrál derby se Sušicí C 4:3. Góly vstřelili Rada Jan 2x ,Mareš Karel a Rychtařík Leoš 
po jednom. 
Mladší žáci vyhráli nad Žichovicemi  7:1.  
Mladší minižáci hráli turnaj s těmito výsledky: 
Hrádek A -Nýrsko 5:5  
Hrádek A-Luby 15:0  



Hrádek A-Železná Ruda 0:1  
Hrádek B – Janovice 4:0  
Hrádek B – Sušice  1:11  
Branky za minižáky stříleli:Jiřina Martin 13x, Illek Pavel 4x, Beníšek Vojta 3x, Pitel Antonín 
3x, Pavlíček Martin 3x. 
 
Následující víkend se hraje na našem hřišti toto utkání. 
V sobotu 27.9. od 16:30 přivítá B-tým Pačejov B.  


