
Zpravodaj Obce Hrádek 

 
 

26.března 2008 

Informace občanům: 

Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích 
V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu 
Životní prostředí na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod pro části obce Hrádek a 
Tedražice. Zastupitelstvo rozhodlo, že kanalizace bude provedena jako tlaková kanalizace, to 
znamená, že u každého domu bude vybudována čerpací jímka v hodnotě asi 70 tisíc Kč. Při 
získání dotace bude všem občanům, kteří budou souhlasit s napojením jejich domu na 
kanalizaci, tato jímka včetně přípojky k hlavnímu řadu hrazena z dotace. Pro dopracování 
žádosti o dotaci je nyní nutno upřesnit, kde u jednotlivých domů, bude jímka umístěna 
vzhledem k stávajícímu vývodu odpadních vod. Z tohoto důvodu bude v obci přítomen 
projektant, se kterým je nutno umístění jímky upřesnit. Toto setkání s projektantem se 
uskuteční v Tedražicích v hasičské zbrojnici tento pátek 28. března od 14.00 do 18.00 hodin a 
v Hrádku v zasedací místnosti obecního úřadu v pondělí 31.března od 14.00 do 18.00 hodin. 
Prosíme občany, aby se ve vlastním zájmu v tuto dobu dostavili na výše uvedená místa. 
  
Zasedání zastupitelstva obce 
Včera 25. března 2008 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé schválili poskytnutí 
příspěvku Mateřské škole a Základní škole  v Hrádku u Sušice, rozpočty příspěvkových 
organizací a  rozpočet obce na rok  2008. Dále bylo schváleno poskytnutí dotace TJ Svatobor 
Hrádek na rozvoj sportu ve výši 100 000,- Kč a dalších 20 000,- Kč na oslavy výročí fotbalu  
a poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému  kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 
79 680 Kč. Zastupitelstvo také  projednalo zprávu předsedy kontrolního výboru, schválilo  
návrh obecně závazné vyhlášky  o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti a 
prodej jednoho pozemku.  S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci 
seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
  
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne  4.dubna  2008 v době 7.30 do 10.00 hodin bude v obci Odolenov  
přerušena dodávka elektřiny.  Důvodem přerušení dodávky jsou práce na vedení. 

  
Sběr šatstva pro Diakonie  
Již delší dobu je možno odevzdávat na Obecním úřadu v Hrádku použité ošacení.  Odvoz 
tohoto ošacení zajišťuje  Diakonie Broumov. Prosíme proto občany, kteří chtějí odevzdat 
použité šatstvo, aby plné  pytle odevzdali na obecní úřad  v Hrádku  v týdnu od 7.4. do 
11.4.2008. Pytle na šatstvo si můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadu.  
  
 

Z kultury: 
Pozvánka 



V pátek 28. března 2008 ve společenské místnosti hasičské zbrojnici v Tedražicích od 19.00 
hodin bude hovořit a promítat snímky ze svých cest po Novém Zélandu známý fotograf pan 
Jan Kavale ze Žichovic. Všechny občany a zájemce na tuto akci zvou zastupitelé a členové 
hasičského sboru v Tedražicích. 
  
Ze sportu : 
Dorost hrál další přípravné utkání doma proti Sokolu Mochtín a zvítězil 1: 0. Gól dal Marek 
Pena. 
Příští utkání 
V sobotu 29. března od 15. 00 hodin hraje A tým 1. mistrovské utkání v Měčíně. 
B tým hraje první utkání  v neděli 30. března od 15.00 hodin doma se Sokolem Týnec. 
  
Blahopřejeme: 
  
Významné životní jubileum  v příštích dnech oslaví: 
  
30.3.2008 Anežka Melková Čejkovy 24  90 let 
31.3.2008 Jaroslav Šatra  Zbynice 15  70 let 
  
                            
  
Přejeme oslavencům  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  

 
19.března 2008 

  

Informace občanům: 
  
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 
v úterý 25. března od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. 
Hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu obce a rozpočtů příspěvkových 
organizací na rok 2008. Dále se bude projednávat příspěvek obce Plzeňskému kraji 
na zajištění dopravní obslužnosti, finanční příspěvek TJ Svatobor Hrádek,  návrh 
odměn členům zastupitelstva a vydání obecně závazné vyhlášky , kterou se stanoví 
koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti. Projednán bude i  prodej a výkup 
pozemků. Podrobný návrh programu je vyvěšen na vývěsce  Obecního úřadu. 
  
Daruj krev 
Transfúzní oddělení klatovské nemocnice a Oblastní spolek ČČK oznamují, že se 
dne 25.března  2008 v Sušici v Penzionu pro důchodce  v době od 14.00 do 16.30 
hodin uskuteční odběr krve.  
  
Zápis dětí do mateřské školy 
Ředitelka Mateřské školy v Hrádku u Sušice oznamuje, že ve čtvrtek 27.března 2008 
se bude konat zápis dětí do Mateřské školy Hrádek u Sušice v době od 12.00 do 
15.00 hodin. 
  



Zprávy ze školy 

Ve čtvrtek 6. března se žákyně 2. ročníku Emily Shelestová zúčastnila okresního 
přeboru žáků ve sportovní gymnastice v Klatovech. Gymnastky soutěžily ve čtyřech 
disciplínách a to v přeskoku, prostných, hrazdě a lavičce. V nabité konkurenci 24 
závodnic se Emily umístila na výborném 3. místě. K tomuto úspěchu Emilce 
gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy i obce. Fotografie a krátké 
video je možné shlédnout na internetových stránkách školy www. hradekususice.cz. 
  
Zprávy ze sportu: 
A tým hrál další přípravné utkání doma se Sokolem Vacov a prohrál 1:3. Gól za náš 
tým dal Holeček. 
B tým hrál takový sranda mač proti restauraci „ Červená“ ze Sušice  a zvítězil 4:0. 
Branky dali Gajdečka, Kodýdek, Hošek a Matěj. 
Družstvo dorostu hrálo v neděli proti DJK Vilzing  hrající divizi – to je  o 3 třídy výš než 
hraje naše družstvo. Náš dorost prohrál 0:6. 
  
V sobotu od 15.00 hodin  hraje A tým poslední přípravné utkání  proti Sokolu Stachy. 
Družstvo žáků hraje v pondělí od 16.00 hodin proti Sokolu Kasejovice. 
V sobotu  od 18.00 hodin se koná  valná hromada TJ Svatobor Hrádek. 
  
  
Z kultury: 
Bohoslužby o velikonocích: 
 Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba na Zdouni od 18.00 hodin, Na Velký pátek bude 
bohoslužba ve Zbynicích od 18.00 hodin, na Bílou sobotu bude bohoslužba na 
Zdouni od 20.00 hodin. V neděli na Boží hod velikonoční bude mše svatá ve 
Zbynicích od 8.30 hodin a na Zdouni od 10.00 hodin. V pondělí bude poutní mše 
svatá ve Zbynicích od 10.00 hodin. Na Zdouni v pondělí již bohoslužba nebude. 
  
Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech srdečně zve na velikonoční taneční zábavu, 
která se koná v neděli 23. března 2008 od 20. 00 hodin v hostinci  U Kůsů. K tanci a 
poslech hraje skupina  COMPAKT. 
  
Závěrem našeho vysílání přejeme všem občanům  příjemné  a 
radostné prožití velikonočních svátků  a hezkou  rodinnou pohodu. 
  

  

12.března 2008 

Pravidelné hlášení obecního úřadu: 

  

Informace občanům: 

Rada 
Včera 11. března 2008 zasedala Rada obce Hrádek. Rada se zabývala přípravou programu  
jednání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 25.3.2008.  Rada dále projednala zprávu o stavu a ochraně 
veřejného pořádku v obvodu Obvodního oddělení Police  Sušice za II.pololetí roku 2007, výsledky  hospodaření 



příspěvkových organizací Obecní lesy Hrádek, Mateřská škola  Hrádek  a Základní škola  Hrádek, výsledky 
inventarizací hmotného a nehmotného majetku Obce a příspěvkových organizací k 31.12.2007 a odpisový plán 
Mateřské školy Hrádek. Rada rozhodla o vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce s využitím 
dotace od Úřadu práce. Rada rozhodla o zakoupení jednoho plovoucího čerpadla pro potřeby obce a nákupu 
jednoho velkého kontejneru na plasty, který bude umístěn v Hrádku u bytovek. 
 

Z kultury: 
Maškarní bál 
Český červený kříž v Hrádku oznamuje, že dětský maškarní bál v Hrádku se koná  
v neděli 16.března 2008 od 14.00 hodin v hostinci U Hánů. K tanci a poslechu hraje 
harmonikář pan Václav Šmíd. Všichni jsou srdečně zváni.  
  

Zprávy ze sportu: 
A tým hrál na umělé trávě ve Strakonicích proti týmu  Sušice B, který porazil 3:0. Góly 
dali Adamec 2 a Moravec 1. 
B tým hrál v neděli doma proti Sokolu Hartmanice a remizoval 1:1. Gól dal Jakub 
Švelch. 
A tým hraje v sobotu  doma od 15.00 hodin proti Sokolu Vacov. Předzápas bude hrát 
B tým. 
  
Blahopřejeme: 
  
Významné životní jubileum  v příštích dnech oslaví: 
  
17.3.2008 Marie Rybová  Čejkovy 69  50 let 
                                 
  
Přejeme oslavenkyni   pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
  
  

  

5.března 2008 

  
Informace občanům: 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude v pátek 7.března  2008 v době od 15.30 do 16.00  hodin 
prodávat před Obecním úřadem v Hrádku  červené kuřičky. Stáří kuřiček je 20  týdnů , cena 
145,-Kč za kus. Kuřičky je možné také objednat na telefonu 383392148 a 602115750. 
  
Informace 
Finanční úřad v Sušici oznamuje občanům, že z důvodu podání daňového přiznání  k dani z 
příjmu za rok 2007 rozšiřuje úřední hodiny  ve dnech od  25.  do 28. března  a 31.března 2008 
od 8.00 do 18.00 hodin.  
  
Zprávy ze základní školy: 
Úspěchy žáků 



V sobotu 1. března 2008 se žák Základní školy Hrádek Tomáš Riedl zúčastnil Jarního turnaje 
v judu ve Dvorci u Nepomuka. V kategorii Mláďata (hmotnost do 29. kg) vybojoval Tomáš 
krásné 3. místo a získal diplom a bronzovou medaili. K tomuto úspěchu Tomášovi 
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i obce. Fotka je k nahlédnutí na 
internetových stránkách www.hradekususice.cz.  
  
 

Z kultury: 
Maškarní bál 
Český červený kříž v Hrádku oznamuje, že dětský maškarní bál v Hrádku se koná  v neděli 
16.března 2008 od 14.00 hodin v hostinci U Hánů. K tanci a poslechu hraje harmonikář pan 
Václav Šmíd. Všichni jsou srdečně zváni.  
  
Pozvánka 
Česká křesťanská akademie Sušice zve na přednášku  ve čtvrtek 6.března  2008 v 19.30 hodin 
v Domě – Penzion na téma „Aranžování květin a velikonoční výzdoba“. Předvádí floristka 
Hanka Šebestová  z Hrádku  - čtyřnásobná mistryně ČR ve floristice.  
  
  
Blahopřejeme: 
  
Významné životní jubileum  v příštích dnech oslaví: 
  
11.3.2008 Jiří Frána Čejkovy 37  50 let 
  
                                 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
  

 

27.února 2008  

Informace občanům: 

Zastupitelstvo  

Včera v úterý  26.února  zasedalo zastupitelstvo obce. Hlavním bodem jednání bylo projednání 
přípravy výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v částech obce Hrádek a Tedražice. Zástupci 
zastupitelstva v minulém měsíci navštívili několik obcí v naší republice, kde fungují systémy tlakové 
nebo kombinované kanalizace. Na základě všech získaných zkušeností zastupitelstvo rozhodlo, že 
bude vybudován systém tlakové kanalizace s domovní čerpací jímkou u každého domu. Společná 
čistírna odpadních vod bude vybudována  v lokalitě pod Obcí Hrádek. Na získání finančních 
prostředků bude podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí. V dalším bodě 
zastupitelstvo schválilo Partnerskou smlouvu mezi Obcí Hrádek a firmou Šumavaplan na vzájemnou 
spolupráci při provozování a využívání společenského a kulturního centra v části zámku v Hrádku. 

Upozornění občanům  

V poslední době se množí a to především v Hrádku nešvar – odkládání odpadu u kontejnerů na 
separovaný odpad. Tyto kontejnery jsou určeny na ukládání plastů, skla a papíru. Nelze z těchto míst 
dělat skládku na odkládání použitého nábytku, ohřívačů vody a dalších věcí. Tyto věci je možné 
odevzdat v rámci jarního a podzimního svozu objemného odpadu kontejnery, nebo zavést do 

http://www.hradekususice.cz


Sběrného dvora do Sušice, který je otevřen každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin a každou 
sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Odhazování těchto odpadů u kontejnerů je přestupek, výrazně to 
narušuje vzhled obce a tento odpad se musí nechat samostatně odvážet, což stojí nemalé peníze nás 
všech. 

Přerušení dodávky elektřiny 

Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne  3.března 2008 v době 8.30 do 15.30 hodin bude 
v obci Tedražice, Zbynice a v části obce Čejkovy od prodejny k č.p. 67 a 50 a v kravíně  přerušena 
dodávka elektřiny.  Důvodem přerušení dodávky jsou práce na vedení. 

Pozvánka na valnou hromadu.  

Honební společenstvo Hrádek svolává valnou hromadu vlastníků pozemků a lesů do Čejkov  na 
 sobotu 1. března 2008 od 16.00 hodin v hostinci „ U Kůsů“. Program valné hromady je následující : 
zpráva o činnosti výboru Honebního společenstva, návrh činnosti pro další období, finanční 
hospodaření. Na závěr schůze bude podáno občerstvení. 

Z kultury: 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny občany na hasičský bál, který se koná v sobotu 1. 
března 2008 od 20 hodin v sále restaurace Na Radnici v Kolinci. Hraje „Andromeda“, vstupné je 70 
Kč, součástí je dámská volenka a bohatá tombola.Na akci je zajištěna doprava autobusem. Autobus 
pojede ze Sušice(19 hod),  se zastávkami Tedražice(19:10), Hrádek(19:15), Kašovice(19:20), 
Čermnou (19:30) a Puchverk(19:35) do Kolince a ráno po stejné trase zpět.   

Ze sportu: 

Zprávy z fotbalu: 

A tým hrál doma proti Sokolu Svéradice., V poločase vedl brankou Václava Holečka 1:0. Celkově 
prohrál 1:3 

Dorost hrál v Nezamyslicích proti Sokolu Pačejov, kde prohrál 2:5. Branky za náš tým dali Schmirler a 
Švelch po jedné. Náš celek byl oslaben a dohrál o 10 hráčích. 

Družstvo žáků hrálo doma proti Sokolu Staňkov a prohrálo 2:5. branky dali Holas a Kupka. 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum  v příštích dnech oslaví: 

3.3.2008 Miroslava Javorská        Hrádek 153     60  

Přejeme oslavenkyni   pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. 

  

 
20.února 2008 

  

Informace občanům: 
Pozvánka na zastupitelstvo 



Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 26. února 2008 
v zasedací síni Obecního úřadu v Hrádku. Začátek jednání je v 19.00 hodin.  
Předmětem jednání je upřesnění výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a 
Tedražicích. 
  
Daruj krev 
Transfúzní oddělení klatovské nemocnice a Oblastní spolek ČČK oznamují, že 
se dne 26. února 2008  v Sušici v Penzionu pro důchodce  v době od 14.00 do 
16.30 hodin uskuteční odběr krve. K odběru se může dostavit každý dospělý 
občan ve věku od 18 do 65 pokud je zcela zdráv.  
  
Výběr poplatků 
Připomínáme, že pokračuje výběr místního poplatku z odpadů a poplatku ze 
psů. Poplatek ze psů je nutno, podle platné vyhlášky, zaplatit do konce měsíce 
dubna a poplatek za odpady je nutné zaplatit do konce měsíce května.  
 

Z kultury: 
Farní úřad oznamuje, že z důvodu svátku svaté Valburgy , patronky zámecké 
kaple se tuto neděli 24. února 2008 uskuteční poutní mše svatá v 10.00 hodin 
v zámecké kapli v Hrádku. Pravidelná mše svatá na Zdouni  nebude. 
  
Pozvání 
Svaz dobrovolných hasičů v Čejkovech zve občany na hasičský ples, který se 
koná v sobotu 23. února 2008 od 20.00 hodin  v hostinci U Kůsů v Čejkovech. 
K tanci a poslechu hraje skupina Tři cvrčci .Příspěvky do tomboly se budou 
vybírat  v pátek 22. února od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. Srdečně zvou 
pořadatelé. 
  
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny občany na hasičský bál, který se koná 
v sobotu 1. března 2008 od 20 hodin v sále restaurace Na Radnici v Kolinci. Hraje 
„Andromeda“, vstupné je 70 Kč, součástí je dámská volenka a bohatá tombola. 
Na akci je zajištěna doprava autobusem ze Sušice(19 hod), přes Tedražice(19:10), 
Hrádek(19:15), Kašovice(19:20), Čermnou (19:30) a Puchverk(19:35) do Kolince a ráno 
po stejné trase zpět. 
 Zprávy ze sportu: 
 Fotbalisté začínají přípravným utkáním v sobotu 23.2.2008. Muži 
hrajídoma se Sokolem Svéradice od 14.30 hodin. Všichni příznivci fotbalu jsou 
srdečnězváni. 
  
Blahopřejeme: 
  
Významné životní jubileum  dnes slaví: 
  
20.2.2008 Jiří Vojta  Hrádek 188  60 let 
  
V dalších dnech oslaví významné životní jubileum: 
  
24.2.2008 Blažena Pikálková Tedražice 42  75 let 
                                   



Přejeme oslavencům  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. 
K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
  

 
13.února 2008 

  

Informace občanům: 
Výběr poplatků 
Oznamujeme, že výběr místního poplatku z odpadů a poplatku ze psů  se uskuteční  v Hrádku v pondělí 
18.února 2008. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Hrádku a to celý den v době od 8 
hodin do 17 hodin. Výběr poplatků bude pokračovat  ve středu 20.února 2008  od 8 hodin do 16 hodin.
   
Jednorázově bude poplatek vybírán i  v ostatních částech obce a to 
následovně: 
Čejkovy -  v pátek 15. února  od 15 hodin do 17 hodin 
Čermná, Puchverk a Kašovice  -  v týdnu od 18.února  
Odolenov – v pátek 15. února  od 17 hodin 
Tedražice – v sobotu 16. února  od 8 do 9 hodin 
Zbynice  -  v pátek 15. února  od 17 hodin do 18 hodin.   
Prosíme všechny občany, zda by mohli  využít co nejvíce  tento způsob  platby 
za vybírané  poplatky. Děkujeme.    
  
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v  Čejkovech 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje, že  se  v pátek 15. února  
2008 v 19.00 hodin v hostinci U Kůsů  koná členská schůze. 
  
Pozvánka na valnou hromadu. 
Honební společenstvo Hrádek svolává valnou hromadu vlastníků pozemků a 
lesů do Čejkov  na  sobotu 1. března 2008 od 16.00 hodin v hostinci „ U Kůsů“. 
Program valné hromady je následující : zpráva o činnosti výboru Honebního 
společenstva, návrh činnosti pro další období, finanční hospodaření. Na závěr 
schůze bude podáno občerstvení. 
  
Z kultury: 
Pozvání 
SDH Hrádek zve všechny spoluobčany tuto sobotu 16.2.2008 na Hasičský bál 
do hostince U Hánů. K tanci a poslechu hraje kapela FÉNIX. Připravena je 
bohatá tombola. 
  
Blahopřejeme: 
  
Významné životní jubileum  v příštích dnech oslaví: 
  
19.2.2008 Václav Urban  Odolenov 21  60 let 
                                
  
Přejeme oslavenci  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody.  



 
  

6.února 2008 

  

Informace občanům: 
Rada 
Včera 5. února 2008 zasedala mimořádně na zámku rozšířená rada obce. 
Jednání bylo zahájeno prohlídkou zámku. Rada se zabývala spoluprácí  naší 
obce s majitelem zámku –firmou ŠUMAVAPLAN na realizaci projektu  Zámek 
Hrádek u Sušice – společenské, kulturní a ubytovací centrum. Dále rada 
projednala návrh investičních akcí pro rok 2008. 
  
Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné  oznamuje svým členům, že se  v pátek  8. 
února 2008 od 19.00 hodin koná členská schůze. 
 

Z kultury: 
Pozvánka 
Česká křesťanská akademie Sušice zve na besedu ve čtvrtek 7.února 2008 
v 19.30 hodin v Domě – Penzion na téma „Problémy s výchovou dětí a 
mládeže“. Přednáší P. Bohuslav Richter, který má bohaté zkušenosti s vedením 
mládeže, vyučoval na střední škole a byl mnoho let v kontaktu 
s vysokoškoláky.  
  
Blahopřejeme: 
  
Významné životní jubileum dnes slaví: 
  
6.2.2008 Pavel Pavelec  Zbynice 21  70 let 
  
V dalších dnech oslaví významné životní jubileum: 
  
10.2.2008 Naďa Kluchová                                Čejkovy 80  60 let 
                                  
  
Přejeme oslavencům  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. 
K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
  
K přání všeho nejlepšího panu Pavlu Pavelcovi  se připojují všichni členové Sboru 

dobrovolných hasičů ve Zbynicích a chtěli by mu touto cestou  poděkovat  za jeho 

dlouholetou činnost starosty sboru. 

  

 


