
12.května 2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera v úterý 11.května zasedala Rada obce. Rada projednala došlé nabídky na opravu topení 
a výměnu oken v budově Základní školy v Hrádku. O realizaci těchto oprav rozhodne 
zastupitelstvo. Termín jednání zastupitelstva byl stanoven na úterý 15.června. Rada dále 
projednala výjimku pro Mateřskou školu v Hrádku, která umožní v příštím školním roce 
navýšit počet dětí na 54 a schválila návrh na uzavření mateřské školy v době letních prázdnin. 
Ředitelka školky zajistí v případě zájmu rodičů umístění dětí v době uzavření školky ve 
školce v Kolinci. Rada schválila také vedení zjednodušeného účetnictví u příspěvkových 
organizací MŠ Hrádek u Sušice a ZŠ Hrádek u Sušice. Rada se rovněž zabývala přípravou 
výstavby kanalizace a ČOV. Rada projednala požadavek na zakoupení hasičské stříkačky pro 
SDHO Odolenov. Rada nákup doporučila, o zakoupení stříkačky rozhodne zastupitelstvo. 
Rada schválila zakoupení dvou pracovních stejnokrojů pro SDH Čejkovy. 
 
Příprava výstavby kanalizace a ČOV  
V současné době byl dokončen výběr dodavatele stavby. O zadání zakázky rozhodne 
zastupitelstvo. Nyní také probíhá doplnění územního rozhodnutí stavby, které vzhledem 
k novému stavebnímu zákonu musí proběhnout před vlastním projednáním stavebního 
povolení. Protože domovní čerpací stanice bude umístěna na soukromém pozemku u každého 
domu, musí být pro vydání územního rozhodnutí doložen souhlas každého vlastníka 
nemovitosti. Tento souhlas je dán podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene nebo souhlasem k umístění stavby na vlastním pozemku. Zatím stále ještě 9 
vlastníků nemovitostí z Hrádku a 3 z Tedražic tento souhlas nedali. Těmto občanům nyní 
bude zasláno ještě poslední písemné upozornění. Pokud tento souhlas obecní úřad neobdrží do 
28.května 2010, bude dotyčná nemovitost vyškrtnuta z projektu a nebude na kanalizaci 
napojena. Déle již totiž není možné čekat. V případě pozdějšího napojení bude stát napojení 
na kanalizaci až 100 tisíc Kč a bude plně na náklady vlastníka nemovitosti. V této částce není 
zahrnuto zpracování projektové dokumentace na přípojku a stavební projednání. Za občany, 
kteří se napojí nyní v rámci projektu, vyřizuje veškeré stavební povolení včetně projektové 
dokumentace přípojky obecní úřad. Je potřeba si také uvědomit, že veškerá stávající povolení 
na septiky, vypouštění vod a přepady budou po zprovoznění nové kanalizace zrušeny a 
pozbudou platnost. 
 
Sběr šatstva pro Diakonii  
Informujeme občany, že sbírka použitého oblečení, kterou pořádá Diakonie Broumov ve 
spolupráci s Obecním úřadem v Hrádku  probíhá tento týden od 10. do 14. května 2010 
Prosíme proto občany, kteří chtějí odevzdat použité šatstvo, aby ho odevzdali na obecní úřad  
v Hrádku  do konce tohoto týdne tj. do pátku 14.května. Prázdné pytle na šatstvo si můžete 
vyzvednout zdarma na obecním úřadu. 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 13. května 2010 v době od 13.30 do 14.00 hodin 
prodávat před Obecním úřadem v Hrádku červené, černé a bílé  kuřičky. Stáří kuřiček je 19 



týdnů, cena 150,-Kč za kus. Kuřičky je možné také objednat na telefonu  383 392 148  a   
602 115 750. 
 
Oznámení 
Kancelář Ing. Jany Zajíčkovské, která zastupuje společnost OVB Allfinanz a.s. poskytující 
služby v oblasti nezávislého finančního poradenství se obrací na spoluobčany s nabídkou 
výdělku. Kancelář může nabídnout perspektivní příležitost výdělku všem, kterým je více než 
18 let s minimálně středoškolským vzděláním.  S kanceláří lze spolupracovat na hlavní 
pracovní činnost nebo jako přivýdělek. 
Všechny zájemce zve kancelář Ing. Zajíčkovské dne 11.6.2010 v 18.00 hodin do salónku 
hotelu Pekárna v Sušici, kde budou poskytnuty bližší informace. 

Z kultury: 
Zprávy z knihovny 
Obecní knihovna v Hrádku oznamuje, že soutěžní práce na téma „ Hrádek v básničce“ byly 
vyhodnoceny a v pátek 14.5.2010  budou v základní škole odměněny. Soutěžní práce budou 
od příštího týdne vystaveny v zasedací místnosti obecního úřadu. Přijďte se podívat, jak jsou 
vaše děti šikovné. 
 
Výstava bonsají v Merklíně 
Výstava bude probíhat tuto sobotu a neděli, tedy 15. a 16. května 2010 vždy od 9.00 hod do 
18.00 hod v Merklíně u Přeštic v areálu Merklínského zámku.  
Pořadatelé nabízejí řadu doprovodných akcí: oblíbené tvarování, ukázku vazby květin, 
přednášku o tvorbě zahrad, či ukázku bojového umění a orientálního tance. V zámeckém 
parku bude umístěno několik stánků s prodejem bonsají a bonsajových potřeb. Občerstvení 
bude zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma s Veřechovem a zvítězil 4:0. B tým hrál se Soběšicemi a zvítězil 3:1. Dorost 
hrál doma s družstvem Nýřan a prohrál 2:3. Góly dali Kodýdek a Skála. Žáci hráli doma se 
Svéradicemi a zvítězili 2:0. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu v Nezamyslicích. B tým hraje v neděli v Rábí. Dorost hraje v neděli 
v Horažďovicích. Žáci hrají v sobotu v Blížejově a v neděli hrají doma se Stodem. 
 
IX. ro čník Memoriálu Ji řího Hány 
TJ Svatobor Hrádek zve všechny na turnaj Starých gard v rámci IX. ročníku Memoriálu Jiřího 
Hány.  Turnaje se zúčastní šest mužstev – SG Svéradice, SG Sušice, SG Horažďovice, SG 
Popelovci - Sušice, SG Hrádek a hosté z Moravy SG VAMP. Turnaj se koná v sobotu 15. 
května 2010. Začátek je v 9.00 hodin, předpokládaný konec je ve14.30 hodin. Občerstvení 
zajištěno. 
 
V sobotu 15. května hraje A mužstvo důležitý zápas o případný postup do I. B třídy 
v Nezamyslicích od 17.00 hodin. Pro zájemce, kteří by chtěli naše fotbalisty podpořit, a jet na 
tento zápas bude v 16.15 hodin přistaven autobus na křižovatce u mostu u vývěsních skříněk. 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
12.5.2010   Ing. Milan Stulík    60 let 
              
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


