
14. září 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 13. září 2011 se uskutečnilo jednání Rady obce. Rada se na svém zasedání  seznámila 
s informací starosty obce o postupu prací  výstavby ČOV a kanalizace.  Rada projednala 
přípravu jednání zastupitelstva, které se uskuteční 27.9.2011 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. Dále projednala změnu směrování daňových příjmů obce na účet 
vedený u České spořitelny, a.s., pokračování privatizačního projektu rybníka a Bludu 
v Hrádku a zprávu z jednání Komise pro rozvoj obce. Schválen byl pronájem jednoho 
pozemku v Hrádku. Rada se rovněž zabývala výběrem dodavatele na zpracování změny 
územního plánu a projednala požadavky obce, které budou do změny územního plánu 
zařazeny. Projednáno bylo také sedm došlých podnětů. 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek se uskuteční ve 
dnech 21. září a 23. září, 30. září 2011 v době od 12.00 do 16.00 hodin. 

 
Z kultury: 
Pozvánka 
Česká křesťanská akademie Sušice vás srdečně zve v pátek 23. září 2011 v 19.30 hodin do 
Domu – Pension na životopisnou přednášku Čech Holanďanem -podnikatel knězem. O 
svém pohnutém životě vypráví P.Tomas van Zavrel. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky zápasů Svatoboru Hrádek z minulého týdne: 
Muži A prohráli s Běšinami 0:1. Muži B hráli s Plánicí 2:6. Branky stříleli Jánský a 
Buschbaum. Dorost hrál s Hradešicemi 0:0. 
Družstvo žáků přivezlo z Plzně cenné vítězství 3:1. Střelecky se zaskvěl Honza Skála, který 
vstřelil všechny góly. Své první zápasy sehráli minižáci, kteří uhráli pěkné výsledky i proti 
větším klubům: Hrádek – Kolinec 3:0, Hrádek – Horažďovice 1:5 a Hrádek – Klatovy A 2:3. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
14.9.2011  Marie Benešová    50 let 
 
V příštích dnech oslaví životní jubileum: 



 
15.9.2011  Jan Kehart     60let 
20.9.2011  Marie Hošková    80 let 
                        
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Marii Benešové 
se připojuje Český červený kříž v Hrádku a k blahopřání panu Janu Kehartovi Sbor 
dobrovolných hasičů v Hrádku. 
 


