
11. dubna 2012  
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Schválení znaku a praporu naší obce Parlamentem ČR. 
S velkou radostí oznamujeme občanům, že po několikaletém snažení byl po projednání ve 
výboru pro heraldiku a vexikologii udělen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR naší obci 
znak a prapor obce. Oba symboly budou naší obci předány při slavnostním aktu ve Státních 
aktech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předsedkyní Palamentu paní Miroslavou 
Němcovou příští úterý 17. dubna 2012 v 11 hodin dopoledne. 
 

Z jednání rady 
Včera 10.4.2012 zasedala Rada obce. Rada projednala a schválila výsledky hospodaření a 
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací Obecní lesy Hrádek, Mateřská 
škola Hrádek u Sušice a Základní škola Hrádek u Sušice, schválila výsledky inventarizací 
hmotného a nehmotného majetku Obce a příspěvkových organizací a schválila odpisový plán 
obce.  Dále Rada projednala a rozhodla o obsazení volného obecního bytu v Hrádku, 
projednáno bylo rovněž vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Dále se 
Rada zabývala přípravou realizace výměny oken v budově  mateřské školy. Na tuto akci bude 
poskytnuta Plzeňským krajem obci dotace ve výši 150 tisíc Kč. Dále byla projednána příprava 
realizace projektu rozvojové zóny v Hrádku za ZKD.   Na závěr Rada projednala osm došlých 
podnětů. 
 
Informace k výstavbě kanalizace 
 Informujeme občany, kteří již mají instalovánu domovní jímku, aby si připravili přívod 
elektrického proudu pro osazení elektrického rozvaděče. Přívod je nutno si zajistit 
prostřednictvím oprávněné elektrikářské firmy včetně předepsaného elektrického jištění a 
revize. Přesné podmínky jsou uvedeny v názorném schématu, které bylo doručeno všem 
domácnostem v Hrádku a Tedražicích. Pokud toto schéma někdo nemá, může si jej vyžádat 
na obecním úřadu. Umístění rozvaděče je nutno konzultovat s panem Milanem Ciencialou, 
který má osazování domovních čerpacích jímek včetně technologie na starost. Telefon na 
pana Ciancialu je 724 052 211.   
 
 
Pozvánka na výroční schůzi 
Dohlížecí výbor ZKD Hrádek zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se 
koná v pátek 13. dubna 2012 od19.00 hodin v hostinci U Hánů. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma proti Sokolu Běšiny a zvítězil 1:0. Branku dal Petrželka. B tým hrál 
v Plánici, kde remizoval 1:1- Gól dal Krejčí. Dorost hrál v Pačejově 0:2. Branky dal Bigazs. 
Družstvo žáků prohrálo doma proti družstvu Spoje Plzeň 1:2. Gól dal Sommr. 
 



Příští utkání 
A tým hraje doma se Sokolem Mochtín v sobotu od 16.30. B tým hraje v sobotu ve 
Svéradicích. Dorost hraje doma s Horažďovicemi v neděli od 10.00 hodin. Žáci hrají v sobotu 
doma od 14.00 hodin proti SK Holýšov.  
 


