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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 

Včera v úterý 12.června zasedala rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty. Starosta 
informoval o aktuálním dění v obci, o postupu prací při výstavbě ČOV a kanalizace v Hrádku 
a Tedražicích a o jednání s Českou poštou, která chce uzavřít poštu v Hrádku. Rada s tímto 
nesouhlasí a pověřila starostu k jednání s ministerstvem. Dále rada vyslechla zprávu 
vedoucího Obecních lesů Hrádek pana Sopka o hospodaření pily a obecních lesů. Vyslechla 
také informaci o jednání zástupců rady se zástupci vedení Zámku Hrádek. Uložila kulturní 
komisi koordinovat plán kulturních akcí obce s plánem kulturních akcí pořádaných zámkem a 
za tímto účelem jmenovala za dalšího člena kulturní komise paní Fremundovou. V dalším 
jednání schválila přijetí dotace na údržbu jalovcové stráně na Odolenově, schvlálila příspěvek 
4 tis. Kč Svazu zdravotně postižených Šumava v Sušici a mimořádný příspěvek 10 tis. Kč 
Dětskému pěveckému sboru v Sušici na účast v soutěži WORLD  CHOIR GAMES  v USA, 
kterého se zúčastní i jedna žákyně z naší obce. Rada projednala také 4 došlé podněty a 
stanovila termín konání veřejného zasedání zastupitelstva na úterý 26.června 2012od 18.00 
hod. 

Rozšíření počtu kontejnerů na bioodpad 

Tento týden byly s pomocí dotace pořízeny další kontejnery na bioodpad a bylo provedeno 
značné rozšíření stávajících stanovišť. Tyto kontejnery jsou tedy od tohoto úterý rozmístěny 
ve všech částech obce a celkem je v naší obci rozmístěno 24 kontejnerů na bioodpad. Věříme, 
že oceníte tuto službu a prosíme občany, abyste využívali tyto kontejnery a důsledně třídili 
odpad. Můžeme tím sami sobě ušetřit značné množství peněz. Cena za likvidaci 1 tuny 
bioodpadu je zhruba třetinová oproti likvidaci 1 tuny směsného odpadu z popelnic. 

 
Z kultury: 
Hudební akademie 
Ředitelka Základní školy v Hrádku zve všechny příznivce hudby na již XII. Hudební 
akademii, která se bude konat ve čtvrtek 14. června 2012 od 18.00 hodin v budově základní 
školy. Zahrají žáci navštěvující hru u pana Karla Maláta. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým prohrál 0:1 s Nezamyslicemi. Družstvo žáků prohrálo s Chotěšovem 3:10. Góly dali 
Beránek dva a Klečka jeden. Dorost prohrál v Malém Boru 4:3. Branky dal Bigazs. 
Příští utkání 



A tým hraje v neděli v Sušici od 17.00 hodin. Žáci hrají v sobotu v Heřmanově Huti. Dorost 
hraje doma s Chanovicemi. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
15.6.2012  Růžena Potužáková   85 let  
15.6.2012  Miloslav Kotal    50 let 
17.6.2012  Zdeňka Vinterová   75 let 
                        
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


