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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera 25. září 2012 zasedalo zastupitelstvo obce.  Zastupitelé vyslechli zprávu starosty o 
činnosti obce, projednali dokončování realizace akce Hrádek u Sušice ČOV a kanalizace a 
schválili navrženou rozpočtovou změnu.  Dále zastupitelstvo vyjádřilo předběžný souhlas 
s prodejem části pozemku  v k.ú. Odolenov a  předběžný souhlas se směnou pozemku v k.ú. 
Odolenov. Na závěr jednání proběhla diskuse s občany. S úplným zněním  usnesení z jednání 
zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 
Oznámení České pošty 
Oznamujeme občanům, že Česká pošta vyhlásila III. kolo výběrového řízení na pracovní 
místo – pracovník přepážky – specialista pro místní poštu v Hrádku. Na tuto pracovní 
pozici musí mít uchazeč ukončené úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Bližší informace 
naleznete na internetových stránkách www.jobs.cz, nebo telefonickým dotazem u vedoucí 
české pošty v Sušici. 

Oznámení 
V sobotu 29. září 2012 dopoledne se uskuteční výlov rybníka v Hrádku. Občerstvení 
zajištěno. 

 
Z kultury: 
Pozvánka na celodenní výlet do Příbrami 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá v sobotu 6. října 2012 jednodenní výlet do 
Příbrami a okolí.  Navštívíme památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, hornické 
muzeum v Příbrami a nejznámější poutní místo v Čechách Svatou Horu u Příbrami, kterou 
nás provede odborný průvodce. Jízdné pro dospělého bude 150 Kč a pro dítě 100 Kč. Zájemci 
se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku, nebo u paní Markéty Rybové v Čejkovech, 
na telefonu 723029558. Přesné časy a místa odjezdů budou zveřejněny v příštím hlášení. 
 
Svatováclavská pouť v Sedlečku 
Dvůr Krutěnice  a manželé Poskočilovi vás dne 28. 9.2012 srdečně zvou na 3. ročník tradiční 
Svatováclavské pouti v Sedlečku. Pouť začíná ve 14.00 hodin mší svatou v kapličce 
v Sedlečku. Dále následuje Svatováclavská jízda z areálu Dvůr Krutěnice do Sedlečka, 
pouťové veselí s hudbou a občerstvení. 
  
Pozvánka na I. ročník noční soutěže 
Sbor dobrovolných hasičů v Tedražicích vás srdečně zve v pátek 28. září 2012 na I. ročník 
noční hasičské soutěže. Začátek je ve 20.00 hodin. 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým konečně porazil Sokol Týnec vysoko. 8:1. Góly dali: Kutil dva, Kolář dva, Holeček 
jeden, Matějka jeden, Adamec jeden a Petrželka jeden. B tým prohrál v Buděticích 0:4. 
Dorost prohrál v Malém Boru 0:10. Družstvo žáků prohrálo v Hradešicích 3:1., v sobotu 
prohrálo v Sušici 0:17. 
Naši minižáci hráli zápasy turnajovým způsobem v Hrádku s těmito výsledky: 
Hrádek : Nýrsko B 7:1. Branky dali Pavelcová čtyři, Ryba dvě a Jiřina jednu. 
Hrádek : Měčín 4:2. Branky dali: Pavelcová dvě, Jiřina 1, Pavlíček Martin jednu. 
Hrádek . Luby 3:6. Góly dali: Pavelcová, Ryba a Jiřina po jednom. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu v Janovicích. B tým hraje v neděli doma se Sokolem Hradešice. Žáci 
hrají v sobotu v Kašperských Horách.        
 
                         
 

  

 
 


