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Informace občanům: 
Z jednání zastupitelstva 
Včera 22. září 2015 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali 
informaci o postupu  projednávání změny č.2 Územního plánu obce Hrádek a informaci o 
přípravě založení nové společnosti na svoz odpadů.  
Dále projednali výstavbu inženýrských sítí v lokalitě BT2 v Tedražicích. Rozhodli, že 
 investorem výstavby sítí v této lokalitě bude obec a sítě budou budovány po etapách dle 
zájmu stavebníků a finančních možností obce.  
Projednána byla rovněž příprava výstavby chodníků v Hrádku podél komunikace II/187. 
Zastupitelé rozhodli o přepracování připraveného návrhu s tím, že nebude realizován 
bezpečnostní zpomalovací ostrůvek na vjezdu do obce ve směru od Klatov. Naopak navrhli 
vybudovat stezku pro cyklisty od konce obce k odbočce na hřiště.  
Dále zastupitelé projednali a schválili sloučení mateřské a základní školy do jednoho 
subjektu. Organizace budou sloučeny k 1.1.2017.   
Zastupitelé předběžně schválili prodej pozemku v Hrádku, směnu pozemků v k.ú. Čermná a 
schválili odkup pozemků v Hrádku v lokalitě u mostu k TJ.  
V rámci diskuse bylo projednáno umístění víceúčelového hřiště v Hrádku. Zastupitelé zamítli 
návrh na vybudování tohoto hřiště jako součást sportovního areálu u fotbalového hřiště a 
navrhli, aby nově budované hřiště bylo umístěno v Drahách v lokalitě za bytovkami pod 
Zdouní, jak je navrženo v územním plánu. 
 S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce 
a na internetových stránkách obce. 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek pokračuje ve dnech 
25. září a 30. září 2015 v době od 12.00 do 16.00 hodin. Výdej naturálií pro středisko 
Mířenice se uskuteční ve dnech 2. října, 7. října a 9. října 2015 v době od 12. 00 do 16. 00 
hodin. 

 
Z kultury: 
Svatováclavská pouť na Statku  Sedlečko 
Dvůr Krutěnice  na Statku Sedlečko bude slavit v  pondělí 28. září 2015 Svatováclavskou 
pouť. Pouť začne ve 14. 00 hodin mší svatou před  kapličkou Sv. Václava v  Sedlečku. Po mši 
přijede Svatováclavská jízda, vystoupí břišní tanečnice a mažoretky. Na pouti uvidíte výstavu 
dámských historických kostýmů, děti se mohou povozit na ponících, prohlédnout si můžete 
stánky s tradičními řemesly. Všichni jsou srdečně zváni, aby si mohli užít pouťové veselí 
s hudbou a občerstvením. 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne 
A-tým vyhrál nad Starým Plzencem 2:0. Góly vsítili Pavel Franěk a Tomáš Harant.  
B-tým remizoval v Pačejově 1:1. Branku vstřelil Jan Rada. 
V neděli  27.9. 2015  v 16:30 přivítá B-tým družstvo Hradešice B. 
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 
  
Dále ve středu 30.9.2015 od 16:30 pořádá TJ Svatobor Hrádek nábor malých fotbalistů. 
Přiveďte své děti na fotbalové hřiště do Hrádku. 
 

Hasičský sport 
 
V sobotu 19.9.2015 se družstvo žen SDH Tedražice, zúčastnilo soutěže "Nezdický hasičák", 
který vyhrálo v čase 49,62 s. V letošní sezóně je to sedmé vítězství.  
Do poslední soutěže, která se koná 26.9.2015 od 19:00 hod. v Tedražicích, přejeme hodně 
štěstí. 


