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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

 

Z jednání Zastupitelstva obce 

Včera 20. září 2016 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce.  Zastupitelé 

projednali a schválili navržené rozpočtové změny, dále projednali informaci o dokončení I. 

etapy rekonstrukce budovy Základní školy v Hrádku a projednali podání výpovědi smlouvy s 

firmou RUMPOLD – P na likvidaci komunálního odpadu v obci. Předpokládá se, že naše 

obec přejde k nové svozové společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. od 1. dubna příštího 

roku. Zastupitelé rovněž projednali informaci o podání žaloby proti obci Hrádek ve věci 

zrušení opatření obecné povahy  - změny č. 2 územního plánu obce, kterou podali 3 majitelé 

chat z chatové oblasti u Sušice a schválili  průjezd vozidel Rallye Šumava a Historic Vltava 

Rallye naší obcí v dubnu 2017 s tím, že budou dodrženy sjednané podmínky.   

Zastupitelé schválili bezúplatný převod pozemků v Hrádku a Tedražicích od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, prodej pozemku v Čejkovech, na Čermné a ve 

Zbynicích a odkup pozemku v Kašovicích, na kterém je umístěn pomník z 2. světové války, 

směnu pozemků v Hrádku a schválili záměr prodeje jednoho pozemku ve Zbynicích. Nebyl 

schválen jeden záměr prodeje pozemku v Čejkovech. 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. 

 

Poděkování 

Dne 9. až 11. září 2016 navštívili naši obec přátelé z partnerské obce Velký Týnec. Kulturní a 

sportovní komise naší obce děkuje všem našim občanům, kteří se obětavě podíleli na zajištění 

bohatého programu této zdařilé akce. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál nad Štěnovicemi 1:0, gól dal Luboš Šoural. 

B-tým vyhrál v Žihobcích 4:0, góly dali Radek Holeček dva, Denis Gazdík a Jaroslav Klaus 

po jednom. 

Žáci prohráli ve Strážově 4:0. 

 

 



Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V sobotu 24.9. 2016 od 14.00 hodin přivítají žáci družstvo z Plánice. 

B-tým má své utkání odloženo na 28.10.2016.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

  

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

21.9.2016  Marie Sazamová   80 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

23.9.2016  Václav Brejcha   70 let                         

 

 

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


