26. září 2018

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Z jednání Zastupitelstva obce
Včera 25. září 2018 jednalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé vyslechli zprávu starosty o
činnosti obce a probíhajících stavbách, projednali zajištění provozu prodejny ZKD
v Čejkovech, schválili novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová s.r.o.
a přistoupení nových společníků do této společnosti. Dále bylo rozhodnuto o pokračování
výstavby 2. etapy místní komunikace v lokalitě pro výstavbu rodinných domků v Tedražicích.
Zastupitelé schválili navrhované rozpočtové změny a byl prodej jednoho pozemku v Hrádku.
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.
Vzhledem k tomu že končí volební období, bylo součástí jednání zastupitelstva i ohlédnutí za
volebním obdobím, ve kterém starosta promítl prezentaci největších investičních akcí, které
byly realizovány ve volebním období 2014 – 2018. Tato prezentace byla umístěna na
webových stránkách obce www.hradekususice.cz ve složce obec, kde si ji můžete kdykoliv
prohlédnout.
Informace ke Změně č. 3 Územního plánu obce
Zastupitelé obce na svém zasedání projednali rovněž zahájení změny č. 3 Územního plánu
obce a rozhodli, že občané mohou podávat žádosti o změnu územního plánu do 30. října
2018. Žádosti podané po tomto termínu nebudou do změny č. 3 zařazeny.
Co nového v obci
V Hrádku pokračuje výstavba chodníků k nádraží v Hrádku.
V Tedražicích se dončuje výstavba inženýrských sítí v lokalitě BT2 určené pro výstavbu
rodinných domků. Provádí se pokládka vodovodního řadu a tlakové kanalizace včetně
přípojek k jednotlivým budoucím stavebním parcelám.
V Čermné byla dokončena výstavba domovní čistírny odpadních vod pro budovu bývalé
školy. Stavba byla předána včera 25. září. Nyní ještě bude provedeno dokončení oplocení
v prostoru za čistírnou a následná úprava terénu.
Pozvánka na slavnostní otevření hasičské zbrojnice v Čejkovech.
V Čejkovech byla dokončena výstavba společenského centra v budově hasičské zbrojnice. Na
tuto stavbu byla poskytnuta obci částečná dotace z Programu obnovy a stabilizace venkova
Plzeňského kraje.
Zveme všechny občany na slavnostní otevření této nově zrekonstruované hasičské zbrojnice,
které se uskuteční tento pátek 28.září 2018 v 17.00 hodin. Slavnost bude zahájena pietním

aktem u památníku obětí z 1. světové války. Po té bude následovat otevření a požehnání
hasičské zbrojnice a její předání do užívání čejkovským hasičům a všem občanům. Na tuto
akci přislíbili svoji účast zástupci Plzeňského kraje, Hasičského záchranného sboru ČR a
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Pro všechny účastníky je připraveno pohoštění.
Oznámení České pošty
Česká pošta oznamuje občanům, že ve čtvrtek 27. 9. 2018 bude pobočka pošty v Hrádku
otevřena od 10.00 hodin do 13.00 hodin. V příštím týdnu bude pobočka pošty v Hrádku
otevřena následovně: 1. 10. 2018 (pondělí), 3.10.2018 (středa) a 5.10.2018 (pátek) bude
otevřeno dopoledne od 8.00 hodin do 11.00 hodin, 2.10. 2018 (úterý) a 4.10.2018 (čtvrtek)
od 12.30 hodin do 15.30 hodin.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce oznamuje svým odběratelům, že příští středu 3. října 2018 v době od 12.30 do
14.30 hodin bude v části obce Čejkovy přerušena dodávka elektřiny. Přerušení dodávky se
týká čp. 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 58, 66. Rozpis je vyvěšen na internetových stránkách
obce.
Prodej kuřiček
Firma Novák Radomyšl bude příští pátek 5. 10. 2018 od 16. 00 hodin prodávat u obecního
úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 175,- Kč za kus. Kuřičky je možné
také objednat na telefonu 602 115 750, nebo na webových stránkách firmy Novák
www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 2. listopadu 2018.

Informace ze sportu:
Zprávy z fotbalu
Výsledky utkání z minulého víkendu
A-tým vyhrál nad Losinou 10:2. Góly za Hrádek dali: Radek Kočí tři, Jiří Brabec a Tomáš
Harant dva, Pavel Nový, Luboš Šoural a Antonín Štěpán po jednom.
B-tým remizoval se Svéradici 1:1. Gól za náš tým dal David Kojzar.
Mladší žáci vyhráli nad Švihovem 9:0. Góly dali Mohrbach Petr dva, Martin Pavlíček jeden,
Michael Hřebíček dva, Vojtěch Beníšek jeden a Pavel Illek tři.
Tento víkend se hrají následující utkání
V sobotu 29.9.od 16.00 hodin na našem hřišti přivítá A-tým družstvo ze Žákavy a v neděli
30.9. od 16.00 hodin na našem hřišti přivítá B-tým družstvo ze Velhartic.
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty

Blahopřejeme:
Významné životní jubileum dnes slaví:
26.9.2018

Antonín Babka

70 let

Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému
životnímu jubileu posíláme písničku.

