
7. října 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 6.10.2020 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti a projednala 

usnesení z jednání Zastupitelstva obce ze dne  22.9.2020.  Rada projednala zahájení stavby 

„Základní škola Hrádek u Sušice – etapa 1“ a zajištění koordinátora BOZP na tuto akci. 

Stavba bude zahájena příští týden. Rada rovněž projednala kontrolní zprávu ze Základní školy 

a mateřské školy Hrádek o provedené kontrole na úseku BOZP, schválila navržené 

rozpočtové změny a rozhodla o prodloužení smlouvy s Úřadem práce Klatovy na veřejně 

prospěšné práce do konce listopadu letošního roku. Na závěr bylo projednáno devět došlých 

podnětů. 

 

Informace o výsledku voleb v naší obci 

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konaly volby do krajských zastupitelstev. V naší obci se 

zúčastnilo voleb celkem 478 voličů, což je 42,79 % celkového počtu 1 117 zapsaných voličů. 

Nejvyšší účast 58,73% měla část obce Zbynice, dále Čejkovy 52,21% Čermná 41,22% , 

Hrádek 40,53% a Tedražice 38,51%. 

Z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic získaly v naší obci nejvíce 

platných hlasů: 

 ANO 2011 114 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 24,10%. 

 Česká pirátská strana 73 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 15,43%. 

 ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů 69 hlasů, což je 14,58% z celkového 

počtu hlasů. 

Podrobněji se můžete s výsledky voleb seznámit na internetových stránkách www.volby.cz. 

 

Informace k výběru plateb za vodné a stočné 

Vzhledem k přetrvávající zhoršené epidemické situaci v souvislosti s výskytem koronaviru 

upřednostňujeme v letošním roce bezhotovostní úhradu za vodné a stočné. Všem odběratelům 

bude zasláno vyúčtování, které obsahuje  údaje pro bezhotovostní platbu.   Občanům bude 

rovněž nabízena možnost platit v pokladně obecního úřadu od 19. října 2020 vždy v pondělí a 

ve středu od 8.00 do 15. 00 hodin. 

Prosíme občany, aby co nejvíce využili možnost bezhotovostní platby. 

 

Informace k vítání občánků 

Tuto sobotu se mělo uskutečnit slavnostní vítání občánků naší obce. Vzhledem  k současné 

situaci bylo zrušeno a uskuteční se v náhradním termínu, o kterém budete včas informováni. 

 

 

 

 

 

 

http://www.volby.cz/


Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci podzimního úklidu bude tuto  sobotu 10. října 2020 v naší obci proveden sběr 

nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery. Rozpis kontejnerů je 

vyvěšen na vývěskách obecního úřadu a na internetových stránkách obce.  

 

Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 

  8.00 hod       Hrádek - u č.p. 106 

  8.30 hod       Hrádek - u samoobsluhy 

  9.00 hod       Hrádek - u nádraží 

  9.30 hod       Hrádek - u zámku 

10.00 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  

10.30 hod       Hrádek - u mlýna 

11.00 hod       Hrádek - Nový Dvůr 

11.30 hod       Hrádek - na Ajsce 

12.00 hod       Tedražice - Luh    (u č.p. 18) 

12.30 hod       Tedražice - náves 

13.00 hod       Čejkovy -  u bytovek 

13.30 hod       Čejkovy - náves 

14.00 hod       Zbynice - náves                     

14.30 hod       Čermná  - náves 

15.00 hod       Čermná  - Vrčeny 

15.15 hod       Čermná  - Pazderna 

15.30 hod       Puchverk 

16.00 hod       Kašovice - náves 

16.30 hod       Odolenov 

 

Nebezpečný odpad:      - baterie a autobaterie 

                                       - pneumatiky 

                                       - prázdné‚ obaly od barev a laků 

                                       - zářivky, výbojky, televizní obrazovky 

                                       - staré elektrospotřebiče, chladničky apod. 

 

Za objemný odpad lze považovat veškerý odpad, který nelze pro svou velikost umístit do 

popelnic a který nespadá do kategorie nebezpečného odpadu.  Do kontejneru nelze dávat 

větve ze soukromých zahrad, zeminu, kamení a stavební suť. 

 

Upozornění pro občany ke svozu odpadu 

Důrazně žádáme občany, aby nevytvářeli hromady odpadů na svozových místech 

několik dní předem. Odpad je nutné na místo přivést až v den svozu a roztřídit na 

jednotlivé druhy ve spolupráci s pracovníky Pošumavské odpadové. Na vybraných 

místech bude předem přistaven kontejner pouze na objemný odpad. 

V případě, že v době sobotního svozu nemůžete být přítomni na výše uvedeném místě 

v určený čas, můžete kdykoliv během roku využít zdarma sběrný dvůr v Sušici. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál  v Kaznějově 4:3 po penaltách. Góly za náš tým dali Jiří Kutil, Antonín Štěpán, 

Radek Kočí, rozhodující penaltu vstřelil Jiří Skuhra. 

B tým vyhrál v Dešenicích 5:1. Góly za náš tým dali Martin Adamec dva, Radek Holeček, 

Václav Holeček a Libor Kutil po jednom. 

  

Starší žáci A vyhráli na Košutce 10:1. Góly dali Ondřej Šabek pět, Martin Jiřina dva, Ondřej 

Kočiš, Jakub Pivnička a Pavel Illek po jednom 

Starší žáci B vyhráli nad Dlouhou Vsí 11:0. Góly dali Pavel Illek, Vojtěch Beníšek, Jiří 

Stupka po třech, Filip Kolář a Petr Mohrbach po jednom. 

Mladší žáci A vyhráli na Košutce 6:2. Góly dali Kristián Mlnařík čtyři, Jakub Sládek a Ondřej 

Korbel po jednom. 

Mladší žáci B  vyhráli nad Lubami 2:1. Góly dali Matěj Soukup a Martin Pacholík. 

 

Všechny následující zápasy se uskuteční dle nařízení – bez diváků!!! 

Děkujeme za dodržení nařízení. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

7.10.2020  Jarmila Gajdečková   65 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

10.10.2020  Ladislav Šikl    50 let 

12.10.2020  Josef Hladík    70 let   

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

K blahopřání paní Jarmile Gajdečkové se připojuje rovněž Sbor dobrovolných hasičů 

v Hrádku. 

Panu Josefu Hladíkovi blahopřejí k jubileu kamarádi myslivci z Mysliveckého spolku 

„Strážiště“ Čejkovy. 

 


