
22. září 2021 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Zastupitelstva obce 

Včera 21. září 2021 se uskutečnilo jednání Zastupitelstva obce. Zastupitelé v úvodu vyslechli 

zprávu starosty o činnosti obce a obecního úřadu a probíhajících stavbách. 

Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet obce na rok 

2021a schválili ručení za úvěr příspěvkové organizaci Obecní lesy Hrádek. 

 Zastupitelé projednali a schválili změnu č. 3 územního plánu obce, což byl pro naše občany 

nejdůležitější bod jednání. S úplným zněním uzemního plánu naší obce se zapracovanými 

schválenými změnami si můžete seznámit na internetových stránkách obce v sekci „územní 

plánování. 

Zastupitelstvo dále schválilo převod pozemku v Kašovicích od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových a novou společenskou smlouvu a navýšení základního kapitálu 

společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. Zastupitelé rovněž projednali realizaci projektu 

Polní cesta Čermná. 

Projednán a schválen byl prodej pozemku v Kašovicích a prodej pozemků 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. 

 

Oznámení VOD Svatobor 

VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek proběhne ve dnech 

22., 24. a 29. září 2021 v době od 12.00 do 16.00 hodin.  

Pro středisko Miřenice se výdej naturálií uskuteční ve dnech 1., 6. a 8. října 2021v době od 

12.00 do 16.00 hodin. 

 

 

Přerušení dodávky elektřiny 

Firma ČEZ Distribuce informuje své odběratele, že příští středu dne 29.9.2021 v době od 7.30 

do 15.30 hodin bude v části obce Čermná, Puchverk, Hrádek a Kašovice  přerušena dodávka 

elektřiny. 

Bližší informace a upřesnění odběrných míst najdete na webových stránkách 

www.cezdistribuce.cz/odstavky a na stránkách obce. 

V souvislosti s přerušením dodávky elektřiny informuje Západočeské konzumní družstvo 

Sušice občany, že prodejna ZKD v Hrádku bude 29.9.2021 otevřena. 

 

Informace odběratelům vody v Hrádku. Přerušení dodávky vody ve čtvrtek 23.9.2021. 

Z důvodu opravy vodovodu Hrádek v šachtě u přejezdu na Ajsce bude 23. září od 14.30 do 

15.30 přerušena dodávka vody v celé části obce od železničního přejezdu Ajska v okolí 

autoservisu Zelený až k hlavní silnici. 

 

http://www.cezdistribuce.cz/odstavky


Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Zbynice 

V sobotu 25. září 2021 od 18 hodin se bude v hasičské zbrojnici ve Zbynicích konat členská 

schůze. Schůze bude spojena s posvícenským posezením. Účast všech členů je nutná. 

 

Z kultury 

Svatováclavské posezení v Tedražicích 

Spolek Moje Tedražice pořádá v sobotu 25. září 2021 od 18.00 hodin Svatováclavské 

posezení, které se uskuteční ve společenské místnosti hasičské zbrojnice v Tedražicích. 

K tanci a poslechu zahraje pan Krčmář s panem Tatouškem.  

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým remizoval  s mužstvem Rokycan 2:2. Góly dali Jiří Kutil a Sebastián Ryba.  

B tým remizoval  v Hartmanicích 2:2. Góly za náš tým dali Václav Holeček a Lukáš 

Moureček.  

Starší dorostenci prohráli v Tachově 5:4. Góly dali Sebastián Ryba 2x, Šimon Fremund a 

Marek Lávička. 

Mladší dorostenci remizovali v Tachově 2:2. Góly dali Marek Mlnařík a Pavel Illek.  

Starší žáci  prohráli s družstvem Klatov 7:0. 

Mladší žáci A vyhráli s družstvem Klatov 4:2. Góly vstřelili   Ondřej Korbel 2x, Jakub Kolář 

1x a Dora Šůsová  1x.  

Mladší žáci B vyhráli v Kolinci  5:2. Góly dali Václav Kotiš 3x, Viktor Czerwek 1x a Jan 

Makovec 1x. 

  

Pozvánka na následující víkend:  

V sobotu 25.9.  od  10:00 na našem hřišti přivítají mladší žáci B družstvo ze Strážova a  

od 16:30   přivítá A-tým družstvo z Kaznějova. 

V neděli 26.9.  od 15:30  na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Kolince. 

  

V úterý 28.9. od 15:00 hrají  v Hrádku naši starší žáci s družstvem z Křimic a následuje od 

16:45 souboj mladších žáků s družstvem z Křimic. 

  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

23.9.2021  Václav Brejcha   75 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  


