
19. října 2022 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 

Včera 18. října 2022 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, kterého se 

zúčastnilo všech 15 zastupitelů. Ti složili na začátku jednání slib člena zastupitelstva a ujali se 

tak své funkce. Starostou obce byl zvolen pan František Vozka, místostarostou Mgr. Jaroslav 

Pavelec. Dalšími členy Rady byli zvoleni Ing. Michal Klíma, pan Jiří Pena a pan Pavel Václ. 

Předsedou finančního výboru byl zvolena Ing. Monika Holubová, členy Ing. Jindra Přerostová 

a Mgr. Stanislav Vrba.  Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Stanislav Zelený, členy 

pan Stanislav Karas a paní Danuše Řezanková. Na závěr proběhla diskuse s občany. S úplným 

zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na 

internetových stránkách obce. 

 

Informace o prováděné výměně svítidel 

Skupina ČEZ prostřednictvím smluvní firmy bude v následujících dnech provádět výměnu 

svítidel veřejného osvětlení v části obce Čermná, Kašovice, Puchverk a Pazderna.  

 

Prosba 

Dnes byl v části obce Čermná nalezen zaběhnutý pes. Jedná se o fenku, křížence vlčáka světlé 

černo stříbrné barvy, má černý obojek se zlatým přívěskem s číslem 66. Prosíme majitele psa,  

aby se ozval na obecní úřad V Hrádku na číslo 603 515 520. 

 

Oznámení ZKD 

Západočeské konzumní družstvo Sušice oznamuje občanům, že prodejna ZKD v Čejkovech 

bude z důvodu nemoci uzavřena do soboty 22.10.2022. 

 

Informace k úhradě za vodné a stočné 

Informujeme občany, že stejně jako v minulých letech bude všem odběratelům zasláno 

vyúčtování vodného a stočného, které obsahuje  údaje pro bezhotovostní platbu. Platit můžete 

i hotově v pokladně obecního úřadu, a to od středy 26. října 2022 vždy v pondělí a ve středu 

od 8.00 do 15. 00 hodin. 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál nad Štěnovicemi   4:0.  

B tým vyhrál nad Mochtínem B 3:2. 

Starší dorost vyhrál nad Luby 4:0  

Mladší dorost vyhrál nad Luby 3:0. 

 

Starší žáci A  prohráli nad Rapidem Plzeň  2:0.   



Starší žáci B prohráli v Kolinci  2:1.   

Mladší žáci A vyhráli nad Rapidem Plzeň 8:2. 

Mladší žáci B vyhráli nad Sušicí B  6:2. 

 

Starší přípravka hrála  turnaj v Hrádku s těmito výsledky: 

Hrádek -Horažďovice 3:0,  

Hrádek – Rapid Plzeň 1:2,  

Hrádek – Klatovy 3:0,  

Hrádek – Luby 6:0  

 

Mladší přípravka hrála okresní  turnaj v Klatovech  s těmito výsledky:  

Hrádek – Bolešiny 19:0,  

Hrádek – Klatovy 6:3,  

Hrádek – Horažďovice 8:2. 

 

Pozvánka na následující víkend  

V sobotu 22.10.2022 od 10:00 hrají starší žáci B proti družstvu z Chudenic a od 12:00 hrají 

mladší žáci B proti družstvu ze Strážova . 

Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych se v tomto dnešním hlášení s vámi rozloučil. Včera jsem po 31 letech 

skončil ve funkci starosty. Nové zastupitelstvo svým hlasováním rozhodlo,  abych dále v této 

funkci nepokračoval. 

Vždycky jsem tuto práci bral jako službu vám občanům a této obci. A jsem přesvědčen, že 

díky vaší podpoře a spolupráci, se toho od toho roku 1990 do současnosti vybudovalo v naší 

obci opravdu hodně. Předávám obec v dobré kondici, kdy obec nemá žádné dluhy a naopak 

má finanční rezervu 40 milionů Kč. Jsou připraveny nové projekty včetně stavebních povolení 

a současně se na další akce projekty připravují. 

Obec má dnes rovněž významné postavení v našem regionu. Je členem Mikroregionu Střední 

Pošumaví, Euroregionu Šumava – Bavorský les, Regionálního sdružení Šumava, MAS 

Pošumaví a Turistické destinace Pošumaví. 

Přeji panu starostovi panu Františku Vozkovi a celému novému vedení obce hodně sil a 

úspěchů a aby obec pod jejich vedením dále vzkvétala. Děkuji Všem vám občanům za 

veškerou podporu a pomoc i za vaše hlasy, které jste mi dali v těchto komunálních volbách. 

Přeji vám  hodně zdraví, spokojenosti a vše dobré. 

Josef Kutil 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

 19.10.2022  Karel Kutil    75 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

20.10.2022  Karel Jiřina                 70 let 

20.10.2022  Miroslav Křížek    75 let 

25.10.2022  Libuše Holečková    65 let                    



 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání panu Karlu Kutilovi a panu Karlovi 

Jiřinovi se připojuje Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. 

 


