
31.března 2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
 
Včera 30. března 2010 zasedalo zastupitelstvo obce.  
Zastupitelé schválili rozpočty příspěvkových organizací  Mateřská škola Hrádek u Sušice, 
Základní škola  Hrádek u Sušice a Obecní lesy Hrádek na rok 2010 a rozpočet obce na rok 
2010. Současně bylo schváleno poskytnutí příspěvku na rozvoj sportu a práci s mládeží TJ 
Svatobor Hrádek  ve výši 100 000,- Kč a poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji 
na zajištění dopravní obslužnosti ve výši  81 600,- Kč.   
Zastupitelstvo  projednalo zprávu předsedy kontrolního výboru a předsedy Komise pro rozvoj 
obce. Na základě provedeného výběrového řízení schválilo smlouvu s firmou INGEM na 
zajištění technického dozoru investora při výstavbě kanalizace a ČOV a schválilo koordinační 
dohodu o vzájemné spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR v Kolinci. Projednáno bylo 
také zadání zpracování návrhu obecního znaku a praporu.  
Zastupitelstvo rozhodlo o odkoupení jednoho pozemku do vlastnictví obce a o zřízení osmi 
věcných břemen. Rozhodlo také, že obec bude usilovat o získání Mlýnského rybníka 
v Hrádku do vlastnictví obce od Pozemkového fondu ČR formou privatizačního projektu.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. 
 
Bohoslužby o velikonocích 
Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba na Zdouni od 18.00 hodin, na Velký pátek bude 
bohoslužba ve Zbynicích od 18.00 hodin, na Bílou sobotu bude bohoslužba na Zdouni od 
20.00 hodin. V neděli na Boží hod velikonoční bude mše svatá ve Zbynicích od 8.30 hodin a 
na Zdouni od 10.00 hodin. V pondělí bude poutní mše svatá ve Zbynicích od 10.00 hodin. Na 
Zdouni v pondělí již bohoslužba nebude. 
 

 
Z kultury: 
Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy srdečně zve všechny občany na tradiční velikonoční 
zábavu, která se koná tuto neděli 4. dubna v Čejkovech v hostinci U Kůsů od 20:00 hodin. 
Prvních 50 hostů dostane malý dárek. K tanci a poslechu hraje skupina COMPACT. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým doma remizoval s Duklou Janovice 2:2. Branky dali Holeček a Kutil. Dorost hrál doma 
s Pačejovem a prohrál 0:1. 



Příští utkání 
A tým hraje na Horách Matky Boží v sobotu. Dorost hraje v neděli od 10.00 hodin 
v Dobřanech. Žáci hrají ve čtvrtek doma s TJ Sušice přátelské utkání. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
3.4.2010  Růžena Marcová  85 let 
4.4.2010  Růžena Brejchová  92 let 
6.4.2010  Václav Lísa              80 let 
                        
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Růženě 
Brejchové se připojuje rovněž Český červený kříž v Hrádku. 
 
Všem občanům přejeme hezké a požehnané prožití Velikonočních svátků a dětem bohatou 
pomlázku. 
 
 


