
30. března 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera 29. března 2011 zasedalo zastupitelstvo obce.  
Zastupitelé schválili příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Hrádek u 
Sušice a Základní škola  Hrádek u Sušice, rozpočty všech tří příspěvkových organizací a 
rozpočet obce na rok 2011. Současně bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 
rozvoj sportu a práci s mládeží TJ Svatobor Hrádek, poskytnutí finančního příspěvku Oblastní 
Charitě v Sušici na zajištění sociálních  služeb pro obyvatele naší obce, SDH Čejkovy, SDH 
Čermná a SDH Tedražice.  Dále bylo projednáno a schváleno poskytnutí finančního 
příspěvku na opravu fasády kostela ve Zbynicích a na Zdouni  a poskytnutí finančního 
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.   
Zastupitelé také projednali a schválili veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Hrádek a Městem 
Sušice na zajištění vedení agendy přestupků. Byli informování o uskutečněných jednáních a o 
přípravě projektu Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace. 
Zastupitelstvo projednalo rovněž zprávu předsedy Komise pro rozvoj obce, schválilo prodej 
jednoho pozemku a vyjádřilo předběžný souhlas s prodejem pozemku a směnou pozemku 
v Tedražicích a zamítlo dvě žádosti o prodej pozemku v Čejkovech. Zastupitelstvo jednalo 
také o problematice územního plánu. Vzhledem k složitosti tohoto problému a velké různosti 
názorů bylo další jednání o územním plánu odročeno na příští jednání zastupitelstva. Na závěr 
jednání byly projednány aktuální záležitosti a proběhla diskuse s občany.  
S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a 
na internetových stránkách obce. 
 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že tento pátek 1. dubna 2011 se 
koná v hasičské zbrojnici členská schůze. Začátek je posunutý na 20.00 hodinu.  
 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Posezení s písničkou 
Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá v sobotu dne 2 dubna 2011 v hostinci U Kůsů v 
Čejkovech Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 17.00 hodin. Doprava je 
zajištěna. Odjezdy z jednotlivých obcí jsou následující: 
Hrádek u obecního úřadu v 16.25 hod., Hrádek u Hánů v 16.30 hod., Kašovice 16.30 hod, 
Puchverk 16.35 hod, Čermná 16.40 hod, Zbynice 16.45 hod, Tedražice 16.45 hod, Odolenov 
po domluvě na telefonu 376523053. Všichni jsou srdečně zváni. 
 
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým prohrál doma s Dlouhou Vsí 0:1. Gól padl tři minuty před koncem. B tým prohrál 
v Týnci 1:10. Gól dal Matějka. 
Dorost porazil v přípravě Stachy 2:1. Branky dali Bigazs a Pena. Družstvo žáků dalo příděl 
Střelským Hošticícm 9:1. Góly dali Skála čtyři, Brůha čtyři a Novosad jeden. Mladší žáci 
porazili Žichovice 3:1. Góly dali Jílek dva a Špička jeden. 
Příští utkání 
A tým hraje v neděli v Hradešicích. B tým hraje v sobotu doma proti B týmu Hradešic. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnes slaví: 
 
30.3.2011  Jiřina Voláková   70 let 
 
V příštích dnech oslaví významné životní jubileum 
 
4.4. 2011  Růžena Brejchová   93 let 
 
                    
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K přání paní Růženě Brejchové se 
připojuje rovněž Český červený kříž v Hrádku. 
 


