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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 24. března 

2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním bodem 

programu bude projednání rozpočtu obce a příspěvkových organizací na letošní rok a 

projednání poskytnutí finančních příspěvků na činnost místních zájmových organizací. Dále 

se budou projednávat prodeje pozemků. S podrobným návrhem programu se můžete seznámit 

na vývěsce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 

 

Oznámení ze zámku 

Zámek Hrádek nabízí občanům a jejich známým možnost vystavení vlastních malovaných 

kraslic a perníků s velikonoční tématikou a obohatit tak velikonoční výstavu, která bude 

probíhat na zámku od 1. 4. do 12. 4.2015. Výrobky lze donést na recepci zámku do 29. 

března. Zámek děkuje za všechny zapůjčené příspěvky.  

 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na ples 

Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Hrádku srdečně zve všechny občany na 41. 

společenský ples pořádaný tuto sobotu 21. března 2015 od 20.00 hodin v sále U Hánů 

v Hrádku. Na všechny účastníky čeká příjemná zábava, dámská volenka a slosování 

vstupenek. K tanci a poslechu hraje BK –Band.  

 

Nabídka zájezdu 

 Jak jsme vás již informovali, Kulturní komise Obce Hrádek ve spolupráci s cestovní 

kanceláří CAMPANATOUR s.r.o. pořádají ve dnech 25. a 26. července 2015 zájezd do 

Vídně. Společně navštívíme významné kulturní památky jako je zámek Schönbrunn se 

zahradou, chrám sv. Karla Boromejského, Náměstí Marie Terezie, sídlo Habsburků Hofburg, 

Muzeum Sisi s císařskými apartmány, chrám sv. Štěpána a mnoho dalších zajímavých míst. 

Bližší informace o zájezdu je možné získat na obecním úřadě nebo u paní Rybové na telefonu 

376523053. Cena zájezdu je 2 300,- Kč za osobu, pro občany z naší obce je sleva 750,- Kč. 

Cena pro děti do 15 let a studenty z naší obce je 1000,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava 

autobusem, ubytování se snídaní a průvodce. Cena nezahrnuje cestovní pojištění a vstupy. 

Přihlásit se můžete na obecním úřadě nebo u paní Rybové. 

 



 

Pozvánka na přednášku 

Česká křesťanská akademie Sušice vás zve dnes 18. března 2015 v 19.00 hod. do Muzea 

v Sušici na přednášku „Cesta ke sv. Prokopovi“. Akademický architekt Ivan Adam přiblíží 

historii a současnost kostela sv. Prokopa v Prášilech. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

 

19.3.2015  Jaroslava Melková    50 let                         

 

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


