
28. března 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání zastupitelstva 

Včera 27. března 2018 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé se zabývali především 

schválením návrhu rozpočtu obce na rok 2018. Schválili příspěvek na provoz příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice a schválili návrhy rozpočtů 

příspěvkových organizací a střednědobé výhledy jejich rozpočtů na roky 2019-2021. 

Následně byl schválen seznam akcí, které bude obec realizovat v letošním roce a rozpočet 

obce na rok 2018. Současně byly schváleny dotace na činnost místním společenským 

organizacím a spolkům. Bylo také schváleno poskytnutí dotace Oblastní Charitě v Sušici na 

zajištění sociálních služeb pro obyvatele naší obce a Svazu zdravotně postižených Sušice. 

Dále bylo projednáno a schváleno poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění 

dopravní obslužnosti v roce 2018 ve výši 92 466,- Kč.  

Dále byl projednán a schválen dodatek ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí a 

návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady. Projednán a schválen byl 

odkup pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hrádku a tři 

záměry prodeje pozemků v katastrálním území Čermná. 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 velikonočních svátcích 

O velikonočních svátcích proběhnou bohoslužby následovně:  

- 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 vzkříšení 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. 

 

Pozvánka na členskou schůzi ZKD 

Členský výbor ZKD v Čejkovech zve své členy na schůzi, která se koná ve středu 4. dubna 

2018 od 19.00 hodin v hostinci U Kůsů. 

 

Z kultury: 

 

Pozvánka na velikonoční zábavu 

Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy si dovoluje pozvat širokou veřejnost na tradiční 

Velikonoční zábavu, která se koná v neděli 1. dubna 2018 v Čejkovech v hostinci U Kůsů od 

20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje hudební skupina TEZE. 



Pozvánka na jednodenní výlet 

Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá v sobotu 5. května 2018 jednodenní výlet do 

Jindřichova Hradce. Společně navštívíme hrad a zámek v Jindřichově Hradci, muzeum, kde je 

známá expozice Krýzovy jesličky, největší mechanický lidový betlém na světě, zapsaný v 

Guinnessově knize rekordů. Dále navštívíme muzeum historických šicích strojů a shlédneme 

Aqua show sv. Floriana. Městem nás bude provázet průvodce. 

Jízdné pro dospělého je 150,- Kč a pro dítě 50,- Kč.  Zájemci se mohou přihlásit na Obecním 

úřadě v Hrádku nebo u paní Rybové na telefonu č. 376 523 053. Přesné časy, místa odjezdů 

budou upřesněny v dalším hlášení. 

 

 

 Informace ze sportu: 

 
Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým remizoval se Starým Plzencem 0:0. 

B-tým remizoval ve Veřechově 2:2. Oba góly dal David Hanula.  

 

Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 

V neděli 1. 4. 2018 od 16:00 hodin přivítá B-tým družstvo z Nezamyslic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

1.4.2018  Božena Boublíková  91 let 

                         

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

životnímu jubileu jí posíláme písničku.  

 


