
28. března 2012 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Z jednání zastupitelstva 
Včera 27. března 2012 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé schválili příspěvek na provoz 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Hrádek u Sušice a Základní škola  Hrádek u Sušice a 
rozpočty všech tří příspěvkových organizací a rozpočet obce na rok 2012. Současně bylo 
schváleno poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj sportu a práci s mládeží TJ Svatobor 
Hrádek, poskytnutí finančního příspěvku na činnost místním společenským organizacím a 
poskytnutí finančního příspěvku Oblastní Charitě v Sušici na zajištění sociálních služeb pro 
obyvatele naší obce a Středisku pro ranou péči v Plzni. Dále bylo projednáno a schváleno 
poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 
83 460,- Kč. Zastupitelé rovněž schválili změnu vyhlášky o místních poplatcích, odkup 
pozemku do vlastnictví obce, vyjádřili předběžný souhlas s prodejem dvou pozemků a zamítli 
prodej pozemku v Tedražicích. Zastupitelé dále projednali a schválili úplatný převod 
zámeckého rybníka s náhonem a přilehlých pozemků od Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví obce. Na závěr jednání seznámil Ing.arch. Lejsek  přítomné s projektem Rozšíření 
ubytovací kapacity a sportovního vyžití objektu Zámek Hrádek  a proběhla diskuse s občany.  
S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a 
na internetových stránkách obce. 

Zápis do Mateřské školy 
Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 
rok 2012/2013 se uskuteční 29. března 2012 od 12.00 do 15.00 hodin v budově mateřské 
školy.  

Upozornění  
Upozorňujeme majitele psů, aby své psy nenechali pobíhat volně bez vodítka a ochranného 
náhubku, neboť je to vůči ostatním spoluobčanům nebezpečné a nezodpovědné. Děkujeme za 
pochopení. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na výlet na Moravu 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pro vás připravuje na 21. a 22. dubna dvoudenní 
zájezd do Bzence a jeho okolí. Cena zájezdu včetně ubytování, večeře a snídaně je 750,- Kč 
na osobu. Zájemci se mohou přihlásit u paní Markéty Rybové v Čejkovech na telefonu 
376 523 053, nebo na Obecním úřadě v Hrádku a to do pátku 6. dubna 2012. Přesné časy a 
místa odjezdů a další podrobnosti budou zveřejněny později, pokud bude dostatek zájemců o 
tento zájezd. 
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým doma remizoval s Vrhavčem 1:1 gól dal Kolář. B tým prohrál v Kvaseticích 0:10. 
Příští utkání 
A tým jede v sobotu do Janovic, kde hraje od 16.00 hodin. B tým hraje v neděli doma proti 
Kašperským Horám od 16.00 hodin 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
1.4.2012  Božena Boublíková    85 let 
2.4.2012  Jaroslava Stará    70 let 
3.4.2012  Pavel Pavelec     50 let 
                      
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


