
20. června 2012 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 26. 
června 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání 
je následující: projednání auditu za rok 2011, schválení závěrečného účtu obce za rok 2011, 
projednání poskytnutí finančních příspěvku na provoz Muzea Františka Pravdy a projednání 
navýšení příspěvku Mateřské škole Hrádek u Sušice. Dále bude projednávána změna obecně 
závazné vyhlášky, prodej, směna a výkup pozemků a prodej požárního vozidla S podrobným 
návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na internetových 
stránkách obce. 

OZNÁMENÍ  
 
Obec Velhartice oznamuje, že v současné době je v domě s pečovatelskou službou ve 
Velharticích jeden volný byt. Případní zájemci z řad seniorů, se mohou písemně přihlásit na 
obecním úřadě. 
Přihlášku formou dopisu je nutno doložit potvrzením obvodního lékaře o soběstačnosti. 
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.15 hod. a zahrnuje tyto 
služby: 
donáška obědů 
obstarání drobných nákupů 
úklid domácnosti, praní a žehlení prádla 

Z kultury: 
Zámecké kulturní léto 
Zámek Hrádek vás srdečně zve v sobotu 23. června v 16 hodin na divadelní představení pro 
děti“ O líných strašidlech“. Při této příležitosti bude pro veřejnost znovu otevřen 
zámecký park s Naučnou stezkou Františka Pravdy. Vstupné dobrovolné. 
 
Výstava Tvrz Svojšice 
V  prostorách starobylé tvrze ve Svojšicích bude  v sobotu  23.června 2012 ve 13.00 hodin 
zahájen již X.ročník  výstavy výtvarných a řemeslných prací. Výstava potrvá až do 8. 
července 2012 budou zde probíhat různé doprovodné akce. 
 

Informace ze sportu 

 
Poslední výsledky z fotbalu: 
TJ Sušice B  - Hrádek bez branek 0:0 
Dorost prohrál s Chanovicemi  1:4 , gól dal Bigazs 
Družstvo žáků hrálo v Heřmanově Huti a prohrálo 0:5 

 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
20.6.2012  Miluše Harantová   50 let 
20.6.2012  Václav Zahrádka         50 let 
 
V dalších dnech oslaví své významné životní jubileum: 
 
21.6.2012  Ladislav Joza        60 let  
                        
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 
Paní Milušce Harantové blahopřejí také kamarádi myslivci z Mysliveckého sdružení 
„Strážiště“ Čejkovy. 
 
 


