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Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera 26. března 2013 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 2013. Současně bylo 
schváleno poskytnutí finančního příspěvků na rozvoj sportu a práci s mládeží TJ Svatobor 
Hrádek a poskytnutí finančních příspěvku na činnost místním společenským organizacím. 
Bylo také schváleno poskytnutí finančního příspěvku Oblastní Charitě v Sušici na zajištění 
sociálních služeb pro obyvatele naší obce, Středisku pro ranou péči v Plzni, dennímu 
stacionáři Klí ček Diakonie CČE v Sušici a Svazu zdravotně postižených Sušice. Dále bylo 
projednáno a schváleno poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění 
dopravní obslužnosti ve výši 83 760,- Kč. Zastupitelé rovněž schválili směnu pozemků 
v Hrádku, záměr projektu „Rekonstrukce školy Hrádek u Sušice“ a zamítli jeden prodej 
pozemku v Čejkovech. 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. 
 
Ztracený pes 
V neděli 24. března 2013 se ztratil u rybníka Velká Strana pes. Jedná se o drsnosrstého 
jezevčíka slyšící na jméno Deny. Jezevčík má oranžový obojek a vytetované číslo 79618. 
Obracíme se proto s  prosbou na naše občany, pokud uvedeného psa viděli, aby nás 
informovali na obecním úřadě na tel. 376508530, nebo kontaktovali přímo majitele na 
telefonu 733 369 201. Děkujeme. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že zítra  28. 3. 2013 bude   jednotlivých částech obce   
přerušena dodávka elektřiny a to následovně: Tedražice celá obec kromě části Tedražice 
mlýn, Zbynice celá obec a Čejkovy celá obec kromě části obce ohraničené čp. 14-61-76-82. 
Dodávka elektřiny bude přerušena v době od 7.30 hodin do 15.00 hodin. Důvodem přerušení 
dodávky jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. 
Ve středu 3. dubna 2013 bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Tedražice Mlýn, 
vodárna, Dalovice č.p.53,54, a 74 a to od 7.30 hodin do 10.30 hodin. 

 
Z kultury: 
Bohoslužby o velikonočních svátcích 
Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba na Zdouni od 17.00 hodin, na Velký pátek bude 
bohoslužba ve Zbynicích od 17.00 hodin, na Bílou sobotu bude bohoslužba 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 ze zámku – Velikonoce ve středověku 
Zámek Hrádek vás zve v neděli 31.3.2013 ve 14.00 a v 17.00 hodin  na vystoupení středověké 
kapely Milvus. Oslavné písně vás slavnostně naladí a průvodní komentář přiblíží středověký 
původ velikonočních zvyků. 
 
 
Pozvánka na velikonoční zábavu 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy si dovoluje pozvat širokou veřejnost na tradiční 
velikonoční zábavu, která se koná v neděli 31. března 2013 od 20. 00 hodin v Čejkovech 
v hostinci U Kůsů. K tanci a poslechu hraje hudební skupina COMPACT. 
 
Pozvánka na výlet na Moravu 
 Jak jsme již informovali, Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pro vás připravuje na 27. 
a 28. dubna 2013 dvoudenní zájezd na Moravu na výstavu Flora Olomouc. Cena zájezdu je 
750,- Kč na osobu. Je nutné se přihlásit do 28. března 2013 u paní Markéty Rybové 
v Čejkovech na telefonu 376 523 053, nebo na Obecním úřadě v Hrádku. Při přihlášení je 
nutné složit zálohu 200,- Kč na ubytování.  Přesné časy a místa odjezdů a další podrobnosti 
budou zveřejněny později.  
 
Posezení s písničkou 
Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá v sobotu 6. dubna 2013 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: 
Tedražice 16.15 hod, Hrádek v 16.30 hod., Kašovice 16.30 hod, Puchverk 16.35 hod, Čermná 
16.40 hod, Zbynice 16.45 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376523053., 376508530 
Všichni jsou srdečně zváni. 
 
Blahopřejeme 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
31.3.2013  Jaroslav Šatra  75 let 
                      
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


