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Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva obce 

Včera 22. března 2016 zasedalo zastupitelstvo obce.  

Zastupitelé na svém jednání schválili příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 

Mateřská škola Hrádek u Sušice a Základní škola  Hrádek u Sušice a schválili rozpočty všech 

tří příspěvkových organizací a rozpočet obce na rok 2016. Současně byly schváleny finanční 

příspěvky na činnost místním společenským organizacím a spolkům. Bylo také schváleno 

poskytnutí finančního příspěvku Oblastní Charitě v Sušici na zajištění sociálních služeb pro 

obyvatele naší obce, dennímu stacionáři Klíček 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 84 420,- Kč.  

Zastupitelstvo dále projednalo zajištění likvidace odpadů v obci Hrádek, postup výstavby 

inženýrských sítí v lokalitě BT2 v Tedražicích a postup ve věci žaloby Římskokatolické 

farnosti Zbynice o určení vlastnictví k pozemkům v k.ú. Zbynice. Dále byla projednána a 

schválena směna pozemků s Plzeňským krajem. Na závěr jednání proběhla diskuse s občany 

V rámci diskuse seznámil formou prezentace Ing. Arch. Pavel Lejsek zastupitele a přítomné 

občany se záměry dalšího rozvoje Zámku Hrádek.  

S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a 

na internetových stránkách obce. 

 

Oznámení knihovny Františka Pravdy 

Obecní knihovna Františka Pravdy v Hrádku oznamuje, že příští středu 30. března 2016 bude 

knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení. 

 

Z kultury: 

Bohoslužby o velikonočních svátcích 

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 velikonoční zábavu 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny příznivce dobré hudby na tradiční 

velikonoční zábavu, která se koná v neděli 27. března 2016 od 20.00 hodin v Hostinci u Kůsů 

v Čejkovech. K tanci a poslechu zahraje skupina TEZE pod vedením pana Krčmáře. 

 

 



 

Pozvánka na koncert dětských sborů 

Ve dnech 22. až 24. dubna 2016 se v Sušici uskuteční již 11. ročník festivalu dětských 

pěveckých sborů s názvem Je kraj, kde voní tráva. Zahajovací koncert festivalu se bude konat 

v pátek 22. dubna v 17. 00 hod v kostele sv. Vavřince na Zdouni.  Zveme všechny milovníky 

dobré hudby na tento koncert, ve kterém vystoupí dětské pěvecké sbory Kvítek z Dačic a 

Ondrášek z Nového Jičína na Moravě. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

24.3.2016  Marie Poslušná   65 let 

26.3.2016  Vojtěch Melka   50 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  K blahopřání paní Marii Poslušné se připojuje 

rovněž Český červený kříž v Hrádku. 

 

Všem občanům přejeme krásné a pokojné prožití Velikonočních svátků a všem dětem 

bohatou pomlázku. 

 


