
27. března 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva obce 

Včera 26. března 2019 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé se zabývali především 

schválením návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 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 2020-2022. 

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

obce na rok 2019. 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 2019 ve výši 76 505,- Kč.  

Dále zastupitelé projednali informaci o průběhu pořizování změny č. 3 Územního plánu obce. 

Projednán a schválen byl odkup tří pozemku v Hrádku pro výstavbu 2. etapy chodníků, jedna 

směna pozemků v Hrádku a tři záměry prodeje pozemků v katastrálním území Čermná, 

Hrádek u Sušice a Čejkovy. 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. 

 

Výběr místních poplatků 

Oznamujeme občanům, že v následujících dnech bude zahájen výběr místního poplatku 

za odpady a poplatku za psa. Výše poplatku za odpady se od loňského roku nezměnila a je 

700,-Kč, poplatek za každého psa činí 100,- Kč.  

Výběr místních poplatků v Hrádku se uskuteční v pondělí 1. dubna 2019 a bude dále 

pokračovat ve středu 3. dubna 2019. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu 

v Hrádku v době od 8.00 do 16.00 hodin. 

 

Jednorázově bude poplatek vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 

Tedražice – ve čtvrtek 28. března 2019 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Kašovice – v pondělí 1. dubna 2019 od 14.00 do 14.30 hodin 

Odolenov – v úterý 2. dubna 2019 obvyklým způsobem. 

Čejkovy – příští čtvrtek 4. dubna 2019 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Zbynice  - příští středu 3. dubna 2019 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Čermná – v úterý 2. dubna 2019 od 17.00 do 18.00 hodin v budově školy na Čermné 

 

 

 



Pozvánka na seznámení občanů s návrhem projektové dokumentace na výstavbu 

chodníku v Tedražicích. 

Zveme všechny občany Tedražic na setkání s projektantem, který vás seznámí s připraveným 

návrhem projektové dokumentace na výstavbu chodníku v Tedražicích. Budete se moci zeptat 

na konkrétní věci, které se vás týkají a sdělit své připomínky. Toto setkání se uskuteční příští 

týden ve středu 3. dubna 2019 v hasičské zbrojnici v Tedražicích. 

 

Z kultury: 

Pozvání na vyprávění o Vietnamu 

Pan Petr Dürr vás srdečně zve na vyprávění a promítání filmu o Vietnamu. Akce se uskuteční 

v pátek 29. března 2019 od 19. 00 hodin v Hrádku v Hospůdce „U Píny“. 

 

Pozvánka na Setkání důchodců 

Kulturní komise obce Hrádek zve všechny zájemce na Setkání důchodců, které se uskuteční 

příští sobotu 6. dubna 2019 v hostinci "U Kůsů" v Čejkovech. Začátek je v 17:00 hodin, pro 

dobrou náladu bude hrát pan Šmíd, vystoupí děti ze ZŠ Hrádek a těšit se můžete i na malé 

překvapení. Další podrobnosti budou zveřejněny v příštím hlášení. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál  v Měčíně 5:0. Góly za Hrádek dali Radek Kočí dva, Tomáš Matějka Jiří 

Brabec  a Jakub Brabec po jednom.  

B-tým vyhrál v Plánici 4:1. Góly za náš tým dali Radek Holeček dva, Václav Holeček a Pavel 

Hrach po jednom. 

 

Pozvánka na příští utkání  

V sobotu 30. 3. od 16:30  na našem hřišti přivítá A-tým družstvo ze Štěnovic  a v neděli 31.3. 

od 16:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Nýrska.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

28.3.2019  Anna Vaněčková   90let 

 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


