
18. září 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 

Včera 17. září 2019 se uskutečnilo jednání Zastupitelstva obce. Tentokrát zastupitelé zasedali 

v Čejkovech. Zastupitelé vyslechli zprávu starosty o činnosti obce, probíhajících a 

dokončených stavbách. Projednali zajištění agendy přestupků. Tuto agendu bude i nadále 

zajišťovat pro obec Město Sušice na základě veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelé projednali a 

schválili poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu celoročního provozu prodejny ZKD 

v Čejkovech ve výši 25 tisíc Kč a schválili navýšení dotace o 75 tisíc Kč Oblastní charitě 

v Sušici na zajištění pečovatelské služby v naší obci. 

Zastupitelé schválili navrhované rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet obce na rok 

2019 a projednali další postup pořizování změny č. 3 Územního plánu obce. Schváleny byly 

prodeje pozemků v katastrálním území Hrádek u Sušice, Zbynice a Čejkovy, předběžně byl 

schválen prodej pozemků v Hrádku a zamítnut prodej pozemku v Čekovech. 

Na závěr jednání proběhla diskuse s občany. Na základě podnětů přítomných občanů 

zastupitelstvo uložilo Radě obce zajistit aktualizaci zastavovací studie lokality pro výstavbu 

rodinných domků v Čejkovech a rozhodlo, že bude provedeno vytypování vodního zdroje pro 

Zbynice a Čejkovy. 

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

na internetových stránkách obce. 

 

 

Oznámení VOD Svatobor 

VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek pokračuje ve dnech 

20. září a 25. září 2019 v době od 12.00 do 16.00 hodin.  

Pro středisko Miřenice se výdej naturálií uskuteční ve dnech 27. září, 2. října a 4. října 2019 

v době od 12.00 do 16.00 hodin. 

 

Informace České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že pobočka pošty v Hrádku bude tento pátek 20. září 2019 

z provozních důvodů otevřena dopoledne od 8.00 do 11.00 hodin. Odpoledne bude pošta 

uzavřena. 

 

Oznámení o prodeji zeleniny a brambor 

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 19. září 2019 v 10.45 hodin proběhne v Hrádku na 

parkovišti u obecního úřadu prodej brambor, cibule a česneku. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 26. září 2019 v 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku    kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 175,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750. Termín dalšího prodeje je 24. října 2019. 

 



 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvání na posezení ve Zbynicích o tradičním posvícení 

Při příležitosti tradičního posvícení na Matouše se koná v hasičské zbrojnici ve Zbynicích  

21.9.2019 v 19 hodin společenské posezení. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

 Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál  nad Kralovicemi 3:2. Góly dali Radek Kočí, Jakub Brabec a Pavel Nový. 

B-tým vyhrál nad Sušicí 3:2. Góly za náš tým dali  Luboš Šoural dva a Lukáš Moureček 

jeden. 

  

Žáci  vyhráli nad Bolešinami  6:0. Góly dali Pavel Illek, Šimon Fremund po dvou, Martin 

Jiřina a Jaime Pícka po jednom. 

  

Mladší žáci vyhráli nad Měčínem 9:5. Góly dali Tomáš Prexl  a Martin Pacholík po třech, 

Petr Mohrbach, Martin Fabián a Martin Mužík po jednom. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

 21. 9. 2019  Vlastimil Vinter  85 let 

 22. 9. 2019  Jiří Josefík   60 let  

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


