
30. března 2022 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
Změna času hlášení 
Vzhledem k přechodu na letní čas budeme od příští středy tj. 6. dubna 2022 vysílat pravidelné 
hlášení v 17.00 hodin. 
 
Z jednání Zastupitelstva obce 
Včera 29. března 2022 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé vyslechli zprávu 
místostarosty o činnosti obce a obecního úřadu a zprávu předsedy kontrolního výboru o 
provedených kontrolách.  Dále zastupitelé projednali a schválili poskytnutí dotací na činnost 
místním společenským organizacím a spolkům, Oblastní Charitě v Sušici na zajištění 
sociálních služeb pro obyvatele a Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 
2022 a  dále navržené rozpočtové změny. 
Dalším bodem programu bylo projednání další obrany proti rozhodnutí finančního úřadu ve 
věci kontroly dotační akce ČOV a kanalizace, příprava studie a projektové dokumentace na 
výstavbu rozvojové plochy bydlení BH5 v Hrádku a vyhodnocení ankety občanů Zbynic a 
Čejkov o zájem na napojení vodovodu a kanalizace. Na základě výsledků ankety zastupitelé 
rozhodli, že se tato akce nebude realizovat. 
Projednáváno bylo rovněž majetkové vyrovnání mezi obcí a Římskokatolickou farností 
Zbynice. Zastupitelé předložený návrh směny pozemků schválili. 
Projednán a schválen byl prodej pozemku v Tedražicích a Zbynicích a odkup pozemku pod 
budovou vodojemu v Tedražicích. 
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. 
 
Oznámení o konání valné hromady 
Místní skupina Českého červeného kříže Hrádek oznamuje, že dnes 30. března 2022 od 18.00 
hodin se koná v Hospůdce U Píny valná hromada. 
 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Velikonoční tvoření Tedražice 
V pátek 1. dubna 2022 od 17.00 hodin se v hasičské zbrojnici v Tedražicích uskuteční ukázka 
tvoření velikonoční výzdoby, které předvede paní Hana Kindelmannová Šebestová. 
 
Mše svatá v zámecké kapli 
V pátek 1. dubna 2022 v 18 hodin bude v zámecké kapli sv. Valburgy pravidelná mše svatá.  

 



Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého víkendu:  
A-tým prohrál  v Bělé nad Radbuzou  3:1. Gól dal František Mareš.  
Starší dorostenci   vyhráli nad Bolevcem 5:0. Góly dali Marek Mlnařík, Aleš Rojt, Sebastián 
Ryba, Šimon Fremund a Marek Lávička  
Mladší dorostenci prohráli nad Bolevcem 2:1. Gól dal Martin Jiřina.  
Starší žáci  prohráli nad Doubravkou Plzeň  3:1. Gól dal Martin Kolář.  
Mladší žáci A vyhráli nad Doubravkou Plzeň 17:1. Góly vstřelili   Tomáš Prexl 2x, Petr 
Frýzek 3x, David Holeček 2x, Vojtěch Kočí 1x, Jakub Kolář 5x, Jakub Vacík 1x, Karolína 
Makovcová 1x a Dora Šůsová  2x. 
Mladší přípravka hrála turnaj v Plzni s těmito výsledky: Hrádek – Petřín Plzeň 4:3, Hrádek – 
Domažlice 4:5, Hrádek – Viktoria Plzeň 2:8  
  
Pozvánka na následující víkend:  
V sobotu 2. 4. 2022  od 16:30 na našem hřišti přivítá A-tým družstvo ze Žákavy.  
V neděli 3. 4.  2022 od  14:00 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Plánice. 
Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
2.4.2022  Jaroslava Stará               80 let 
3.4.2022  Jaroslav Dvořák    65 let 
5.4.2022  Štěpánka Stará    50 let 
 
                         
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


