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Informace občanům: 
Z jednání Rady 
Včera 3.12.2013 proběhlo jednání Rady. Rada na svém zasedání projednala přípravu rozpočtu 
na rok 2014, stanovila termín jednání Zastupitelstva obce na 17. prosince 2013 od 18.00 
hodin. Byl projednán návrh programu jednání zastupitelstva.  Projednány byly výsledky 
kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice a Základní škola Hrádek u 
Sušice, uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin a Výroční zpráva Základní školy 
Hrádek u Sušice. Rada se rovněž zabývala prodejem budovy bývalé školy ve Zbynicích a 
dokončováním projektu kanalizace a ČOV. Projednána a schválena byla smlouva o dílo 
s VOD Svatobor Hrádek na zajištění zimní údržby místních komunikací. Na závěr bylo 
projednáno sedm došlých podnětů. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 6. 12. 2013 od 
19. 00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 
 
Nový školní autobus z Čejkovy a Zbynic do Sušice 
Obec Hrádek požádala Krajský úřad Plzeň o zajištění vhodné dopravy dětí z přilehlých částí 
obce do škol v Hrádku a v Sušici. Po jednáních s dopravcem a krajským úřadem bylo našemu 
požadavku vyhověno a  autobus bude jezdit ve dnech školního  vyučování počínaje dnem 
16.prosince .2013. Na ztrátovost této linky bude obec přispívat ze svého rozpočtu. Odjezd 
nové školní autobusové linky bude z Čejkov v 7.10 hod, pojede přes Zbynice, Hrádek a 
Tedražice do Sušice. Příjezd do Sušice bude v 7.35 hodin. Věříme že tento autobus  bude 
využíván i občany k jízdám do Sušice. Tento spoj bude vhodný i pro starší občany k návštěvě 
lékařské ordinace MUDr. Jandové, která posunula začátek ordinační doby na 8.00 hodin. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
 Pozvánka na výstavu betlémů 
 Zámek Hrádek vás zve na výstavu papírových betlémů od sběratele Zdeňka Peera. Ve sbírce 
jsou především betlémy z Čech, ale i Německa, Rakouska, Itálie a Španělska od 1. poloviny 
20. století až po současnost. Výstava je otevřena od 1. prosince 2013 do 2. ledna 2014. 
 
Nabídka zájezdu 
Kulturní komise Obce Hrádek ve spolupráci s cestovní kanceláří CAMPANATOUR s.r.o. 
pořádají ve dnech 7.5. a 11.5.2014 zájezd do Říma. Součástí zájezdu bude prohlídka 
Florencie, Říma a Vatikánu včetně prohlídky chrámu sv. Petra, Vatikánských muzeí, 
Sixtinské kaple, chrámu Santa Maria Megigiore,  Lateránského paláce, Kolosea,  Kapitolu a 



dalších památek. Bližší informace o zájezdu je možné získat na obecním úřadu nebo u paní 
Rybové. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu nebo u paní Rybové na telefonu 376 
523 053 a to do konce prosince. 
 
Soutěž v základní škole 
Základní škola pořádá v úterý 10. prosince od 14,30 hodin soutěž smíšených týmů (dospělý a 
dítě) s názvem Vánoční potěšení. Do soutěže můžete přihlásit vzorky sladké, slané i tekuté. 
Společně si také zahrajeme a pobavíme se. Těšíme se na všechny. 

 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
7.12.2013  Marie Mat ějková    75 let  
10.12.2013  Přemysl Saxl     90 let 
 
 
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


