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Z jednání zastupitelstva 

Z jednání zastupitelstva 
Včera 25. března 2014 zasedalo zastupitelstvo obce.  
Zastupitelé schválili příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Hrádek u 
Sušice a Základní škola  Hrádek u Sušice a rozpočty všech tří příspěvkových organizací a 
rozpočet obce na rok 2014. 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 Klí ček 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 83 520,- Kč.  
Zastupitelstvo se dále zabývalo přípravou projektu rekonstrukce školy v Hrádku a rozhodlo o 
zahájení pořizování změny územního plánu obce číslo 2 v souvislosti s legalizací 
motokrosové tratě u Sušice. Byla schválena jedna směna pozemků ve Zbynicích,  
zastupitelstvo také vyjádřilo předběžný souhlas s odprodejem pozemku v Čermné –Pazderně, 
schválilo odkup Mlýnského rybníka v Hrádku a schválilo prodej budovy bývalé školy v e 
Zbynicích stávajícím nájemcům.  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem technických prohlídek mostů a rozhodlo o 
přípravě projektu na rekonstrukci mostu k fotbalovému hřišti v Hrádku. Zastupitelstvo také 
projednalo přípravu projektu rekonstrukce silnice II/187 - Průtah Hrádek u Sušice“, na který 
zajišťuje Plzeňský kraj finanční prostředky z dotace z Regionálního operačního programu 
NUTZ II Jihozápad. 
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 Sboru dobrovolných hasičů Tedražice 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny své členy na členskou schůzi, která se koná 
v sobotu 29. března 2014 od 19.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Účast všech 
členů nutná. 
 
Zápis do Mateřské školy 
Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 
rok 2014 - 2015 se uskuteční 9. dubna 2014 od 12.00 do 15.00 hodin v budově mateřské školy 
v prvním poschodí. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 



Pozvánka na velikonoční výstavu 
Zámek Hrádek srdečně zve na Velikonoční výstavu kraslic, která se uskuteční od 1. - 21. 
dubna 2014 v prostorách před muzeem každý den od 11.00 do 17.00 hodin. 
Dne 19. a 20. dubna 2014 od 13.00 do 16.00 hodin bude výstava obohacena o ukázky různých 
technik zdobení kraslic jako např. paličkování, zdobení perníkových vajec, vyvrtávání, 
zdobení voskem a pro nejmenší lepení. 
 
 
 
Pozvánka na posezení s harmonikou 
V pátek 28.3.2014 od 19.00 hodin se v Čejkovech v hostinci „U Kůsů“ uskuteční posezení 
s harmonikou se skupinou Šumaváci z jižních Čech. Všichni jsou srdečně zváni. 
 
Pozvánka na Jarní cenu Krutěnic 
Jezdecká společnost Dvůr Krutěnice vás srdečně zve na 7. ročník Jarní ceny Krutěnic 
v parkurovém skákání. Závody se uskuteční v sobotu 29. března 2014 od 9.00 hodin 
v jezdecké hale areálu. Udělejte si hezký výlet a přijďte podpořit naše jezdce. Občerstvení je 
zajištěno na hale i v hotelové restauraci. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
28.3.2014  Anna  Vaněčková    85 let 
                         
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


