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Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera 24. června 2014 jednalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé projednali audit za rok 2013, 
schválili závěrečný účet obce za rok 2013, účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2013 
a navržené rozpočtové změny na letošní rok. Zastupitelé také stanovili počet členů 
zastupitelstva pro další volební období. Pro další volební období bude mít zastupitelstvo opět 
15 členů. Dále zastupitelé projednávali realizaci projektu „ Spojovací cyklostezka umožňující 
nouzový průjezd vozidel záchranné služby obcí“ a přípravu projektu „II/187 Průtah Hrádek u 
Sušice“ Byl schválen odkup pozemků v Hrádku, dva prodeje pozemků v Hrádku, prodej 
pozemku v Tedražicích a zamítnut byl prodej části pozemku v Čejkovech. Schválen byl 
rovněž pořizovatel a zpracovatel změny č. 2 Územního plánu obce. 
Na závěr proběhla diskuse s občany. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se 
budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 
 

Co nového v obci 
Oznámení sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 27. 6. 2014 od 
20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 
 
Informace 
Cestou z Hrádku na Zbynice se ztratil kabel od autodiagnostiky. Kdo by kabel našel, může 
nález oznámit na telefonu č. 728 916 451 nebo na obecním úřadě nebo přímo v Autoopravně 
Zelený. Nálezce bude odměněn. 

 
Na dětském hřišti u mlýna byl nalezen prstýnek. Prstýnek je možné vyzvednout na obecním 
úřadě. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
V sobotu 28.6.2014 od 20 hodin  v Hospůdce u Píny zahraje skupina TEZE.  Všechny srdečně 
zvou Maruška a Pína. 
 
V neděli 6.7.2014 od 14 hodin zahraje v Hospůdce u Píny  Malá Muzika Nauše Pepíka. Na 
příjemné odpolední posezení zvou Pína a Maruška. 
 



V neděli 13.7.2014 se uskuteční III. Ročník memoriálu Míry Tušinovského v Prší. Přijďte si 
zahrát a zavzpomínat na naše kamarády. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
25.6.2014  Anna Mautnerová   80 let 
                         
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


