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Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 

Včera 24. března 2015 zasedalo zastupitelstvo obce.  

Zastupitelé na svém jednání schválili příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 

Mateřská škola Hrádek u Sušice a Základní škola  Hrádek u Sušice a schválili rozpočty všech 

tří příspěvkových organizací a rozpočet obce na rok 2015. 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 Klíček 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 83 700,- Kč.  

Zastupitelstvo se dále zabývalo přípravou změny územního plánu obce číslo 2, schválilo 

bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

v katastrálním území Hrádek u Sušice, Čejkovy a Tedražice.  Zastupitelstvo projednalo došlé 

žádosti občanů o odprodej pozemků a předběžně schválilo záměr odprodat pozemky v  

Čermné, v Čejkovech a v Puchverku.  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. 

 

 

Zápis do Mateřské školy 

Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 

rok 2015 - 2016 se uskuteční 26. března 2015 od 12.00 do 15.00 hodin v budově mateřské 

školy v prvním poschodí. 

 

 

Informace k realizaci stavby rekonstrukce silničního průtahu obce Hrádek 

Od středy 1.dubna platí v Hrádku na základě rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu 

v Sušici úplná uzavírka. To znamená, že průjezd Hrádkem od mostu na návsi až na konec 

obce ve směru na Klatovy bude uzavřen pro veškerou dopravu. Objízdná trasa pro autobusy 

bude vedena po trase Hrádek – Zbynice – Čermná – Puchverk. V Hrádku pro všechny 

autobusové spoje bude v provozu jediná autobusová zastávka, a to U Hánů. Pro autobusy na 

trase Sušice – Kolinec - Klatovy platí od 1.dubna nový výlukový jízdní řád, který bude 

vyvěšen na autobusové zastávce a na vývěsce obecního úřadu. 



 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Pozvánka na vítání jara 

Spolek Svatojánci z.s. vás srdečně zve na velikonoční dílny –„Vítáme jaro“. Akce se 

uskuteční v sobotu 28. března od 13. 00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Hrádku. Na 

programu bude pletení pomlázek, barvení a zdobení vajíček a výroba velikonoční dekorace. 

 

 

Pozvánka na velikonoční zábavu 

Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy si dovoluje pozvat širokou veřejnost na tradiční 

Velikonoční zábavu, která se koná v neděli 5. dubna 2015 v Čejkovech v hostinci U Kůsů od 

20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje hudební skupina EX-CATR. 


