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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 8. června 2021 zasedala Rada obce.  Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce, 

projednala přípravu jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční 22. června 2021 od 18.00 

hodin v budově hasičské zbrojnice v Hrádku. Dále Rada projednala uzavření dodatku 

k nájemní smlouvě s příspěvkovou organizací Obecní lesy Hrádek a realizaci projektu 

rekonstrukce lesní cesty v Čermné. 

Dále bylo projednáno a schváleno přijetí finančního daru pro Základní školu a mateřskou 

školu Hrádek a uzavření mateřské školy v době letních prázdnin. Mateřská škola bude 

uzavřena od 19. 7. do 17. 8. 2021.  

Rada projednala a schválila přijetí finančních příspěvků od Plzeňského kraje pro Obecní lesy 

na hospodaření v lesích v celkové výši 577 999,- Kč. Dále bylo projednáno a schváleno 

poskytnutí dotace Mikroregionu Střední Pošumaví ve výši 34 353,- Kč na projekt „ Obnova a 

doplnění značení a mobiliáře cyklotras na území sdružení Střední Pošumaví“. V rámci tohoto 

projektu budou v naší obci vybudována dvě odpočívadla. Rada rovněž schválila navržené 

rozpočtové změny, kterým se mění rozpočet na rok 2021 a smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene v k.ú. Čejkovy s firmou ČEZ Distribuce. Byly projednány cenové 

nabídky na opravy místních komunikací.  

Na závěr bylo projednáno sedm došlých podnětů. 

 

 

Důležité upozornění 

Jak jsme již informovali, byly v minulosti v okolí naší školy v Hrádku poházeny léky. Tento 

týden v pondělí 7. června byly u vchodu do mateřské školky poházeny použité injekční 

stříkačky včetně jehel. Toto bezohledné jednání považujeme za veřejné ohrožení s proto je 

celá záležitost šetřena Policií ČR. Prosíme znovu především maminky s malými dětmi, aby 

dávaly pozor na své děti a pokud by našly léky nebo injekční stříkačky i na jiných místech, 

aby to okamžitě nahlásily na Obecní úřad v Hrádku. 

 

 

Informace o uzavírce provozu na silnici III/1698 v úseku Sušice Tedražice 

Oznamujeme občanům, že v době od 15. června do 16. června 2021 bude z důvodu opravy 

povrchu komunikace úplně uzavřena silnice III/1698 v úseku Sušice - Tedražice. Objízdná 

trasa vede přes Hrádek do Sušice. Autobusové spoje budou jezdit v tyto dny v době od 10.00 

hod do 16.00 pouze do Hrádku, autobusové zastávky  Tedražice náves, Tedražice Luh a 

Tedražice Hewa-tex budou po tuto dobu zrušeny. Atobusové linky Klatovy – Sušice budou 

v Hrádku mít pouze zastávku u obecního úřadu, linky Nalžovské Hory – Sušice budou mít 

zastávku v Hrádku u zámku. V ostatní době budou autobusy jezdit normálně podle platného 

jízdního řádu. 

 



 

Pozvánka na žehnání cisternové automobilové stříkačky 

Zveme všechny občany na slavnostní žehnání cisternové automobilové stříkačky, které se 

uskuteční tuto sobotu 12. června ve 14.00 hodin na prostranství před hasičskou zbrojnicí 

v Hrádku. Cisternu jsme získali od obce Soběšice a nyní byla, díky dotaci od Plzeňského kraje 

provedena její celková oprava.  Cisterna bude uvedena do provozu jako zásahové vozidlo 

hasičské zásahové jednotky Hrádek. 

Na tuto slavnostní akci přislíbili svoji účast náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro 

evropské záležitosti a regionální rozvoj Ing. Josef Bernard, náměstek hejtmanky pro dopravu 

Ing. Pavel Čížek, ředitel Hasičského záchranného sboru Klatovy plukovník Ing. Aleš Bucifal, 

starosta okresní organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jaroslav Šimáček a další 

hosté. Pozváni jsou také hasiči z okolních obcí. 

Součástí programu bude předání ocenění zasloužilým hasičům. Po skončení oficiálního 

programu bude možnost si prohlédnout přistavenou moderní hasičskou techniku a pro 

účastníky bude připraveno malé pohoštění. Podrobný program je vyvěšen na úřední desce 

obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

10.6.2021  Petr Kutil     50 let 

11.6.2021  Jaroslava Kurcová    80 let 

13.6.2021  Ing. Jaroslav Kuták    60 let  

 

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání panu Ing. Jaroslavu Kutákovi se připojují 

kamarádi myslivci z Mysliveckého spolku „Strážiště“ Čejkovy.  

 

 


