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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 5. dubna 2016 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala usnesení 

zastupitelstva, schválila veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací místním organizacím a 

navržené rozpočtové změny. Dále byla projednávána příprava sloučení příspěvkových 

organizací Mateřská škola Hrádek u Sušice a Základní škola Hrádek u Sušice, bylo schváleno 

zřízení dalších dvou míst na veřejně prospěšné práce a byl schválen nový Pasport místních 

komunikací. Rada se rovněž zabývala zajištěním opravy zdi v kotelně mateřské školy, 

přípravou opravy plotu u budovy bývalé školy na Čermné a přípravou výběrového řízení na 

akci „Výměna oken v budově Mateřské školy v Hrádku – II. etapa“. Rada dále projednala 

převod pozemků od Lesů ČR, přípravu vybudování protipovodňového varovného a 

vyrozumívacího systému obce, přípravu výstavby komunikace a inženýrských sítí v lokalitě 

BT2 v Tedražicích a přípravu rekonstrukce budovy základní školy v Hrádku. Na závěr byly 

projednány dva došlé podněty. 

 

Změna termínu svozu nebezpečného a objemného odpadu 

Rada na svém zasedání projednala posun termínu jarního svozu objemného a nebezpečného 

odpadu. Vzhledem k tomu, že poslední sobotu v dubnu 30.4.2016, kdy se měl svoz 

uskutečnit, projíždí naší obcí vozidla Rallye Šumava a vozidla Historic Vltava rallye, Rada 

rozhodla posunout svoz na sobotu 4. června 2016. 

 

Oznámení o prodeji ovocných stromků 

Firma JUKKA bude prodávat ve čtvrtek 7. dubna 2016 v době od 9:45 do 10:15 hodin na 

parkovišti před Obecním úřadem v Hrádku ovocné stromky k jarní výsadbě.  

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na posezení s písničkou pro důchodce 

Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá v  sobotu 9. dubna 2016 v hospůdce U Píny v Hrádku 

Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 17.00 hodin. Doprava je zajištěna. Odjezdy 

z jednotlivých obcí jsou následující: 

Tedražice 16.15 hod, Čejkovy v 16.30 hod, Zbynice 16.35 hod, Čermná 16.30 hod, Puchverk 

16.35 hod, Kašovice 16.45 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376523053, 376508530. 

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina BK BAND. Všichni jsou srdečně zváni. 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

9.4.2016  Alenka Václavíková   70 let 

                       

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


