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Z jednání Rady 

Včera 10. března 2015 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce. 

Projednala a schválila výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací Mateřská 

škola Hrádek u Sušice, Základní škola Hrádek u Sušice a Obecní lesy Hrádek za rok 2014 a 

projednala návrhy rozpočtu na rok 2015 jednotlivých příspěvkových organizací.  Dále se 

Rada zabývala přípravou rozpočtu obce na rok 2015 a projednala došlé žádosti o příspěvek 

z rozpočtu obce. Rada schválila odpisový plán obce Hrádek, odpisový plán příspěvkové 

organizace Obecní lesy Hrádek a příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na 

rok 2015. Rada rovněž schválila vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce  

od 1. 4.2015 do 30.11.2015 stejně jako v předchozích letech. Dále se Rada zabývala realizací 

stavby „Průtah Hrádek“, přípravou projektu výstavby chodníků v Hrádku, přípravou realizace 

rekonstrukce základní školy a návrhem obnovy sklepa v budově základní školy. Projednána 

byla rovněž realizace opravy mostu k TJ - byla schválena smlouva o dílo s dodavatelem 

stavebních prací a schváleno zajištění stavebního dozoru. Dále bylo projednáno složení 

zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy, aktualizace Pasportu místních 

komunikací, a možnost dotace z OPŽP „Omezování rizika povodní“ na vybudování 

varovného a informačního systému. Bylo projednána příprava vydání publikace o Hrádku a 

byla schválena smlouva o osazení indikátorů vytápění v bytovkách v Hrádku. Na závěr Rada 

projednala informaci o uvolnění obecního bytu a projednala jedenáct došlých podnětů. 

 

 

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. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Pozvánka na divadelní představení 

Kulturní komise obce Hrádek vás zve na divadelní představení Adéla ještě nevečeřela 

v podání DIVADLA BEZEJMÉNA. Představení se uskuteční v sobotu 14. března 2015 od 

17.00 hodin v Hrádku v hostinci U Hánů. Vstupenky se budou prodávat na místě. 

 

 

 

 



Pozvánka na tvořivé sobotní odpoledne do Čejkov 

V sobotu 14. března 2015 od 17:00 ve společenské místnosti hasičské zbrojnice v Čejkovech 

budou vyráběny velikonoční  dekorace jako  kuřátka, motýlky a kytičky ze silonky, drátků a 

korálků. Vlastní výrobek si můžete zakoupit za 45 Kč.  Kdo má doma kleště na drát, vezměte 

si je s sebou. 
  
Po skončení této akce od 18:30 hod  v Čejkovech ve společenské místnosti hasičské zbrojnice 

proběhne ukázka velikonočních a jarních dekorací s Hankou Kindelmannovou – Šebestovou. 

 

 

Nabídka zájezdu 

Kulturní komise Obce Hrádek ve spolupráci s cestovní kanceláří CAMPANATOUR s.r.o. 

pořádají ve dnech 25. a 26. července 2015 zájezd do Vídně. Společně navštívíme významné 

kulturní památky jako je zámek Schönbrunn se zahradou, chrám sv. Karla Boromejského, 

Náměstí Marie Terezie, sídlo Habsburků Hofburg, Muzeum Sisi s císařskými apartmány, 

chrám sv. Štěpána a mnoho dalších zajímavých míst. Bližší informace o zájezdu je možné 

získat na obecním úřadě nebo u paní Rybové na telefonu 376523053. Cena zájezdu je 2 300,- 

Kč za osobu, pro občany z naší obce  je sleva 750,- Kč. Cena pro děti do 15 let a studenty 

z naší obce je 1000,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava autobusem, ubytování se snídaní a 

průvodce. Cena nezahrnuje cestovní pojištění a vstupy. Přihlásit se můžete na obecním úřadě 

nebo u paní Rybové. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.3.2015  Oldřich Koutenka     75 let 

16.3.2015  Václav Koutenka    70 let 

                         

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

Panu Václavu Koutenkovi  blahopřejí také kamarádi myslivci z Mysliveckého sdružení 

„Strážiště“ Čejkovy. 

 


