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Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 1. prosince 2015 zasedala Rada obce. Rada se zabývala přípravou jednání 

zastupitelstva a přípravou rozpočtu na rok 2016. Jednání zastupitelstva se uskuteční v úterý 

15. prosince v 18.00 hodin. Rada projednala přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 

na opravu mostu k TJ, navržené rozpočtové změny a návrh vyhlášky o poplatku za odpady. 

Rada rovněž vyslechla zprávu lesního správce o hospodaření Obecních lesů za rok 2015 a 

projednala hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice. Dále bylo 

projednáno uzavření mateřské školy v době zimních prázdnin a schváleny byly odměny 

vedoucím příspěvkových organizací.  Rada rovněž projednala kalkulaci vodného a stočného 

na rok 2016, přípravu projektu posílení vodních zdrojů, přípravu Programu rozvoje obce 

Hrádek na období 2015-2020 a přípravu aktualizace pasportu místních komunikací. Rada též 

projednala přípravu projektu přestavby hasičské zbrojnici v Čejkovech, zajištění dodávky 

vody do budovy hasičské zbrojnice ve Zbynicích a zajištění zimní údržby komunikace v části 

obce Odolenov.  Zimní údržbu v Odolenově bude zajišťovat SÚS Plzeňského kraje. Rada 

rovněž projednala a schválila pronájem pozemku na Čermné a umístění sídla spolků Sboru 

dobrovolných hasičů.  Na závěr bylo projednáno šest došlých podnětů. 

 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že tento pátek 4. prosince 2015 bude pobočka pošty 

v Hrádku uzavřena. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 4.12.2015 

od 20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 

 

 

Informace ke kotlíkovým dotacím 

Plzeňský kraj začátkem roku 2016 bude vyhlašovat výzvu na podání žádostí o tzv. Kotlíkové 

dotace. V rámci toho dotačního programu budou moci získat dotaci majitelé rodinných domků 

na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Dotace budou 

poskytovány na pořízení plynového kondenzačního kotle, automatického kotle na pevná 

paliva, tepelného čerpadla nebo solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé 

vody. Pro zájemce, kteří by měli zájem požádat o tuto dotaci  se uskuteční příští středu 

9.prosince 2015 v 16.00 hodin v Sokolovně v  Sušici seminář, kde budou podány podrobné 

bližší informace. 

 



Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na kadeřnické odpoledne 

Dne 3. prosince 2015 proběhne od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Hrádku kadeřnické 

odpoledne. Studentky Středního odborného učiliště v Sušici předvedou své kadeřnické umění. 

Nebude chybět ani mistryně republiky Václava Toušová. Součástí bude rovněž kadeřnická 

poradna, analýza vlasů, výběr vhodného účesu pomocí počítačového programu a prezentace 

kosmetiky L'Oréal. 

 

Pozvánka na Zámek Hrádek 
V sobotu 12. prosince od 16. 00 hodin se bude konat v sále galerie divadelní vystoupení 

 „ Vánoce za časů našich prababiček aneb Jak se v Čechách strašívalo" o zapomenutých 

vánočních zvycích, tradicích, zpívání koled a stavění betlémů. Divadlo je vhodné pro děti od 

5 do 11 let. Vstupenky je možné si zamluvit na recepci zámku. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

6.12.2015  Hana Kotalová     60let 

6.12.2015  Jan Nedbal                 50 let 

 

                         

 

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


