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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 7. února 2017 jednala Rada obce. Rada na svém zasedání vyslechla zprávu starosty o 

činnosti obce a obecního úřadu, projednala informaci o podání kasační stížnosti proti 

rozsudku Krajského soudu v Plzni ve věci zrušení opatření obecné povahy – změny č. 2 

územního plánu obce. Dále byla projednána studie přístavby školy v Hrádku, zajištění 

odborné přípravy členů jednotek SDHO, příprava přestavby hasičské zbrojnice v Čejkovech a 

možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace. Rada rovněž projednala dodatky ke smlouvě 

s firmou Rumpold na zajištění svozu odpadů na první 3 měsíce tohoto roku. Dále Rada 

projednala a schválila zřízení čtyř pracovních míst na veřejně prospěšné práce a schválila 

zavedení veřejné služby v obci. Projednáno bylo rovněž zřízení věcného břemene na pozemku 

v k.ú. Hrádek u Sušice. Na závěr bylo projednáno šest došlých podnětů. 

 

Přehled kulturních a sportovních akcí 

Na internetové stránky naší obce jsme tento týden přidali přehled kulturních a společenských 

akcí. Tento přehled naleznete snadno.  Stačí zajít na stránky naší obce www.hradekususice.cz, 

otevřít si v nabídce nejprve  „Obec Hrádek“ a poté „Obecní úřad“. A zde již vpravo nahoře 

uvidíte ikonku „Přehled akcí“. Když na tuto ikonku kliknete, otevře se vám „Přehled 

kulturních a společenských akcí na rok 2017“. V  přehledu najdete plánované kulturní a 

sportovní akce obce i všech našich spolků a organizací. Tento přehled bude v průběhu roku 

aktualizován. 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že ve dnech od 13. 2. do 21.2.2017 bude pobočka pošty 

v Hrádku otevřena v době od 13.00 do 16.00 hodin. 

 

Pozvánka na valnou hromadu 

Český červený kříž v Hrádku svolává všechny své členy na výroční valnou hromadu, která se 

koná v pátek 10. února 2017 od 18.00 hodin v hostinci U Hánů. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Pozvánka na dětský karneval v Hrádku 

Český červený kříž v Hrádku srdečně zve všechny děti a rodiče na Dětský maškarní 

karneval, který se koná v  neděli 12. února 2017 od 14.00 hodin v Hrádku v hostinci U Hánů. 

http://www.hradekususice.cz/


 

Pozvánka na kulinářské odpoledne 

Kulturní komise obce Hrádek ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným 

učilištěm v Sušici srdečně zve všechny občany na Kulinářské odpoledne, které se bude 

konat příští čtvrtek 16. února od 17.00 hodin v restauraci U Hánů. Žáci oboru kuchař – číšník 

představí získané dovednosti v oboru stolničení, dále se mohou účastníci kulinářského 

odpoledne těšit na míchané nápoje a jídla připravená z tradičního českého ovoce. 

 

Pozvánka na dvoudenní výlet na Moravu do Valtic 

Obec Hrádek ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hrádek pořádá ve dnech 20. a 21. 

května 2017 dvoudenní zájezd do Valtic. Připravena je návštěva Chýnovských jeskyní, 

prohlídka hradu Kámen a města Znojma. Večer je plánována degustace vína a posezení ve 

sklípku. 

Druhý den dopoledne je připravena prohlídka města. Cena zájezdu je 1 300,- Kč za osobu a 

zahrnuje dopravu autobusem, nocleh se snídaní, posezení ve sklípku. Přihlásit se můžete u 

pana Františka Valdmana na telefonu 603 829 133 nebo na Obecním úřadě v Hrádku. 

Závazné přihlášky se přijímají do 20. března 2017. Bližší informace k zájezdu najdete na 

vývěsce obecního úřadu. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

8.2.2017  Marie Votýpková     70 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

10.2.2017  Václav Pinkas    70 let 

12.2.2017  Vlasta Štemberová    65 let 

13.2.2017  František Holub    65 let   

                        

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


