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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 7. března 2017 zasedala Rada obce. Rada projednala a schválila výsledky hospodaření 

jednotlivých příspěvkových organizací Mateřská škola Hrádek u Sušice, Základní škola 

Hrádek u Sušice a Obecní lesy Hrádek za rok 2016 a projednala návrhy rozpočtu na rok 2017 

jednotlivých příspěvkových organizací.  Dále se Rada zabývala přípravou rozpočtu obce na 

rok 2017,  projednala došlé žádosti o dotaci z rozpočtu obce a navrhla program jednání 

zastupitelstva, které se bude konat 21.března. Rada dále schválila odpisový plán obce Hrádek, 

odpisový plán příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek a příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2017.  Rada rovněž projednala návrh oprav 

v budově mateřské školy a cenové nabídky na zabezpečení projektové dokumentace na 

přístavbu budovy základní školy. Rada se dále zabývala přípravou výběrového řízení na 

dodavatele akce „Modernizace a rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění 

obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, a zpracování 

digitálního povodňového plánu obce Hrádek“ a přípravou oslav výročí narození spisovatele 

Františka Pravdy. Na závěr bylo projednáno deset došlých podnětů. 

 

Výběr místních poplatků 

Oznamujeme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpad a poplatku za psa. 

Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Hrádku. Jednorázově je poplatek 

vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 

Tedražice  - dnes 8. března 2017 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Čejkovy – dnes 8. března 2017 od 16.00 hod do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Čermná – ve čtvrtek 9. března 2017 od 17.00 do 18.00 hodin v budově školy na Čermné. 

Zbynice -  ve čtvrtek 9. března 2017 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Prosíme všechny občany, zda by mohli využít co nejvíce tento způsob platby za vybírané 

poplatky. Děkujeme 

 

Upozornění 

V průběhu minulého týdne v naší obci opět vznikly nové černé skládky. Jedna v Tedražicích 

poblíž vyhlídky u cesty na Lipovou Lhotu, druhá na Odolenově. V obou případech se jedná o 

odpad z rekonstrukce nějaké nemovitosti. Obracíme se proto na původce těchto skládek, aby 

tohoto počínání, které ubližuje všem občanům, zanechali. Jednak se v případě vypátrání 

vystavujete velmi značné pokutě. A současně nechápeme proč tento odpad vozíte do přírody, 

když každý občan může odvést zadarmo svůj odpad do sběrného dvora do Sušice. Nebo 

chceme mít z naší přírody jednu velkou skládku? 

 



 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 16.3.2017  v 16.00 hodin prodávat u obecního 

úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 155,-Kč za kus. Kuřičky je možné 

také objednat na telefonu 602 115 750. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Pozvánka na hasičský ples do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 11. března 2017 od 20.00 hodin 

Hasičský ples v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. Celým večerem vás bude provázet hudební 

skupina BK BAND. Ples bude zahájen vystoupením mažoretky. Každá vstupenka postupuje 

do slosování o hodnotné ceny. Hlavní cena je uzené sele. Zveme všechny příznivce dobré 

hudby a zábavy. 

 

Pozvánka na hasičský bál 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny příznivce dobré zábavy na hasičský bál, 

který se koná v sobotu 11. března 2017 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. 

Hraje Andromeda. Jako každý rok je zajištěna autobusová doprava ze Sušice (v 19.00 hodin) 

přes Tedražice, Hrádek  a Čermnou do Kolince a po skončení akce zpět. Srdečně zvou 

pořadatelé. 

 

 

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.  

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

12.3.2017  Vlasta Zieglerová      75 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. Tuto písničku zasíláme současně i všem ženám, 

kterým přejeme vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku. 

 


