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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
 
Informace o změně času pravidelného hlášení místního rozhlasu 
Informujeme občany, že na základě žádosti některých zastupitelů bude čas pravidelného 
hlášení místního rozhlasu posunut v letních měsících o hodinu.  Od příštího týdne tj. od 29. 3. 
2017 bude pravidelné vysílání tedy ve středu od 17.00 hodin. 
 
Z jednání zastupitelstva 
Včera 21. března 2017 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé se zabývali především 
schválením návrhu rozpočtu obce na rok 2017. Schválili příspěvek na provoz příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice a schválili návrhy rozpočtů 
příspěvkových organizací a následně seznam akcí, které budou realizovány v letošním roce a 
rozpočet obce na rok 2017. Současně byly schváleny dotace na činnost místním společenským 
organizacím a spolkům. Bylo také schváleno poskytnutí dotace Oblastní Charitě v Sušici na 
zajištění sociálních služeb pro obyvatele naší obce a Svazu zdravotně postižených Sušice. 
Dále bylo projednáno a schváleno poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění 
dopravní obslužnosti v roce 2017 ve výši 85 140,- Kč.  
Dále byl projednán postup rekonstrukce a přístavby budovy základní školy v Hrádku. 
V letošním roce proběhnou projektové práce a bude zajištěno vydání stavebního povolení, 
stavební práce budou zahájeny v příštím roce. Zastupitelé rovněž schválili převod zámeckého 
rybníka v Hrádku s náhonem a přilehlými pozemky od Státního pozemkového úřadu, zvolili 
přísedícího Okresního soudu v Klatovech na další funkční období a schválili novou obecně 
závaznou vyhlášku o nakládání s odpady. Projednán a schválen byl prodej pozemku na 
Čermné a odkup pozemků v Tedražicích pod vodojemem. Na závěr jednání proběhla diskuse 
s občany. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na 
úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 
 
Informace ke svozu odpadů 
Zastupitelstvo na včerejším jednání rovněž schválilo uzavření Smlouvy o zabezpečení sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů s firmou Pošumavská odpadová, s.r.o. Na 
základě této smlouvy bude s platností od 1. dubna letošního roku zajišťovat svoz veškerého 
odpadu v naší obci firma Pošumavská odpadová. Veškeré svozy budou probíhat stejně jako 
v současné době a svozovým dnem pro svoz popelnic zůstává středa. Věříme tedy, že tuto 
změnu jako občané ani víceméně nepostřehnete. Pokud by ale přesto někde došlo 
nedopatřením k nějakému problému, prosíme vás, abyste nám toto okamžitě nahlásili na 
obecní úřad, a my zajistíme nápravu. 



 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na čtení z díla Karla Klostermanna 
Kulturní komise obce Hrádek pořádá „Čtení na zámku z díla Karla Klostermanna“. Nevšední 
setkání s tímto spisovatelem se uskuteční v pátek 24. března 2017od 18.00 hodin v Zámku 
Hrádek. Večer zpříjemní hrou na housle paní Věra Vogeltanzová. Všichni občané jsou 
srdečně zváni. 
 
Pozvánka na ples 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku zve všechny občany na 43. 
Společenský ples, který se koná v sobotu 25.3.2017 od 20.00 hodin v sále „U Hánů“ 
v Hrádku. K tanci a poslechu hraje BK- Band.  
 
Pozvánka na jednodenní výlet 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá v sobotu 29. dubna 2017 jednodenní výlet 
na zámek Dobříš, dále do muzea zlata v Novém Kníně a do muzea vojenské techniky 
v Lešanech. Jízdné pro dospělého je 200,- Kč a pro dítě 100,- Kč. Výlet je vhodný pro rodiče 
s dětmi. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku nebo u paní Rybové na 
telefonu č. 376 523 053. Přesné časy, místa odjezdů budou upřesněny v dalším hlášení. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
25.3.2017  Karel Votýpka   70 let 
 
                        
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


