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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

    Včera 6. března 2018 zasedala Rada obce.  Rada projednala a schválila výsledky 

hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Hrádek u 

Sušice a Obecní lesy Hrádek za rok 2017 a projednala návrhy rozpočtu na rok 2018 těchto 

příspěvkových organizací.  Dále se Rada zabývala přípravou rozpočtu obce na rok 2018 a 

projednala došlé žádosti o dotaci z rozpočtu obce. 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 2018.  

       Rada rovněž stanovila termín jednání Zastupitelstva obce. Jednání se uskuteční 27. 

března 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.  

       Rada se dále zabývala přípravou výběrového řízení na dodavatele stavby „Hrádek – 

chodník podél II/187 (I. Etapa) a projednala zprávu komise pro hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice Čejkovy  č.p. 90“. Na základě 

výsledků tohoto výběrového řízení Rada rozhodla o přijetí nabídky firmy Miroslav 

Rutkovský, Klatovy.   

       Dále Rada provedla hodnocení došlých nabídek na dodávku stavebních prací na akci 

„DČOV Čermná“ a schválila přijetí nabídky firmy Rymax Trade, s.r.o. Čejkovy.  

Projednávána byla také příprava rekonstrukce Mlýnského rybníka a údržba a oprava pomníků 

padlým v 1. světové válce v jednotlivých částech obce. Na závěr bylo projednáno jedenáct 

došlých podnětů. 

 

   V souvislosti s vichřicí v říjnu loňského roku, kdy v Hrádku v Bludu padlo několik velkých 

stromů nechala obec zpracovat dendrologické posouzení stromů v celé lokalitě. Při tomto 

posouzení bylo zjištěno, že značná část stromů je v havarijním stavu a jsou nebezpečné. 

V průběhu března 2018 bude proto v lokalitě Blud provedeno rizikové kácení dřevin 

ohrožujících majetek a zdraví a život. Po dobu provádění kácení bude do Bludu 

z bezpečnostních důvodů zakázán vstup. Zákaz vstupu platí až do odvolání pro všechny 

chodce i cyklisty. Bližší informace podáme na OÚ Hrádek.  

 

 

Výběr místních poplatků 

Oznamujeme občanům, že probíhá výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa. 

Výše poplatku za odpady se od loňského roku nezměnila a je 700,-Kč, poplatek za každého 

psa činí 100,- Kč.  

Výběr místních poplatků v Hrádku se uskuteční v pondělí 12. března 2018 a bude dále 

pokračovat ve středu 14. března 2018. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního 

úřadu v Hrádku v době od 8.00 do 16.00 hodin. 

Jednorázově je poplatek vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 

Čejkovy – dnes 7. března 2018 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Tedražice  - zítra 8. března 2018 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Zbynice  - v pondělí 12. března 2018 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 



Čermná – příští pondělí 19. března 2018 od 17.00 do 18.00 hodin v budově školy na 

Čermné. 

Kdo zaplatí poplatek za odpady v řádném termínu, dostane od obecního úřadu jako pozornost 

sadu tašek na třídění odpadů. 

 

Oznámení ze Základní a mateřské školy v Hrádku 

Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace oznamuje, že ve 

dnech 8. a 9. března 2018 vyhlašuje ředitelské volno. Důvodem je vysoká nemocnost žáků. Ze 

stejného důvodu bude uzavřena i školní družina. Na ředitelské volno navazují jarní prázdniny. 

Více informací na webových stránkách školy.  

 

Provoz mateřské školy v době jarních prázdnin 

V období jarních prázdnin, tedy v týdnu od 12. - 16. 3., bude provoz mateřské školy omezen 

jen na dopolední provoz v době od 6.30 do 12.00 hodin. Toto omezení vychází ze zájmu 

rodičů.  

 

Nabídka obědů 

Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace nabízí občanům 

obědy vařené ve školní jídelně. Tyto obědy je možné si odnést v jídlonosiči každý den v době 

od 11.00 do 12.00 hodin. Cena oběda pro cizí strávníky je 55,- Kč. Obědy jsou vařené z 

čerstvých surovin a odpovídají normám vaření pro dětské strávníky. Více informací podá 

vedoucí školní jídelny paní Květa Jiříková na telefonu 376 508 534 nebo přímo ve školní 

jídelně. K prvnímu odběru je možné se přihlásit v pondělí 19. 3. 2018. 

 

Pozvánka na výroční schůzi Českého zahrádkářského svazu 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku zve své členy na výroční 

členskou schůzi, která se koná v sobotu 10. března 2018 od 17.00 hodin v hostinci U Hánů 

v Hrádku. 

 

Pozvánka na výroční schůzi Českého svazu včelařů v Hrádku 

Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku zve všechny chovatele včel na výroční 

členskou schůzi, která se bude konat v neděli 11.3.2018 v hostinci u Hánů od 14hod. Na 

programu schůze je informace o hospodaření spolku, objednání léčiva a kurz pro začínající 

včelaře. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na hasičský bál 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné  srdečně zve na tradiční hasičský bál, který se koná v 

sobotu 10. března 2018 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. K tanci a poslechu 

hraje klatovská skupina Maybe. 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.  

 

Pozvánka na Čtení na zámku 

Kulturní komise obce Hrádek pořádá „Čtení na zámku z díla Šimka a Grossmanna“. Čtení se 

uskuteční příští pátek 16. března 2018 od 18.00 hodin ve svatebním sále na  Zámku Hrádek. 

Večer zpříjemní hrou na housle paní Věra Vogeltanzová. Všichni občané jsou srdečně zváni. 

 

 

 



Promítání u Hánů 

V pátek 9. března 2018 od 19.30 hodin se uskuteční v hostinci u Hánů v Hrádku vyprávění a 

promítání o Albánii. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

 


