
 

5. prosince 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Co nového v obci 

V Tedražicích bylo tento týden provedeno vyasfaltování místní komunikace u č.p. 23. Práce 

prováděla firma Vladimír Babor ze Sušice. Tím byly dokončeny plánované opravy místních 

komunikací v letošním roce. 

Z jednání Rady 

Včera 4. prosince 2018 proběhlo jednání Rady obce Hrádek. Rada se zabývala přípravou 

jednání zastupitelstva a přípravou rozpočtu na rok 2019. Jednání zastupitelstva se uskuteční 

v úterý 18. prosince 2018 v 18.00 hodin.  Dále Rada vyslechla zprávu lesního správce o 

hospodaření Obecních lesů za rok 2018.  Dále bylo projednáno uzavření mateřské školy 

v době zimních prázdnin od 22.12 2018 do 6. 1. 2019 a udělení ředitelského volna v základní 

škole ve dnech 3. a 4. ledna 2019.  Rada rovněž projednala a schválila přijetí finančních darů 

pro Základní školu a mateřskou školu Hrádek v celkové výši 25 000,- Kč a navýšení 

příspěvku na provoz pro tuto organizaci o 102 731,- Kč.  

Rada projednala realizaci stavby „Hrádek u Sušice – Posílení vodních zdrojů a nový 

vodojem“. V příštím týdnu by měla obec obdržet rozhodnutí o poskytnutí dotace od 

Ministerstva zemědělství a předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny od 1.března 

2019.  

Dále byla Rada seznámena s kalkulací vodného a stočného na rok 2019, s návrhem cen za 

likvidaci odpadů na rok 2019 od společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. a s kalkulací ceny 

svozu komunálního odpadu. Tyto podklady budou projednány zastupitelstvem obce. 

Rada projednala výsledky ankety ve věci zachování prodejny ZKD v Čejkovech a rozhodnutí 

o poskytnutí dotace na její provoz postoupila zastupitelstvu. 

Dále se Rada zabývala obměnou techniky na údržbu zeleně a majetku obce. Schválila prodej 

samojízdného pracovního stroje ISEKI a nákladního automobilu AVIA TERRIER a nákup 

nového žacího traktoru STARJET.  Projednány a schváleny byly navrhované rozpočtové 

změny, kterými se mění rozpočet na rok 2018, odkup pozemku v Puchverku pod autobusovou 

čekárnou a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce 

v k.ú. Zbynice. Na závěr byly projednány tři došlé podněty. 

 

 

Prodej vánočních stromků 

Obecní lesy Hrádek oznamují občanům, že prodej vánočních stromků proběhne příští čtvrtek 

13. prosince 2018 v době od 15.00 do 16.30 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 

 

 

 



Oznámení 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 7. prosince 2018 

ve 20.00 hodin se koná členská schůze. 

 

Oznámení 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny své členy na předvýroční schůzi, která se 

koná v pátek dne 7.12.2018 od 18.00 hodin v místní zbrojnici. Účast všech členů je velmi 

nutná, přijďte všichni. 

 

Z kultury: 

 

Poděkování 

Téměř ve všech částech obce se uskutečnilo minulý víkend rozsvícení vánočního stromku. 

Děkujeme všem organizacím a občanům, kteří se na přípravě této akce podíleli. 

 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 7. prosince 2018 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše 

svatá.  

 

Pozvánka na adventní koncert 

Zámek Hrádek srdečně zve na adventní koncert v podání Tria Karageorgiev. Koncert se 

uskuteční v sobotu 8. prosince 2018 od 18.00 hodin v kapli sv. Valburgy a zazní zde 

nejkrásnějších klasické melodie od italského baroka až po romantismus. Vstupenky jsou 

v prodeji na recepci zámku. 

 

Mikulášské posezení 

Spolek Svatojánci pořádá v sobotu 8. prosince 2018 od 14.00 hodin v hospůdce U Píny 

Mikulášské posezení s dílničkou a zábavou pro rodiče s dětmi. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Výstava Perníkové vánoce 

V době od 3.12 do 30. 12. 2018 můžete shlédnout výstavu vánočních perníčků v prostorách 

sušické radnice a navštívit ji můžete od pondělí do pátku v době od 8:00 do 16:00 hodin.  Své 

perníčky zde vystavuji i děti z mateřské školy v Hrádku. 

 

Pozvánka na vánoční aranžování 

Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy zve všechny občany na vánoční aranžování  s Hankou 

Kindelmannovou Šebestovou, které se uskuteční v pátek 7. 12. 2018 od 17 hod. v Čejkovech 

v hasičské zbrojnici.  

 

Pozvánka na mikulášskou 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny děti i jejich doprovod v sobotu dne 8. 

prosince na mikulášskou nadílku „DISCO  - MIKULÁŠ“ do místní zbrojnice.  Začátek je 

v 15.00 hodin. Svoji „šou“ předvede DJ Blábol. 

 

 

 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

  10.12 2018  Antonín Sechter  90 let                       

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


