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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

    Včera 5. března 2019 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 2018 a projednala návrhy rozpočtu na rok 2019 těchto 

příspěvkových organizací.  Dále se Rada zabývala přípravou rozpočtu obce na rok 2019 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 2019.  

       Rada rovněž stanovila termín jednání Zastupitelstva obce. Jednání se uskuteční 26. 

března 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.  

       Rada se dále zabývala zajištěním veřejně prospěšných prací, realizací stavby „Hrádek u 

Sušice – posílení vodních zdrojů a nový vodojem“ a schválila přijetí dotace od Ministerstva 

zemědělství na realizaci této akce ve výši 3 143 tis. Kč. Dále  Rada projednala výsledek 

výběrového řízení na veřejnou zakázku „ Výstavba místní komunikace včetně odvodnění 

v lokalitě pro výstavbu RD v Tedražicích – II.etapa“. Na základě výsledků tohoto výběrového 

řízení Rada rozhodla o přijetí nabídky firmy Rymax Trade, s.r.o., Čejkovy 76.   

Projednána byla také výpověď dohody o sběru textilu od firmy HB textilie. Sběr textilu bude 

pro obec zajišťovat od 1. června 2019 společnost Pošumavská odpadová, s.r.o.  Na závěr bylo 

projednáno devět došlých podnětů. 

 

 

Pozvánka na výroční schůzi včelařů 

Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku zve všechny své členy na výroční 

členskou schůzi, která se bude konat v neděli 10. března 2019 na zámku v Hrádku od 14.00 

hodin. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 14. března 2019 od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku   kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 175,-Kč za kus. Kuřičky je 

možné také objednat na telefonu 602 115 750 nebo na webových stránkách firmy Novák  

www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 11. dubna 2019. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na kadeřnické odpoledne 

Kulturní komise Obce Hrádek zve všechny zájemce na Kadeřnické odpoledne, které se koná 

zítra ve čtvrtek 7. března od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici v Čejkovech. Učni z oboru 

kadeřník vás mohou nejen zdarma ostříhat, ale poradí i s účesem, vaše vlasy podrobí důkladné 

prohlídce a doporučí vhodnou vlasovou kosmetiku. Těšíme se na hojnou účast. 

 

http://www.drubez-novak.cz/


Pozvánka na oslavu MDŽ 

Sbor dobrovolných hasičů Čermná pořádá oslavu Mezinárodního dne žen v pátek 8. března 

2019 od 19. 00 hodin v bývalé škole na Čermné. Zajištěno je občerstvení i zábava. Na tuto 

akci srdečně zvou pořadatelé všechny ženy a dívky. 

 

Pozvánka na dětský maškarní ples do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 9. března 2019 od 14:00 hodin dětský 

maškarní ples v Hostinci u Kůsů.  Pořadatelé zvou všechny děti a rodiče k hojné účasti. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál v přípravném utkání nad Nýrskem 5:3. Góly dali Radek Kočí tři, Tomáš 

Matějka a Pavel Nový po jednom.  

B-tým prohrál nad Stachami 3:2. Góly za náš tým dali Radek Holeček a Karel Hubáček.  

V sobotu 9. 3. 2019 od 14:30 hodin  na našem hřišti přivítá v pohárovém utkání A-tým 

družstvo z Mrákova. Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 


