
10. června 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera v úterý 9. června 2020 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala usnesení 

zastupitelstva, schválila veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací místním organizacím a 

stanovila termín dalšího jednání zastupitelstva, které se uskuteční 30. června 2020. Místo 

konání bude upřesněno. Rada dále projednala Zprávu České školní inspekce o výsledku 

inspekce provedené v Základní škole a mateřské škole v Hrádku u Sušice v březnu letošního 

roku. 

Rada projednala a schválila přijetí finančního příspěvku pro Obecní lesy na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity ve výši 3 060 110,- Kč, dále schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje 

z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na úpravu vstupního prostoru 

budovy základní školy ve výši 400 000,- Kč a přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na 

rekonstrukci kotelny v budově základní školy ve výši 1 000 000,- Kč. Rada rovněž schválila 

přijetí dotace pro jednotky SDHO Čejkovy a Tedražice na vybavení a opravy neinvestiční 

povahy ve výši 21 900,- Kč pro každou jednotku. 

Projednán byl nákup techniky na údržbu veřejné zeleně. Na závěr bylo projednáno šest 

došlých podnětů. 

 

Vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa účetní obce Hrádek 

Rada obce včera v úterý 9.6.2020 rozhodla o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení místa 

účetní naší obce. S novou paní účetní, která funkci převzala 1. června 2020 po paní Ing 

Míkové, byl z vážných důvodů ukončen pracovní poměr. Rada obce tedy rozhodla o 

vyhlášení nové veřejné výzvy. Výzva je zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na 

internetových stránkách obce. Nabídky na obsazení místa účetní obce je možné podávat do 

26. června 2020. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích oznamuje svým členům, že se v pátek 12. června 

2020 v 19.00 hodin v hasičské zbrojnici koná členská schůze. Účast všech členů je nutná. 

 

Informace o prodeji květin 

Ing. Pavel Novák z Plzně oznamuje všem zájemcům, že tuto sobotu  13. června od 13:00 do 

13:30 bude prodávat v Hrádku u Sušice na parkovišti u obecního úřadu sazenice kosatců, 

denivek, lilií a bruty gladiol. Budete si také moci objednat cibule obřích okrasných česneků. 

Lilie a denivky jsou zasazené do  kontejnerů a pokvetou letos v červenci. 



 

 

 

Z kultury: 

 

Noc kostelů 

V tento pátek 12. 6. 2020 se uskuteční v celé naší republice již tradiční Noc kostelů. V naší 

obce bude pro veřejnost otevřen kostel sv. Vavřince na Zdouni, který bude otevřen od 19.00 

do 23.00 hodin. Vzhledem k platným omezením nebude v kostele na Zdouni žádný kulturní 

program. Je možné si přijít si prohlédnout celý kostel, seznámit se s jeho jednotlivými částmi 

a jejich symbolikou a využít tento čas k tichému usebrání. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

10.6.2020 Anna Marcová   70 let 

  

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 

 

 

 


