
8. dubna 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 7. dubna se uskutečnilo jednání Rady obce.  Rada vyslechla zprávu starosty, projednala 

zprávu o činnosti Policie ČR, obvodního oddělení Kolinec a podrobnou informaci o chodu 

obce a jednání zastupitelstva v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR. Dále bylo 

projednáno zajištění ochranných pomůcek pro obyvatele obce v rámci realizace opatření 

vyhlášených Vládou ČR. Rada rovněž projednala a schválila přijetí dotace od Plzeňského 

kraje z dotačního titulu 2019 Podpora ochrany lesa v Plzeňském kraji ve výši 93 891,- Kč. 

Rada projednala a schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje  na 

reklonstrukci kotelny v budově základní školy. Dále bylo projednáno a schváleno opětovné 

podání žádosti na rok 2021 na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Čejkovy, podání 

žádosti o dotaci na opravu cisternové automobilové stříkačky a podání žádosti na vybavení a 

opravy neinvestiční povahy pro zásahové jednotky SDHO.  

V souvislosti s dokončenou výstavbou nového vodojemu v Hrádku Rada schválila přijetí 

nabídky firmy Šumavské vodovody a kanalizace Klatovy na vypracování nového Provozního 

řádu vodovodu Hrádek. V rámci přípravy druhé etapy výstavby chodníku v Hrádku byl 

schválen dodatek ke smlouvě s firmou Valbek na vypracování projektové dokumentace. 

Dodatkem se vzhledem k současné situaci mění termín předání díla. 

Projednán byl nákup techniky na údržbu veřejné zeleně. Na závěr byly projednány dva došlé 

podněty. 

 

Zrušení svozu objemného a nebezpečného odpadu 

Jarní svoz  nebezpečného a objemného odpadu kontejnery, který se v naší obci provádí vždy  

poslední sobotu v měsíci dubnu je letos vzhledem k vyhlášenému nouzovému  stavu zrušen. 

Odpad je možný odvážet do sběrného dvora v Sušici.  

 

 

Informace ohledně mimořádných opatření proti šíření infekce KORONAVIRU 

Na základě schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR je mimořádný stav  na území 

celé ČR prodloužen na dobu do konce dubna 2020. Nadále tedey platí zákaz volného 

pohybu osob a všechna mimořádná opatření zůstávají nadále v platnosti. Pouze došlo 

k otevření některých dalších typů prodejen. Od 9.dubna se otevírací hobbymarkety, prodejny 

stavebnin a stavebních výrobků a železářství a prodej a servis jízdních kol. Nově je také 

povoleno sportovat na venkovních sportovištích a přírodě při dodržení platných 

bezpečnostních opatření. 

 

 V naší obci nadále zůstává uzavřena  Základní škola v Hrádku i mateřská škola. 

 



V době Velikonočních svátků v naší obci v kostele ve Zbynicích a na Zdouni žádné 

bohoslužby slouženy nebudou. Věřící mohou sledovat bohoslužby přenášené Českou televizí, 

televizí NOE nebo na internetu. 

 

Znovu děkujeme všem občanům, kteří dodržujete veškerá stanovená mimořádná opatření. 

Vzhledem k tomu, že i v našem regioonu je již několik případů infekce, apelujeme znovu na 

všechny naše staré a nemocné občany, abyste zbytečně neriskovali a raději se zdržovali doma 

a nevycházeli na veřejnost, pokud to není nutné. To se samozřejmě nevztahuje na vycházky 

do přírody nebo jakékoliv aktivity na vaší zahradě. Pokud nemáte nikoho, kdo by vám 

obstaral potřebné nákupy, můžete využít nabídku Oblastní charity Sušice, která nabízí 

zajištění nákupu i dalších nutných služeb. Pokud byste cokoliv potřebovali, zavolejte na 

obecní úřad a my vám rádi poradíme a potřebnou službu zprostředkujeme. 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

9.4.2020  Václav Volák   85 let 

13.4.2020  Jiří Šefrna   50 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání panu Václavu Volákovi se připojuje Sbor 

dobrovolných hasičů v Hrádku. 

 

 

 


