
3. února 2021 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 2. února 2021 zasedla Rada obce Hrádek.  Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti a 

projednala a schválila podání žádostí o dotaci do vyhlášených dotačních programů. Bude 

podána žádost o dotaci do programu Ministerstva zemědělství Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků pro rok 2021 na opravu hřbitovní zdi na Zdouni, dále žádost o dotaci do 

programu Plzeňského kraje Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 na údržbu jalovcové 

stráně v Odolenově a na ošetření významných stromů v obci. Podána bude rovněž žádost o 

dotaci do programu Plzeňského kraje Dotační program vodohospodářské infrastruktury na 

rekonstrukci vodojemu v Tedražicích. Rada dále projednala navržené rozpočtové změny a 

nákup vozidla pro údržbu veřejné zeleně. Projednáno a schváleno bylo rovněž uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací akce ČEZ Distribuce v k.ú. 

Zbynice.  Na závěr Rada projednala jeden došlý podnět. 

Informace ohledně pandemie COVID 19 

Základní škola v Hrádku zůstává z důvodu karantény uzavřena, běží pouze distanční výuka, a 

to až do jarních prázdnin. Mateřská škola je od dnešního dne již v plném provozu. Školní 

jídelna bude plně vařit od zítra tj. čtvrtka 4. února, a to včetně obědů pro cizí strávníky. 

 

Vzhledem k velkému počtu nakažených v našem regionu prosíme občany, abyste dodržovali 

stanovená bezpečnostní a hygienická opatření a nevystavovali jste se zbytečnému riziku. 

Děkujeme. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

3.2.2021  Zdeňka Jiřincová   70 let 

                         

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

6.2.2021  Václav Matějček   50 let 

7.2.2021  Ing. Jan Matějka   60 let 

7.2.2021  Roman Makrlík   50 let 

8.2.2021  Václav Potužák   70 let 

9.2.2021  Miroslav Chodl   60 let 

 

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

životnímu jubileu jim posíláme písničku.  

K blahopřání panu Václavu Potužákovi se připojují kamarádi myslivci z Mysliveckého spolku 

„Strážiště“ Čejkovy. 


