
17. března 2021 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 

 

Informace občanům: 
 
Z jednání Rady 
Včera 16. března 2021 zasedala Rada obce.  Rada projednala a schválila výsledky 
hospodaření a návrh rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací Základní škola 
a mateřská škola Hrádek u Sušice a Obecní lesy Hrádek za rok 2020. 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 2021.  
Dále Rada projednala a schválila podání žádosti do dotačního titulu Plzeňského kraje 
„Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní 
kulturní památky 2021“ na opravu hřbitovní zdi na Zdouni, opětovné podání žádosti do 
programu MAS Pošumaví na obnovu polní cesty na Čermné a podání žádosti do programu 
„Podpora jednotek SDHO Plzeňského kraje v roce 2021“ na pořízení věcného vybavení pro 
zásahové jednotky. Bylo rovněž schváleno přijetí dotace na podporu ochrany lesa od 
Plzeňského kraje ve výši 94 668,- Kč. Rada projednala dokončení opravy cisternové 
automobilové stříkačky pro JSDHO Hrádek, schválila prodej vyřazeného vozidla Nissan 
double a zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací akce ČEZ Distribuce v k.ú. Hrádek 
u Sušice. 
Na závěr Rada projednala tři došlé podněty. 
 

Informace ohledně pandemie COVID 19 
V Hrádku oproti minulému týdnu již klesl počet nemocných s onemocněním COVID 19, 
k dnešnímu dni je v naší obci 26 nemocných. Situace ale je stále vážná, protože přibývá 
vážných případů a v nemocnicích je nedostatek akutních lůžek. Je proto potřeba stále dělat 
vše proti dalšímu šíření nákazy. Prosíme proto znovu občany, abyste i nadále důsledně 
dodržovali stanovená opatření a vyhýbali se zbytečným kontaktům a to i v rámci rodin. 
Děkujeme.  
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
18.3.2021  Josef Nový   70 let 
                         
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání se připojuje rovněž Sbor dobrovolných 
hasičů ve Zbynicích. 
 
 


