
8. března 2023 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady obce 

Včera 7. března 2023 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 2022. Rada dále schválila odpisový plán 

obce Hrádek a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2023.  

Rada se zabývala vyhodnocením došlých nabídek na vypracování projektové dokumentace na 

akci Škola Hrádek u Sušice  - Podkroví s odbornými učebnami“ a přípravou geodetického 

zaměření lokality BH5 v Hrádku. 

Rada projednala a schválila podání žádostí do dotačního programu Plzeňského kraje na 

podporu jednotek SDHO a podání žádostí o dotaci na ošetření významných stromů v obci 

Projednány byly došlé žádosti místních společenských organizací o poskytnutí dotace a byly 

postoupeny ke schválení Zastupitelstvu obce. 

Schváleny byly rovněž navržené rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet obce na rok 

2023. Na závěr Rada projednala dva došlé podněty 

 

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek 

Informujeme občany, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrádek se koná   14. března 

2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. 

Program jednání je následující: zpráva předsedy kontrolního výboru, zpráva předsedkyně 

finančního výboru, projednání poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti, projednání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce místním organizacím, 

projednání podání žádostí o dotaci na kompostéry a rozpočtové změny. Dále se bude 

projednávat Změna číslo 4 Územního plánu obce Hrádek a přijetí nabídky na zpracování 

projektové dokumentace na akci „ŠKOLA HRÁDEK U SUŠICE – Podkroví s odbornými 

učebnami. Projednán bude rovněž prodej a výkup pozemků. S návrhem programu se můžete 

seznámit na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 

 

Anketa – domácí kompostéry 

Ještě jednou připomínáme občanům, že všichni, kteří se chtějí do projektu zapojit, musí 

odevzdat vyplněné anketní lístky nejpozději do 10. března 2023. Anketa je umístěna také na 

webových stránkách obce v sekci „Odpadové hospodářství“.  

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka 

Kulturní komise zve všechny občany na setkání s floristkou Hankou Kindelmannovou 

Šebestovou ve středu 15. března 2023 od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Hrádku. 

Tématem bude velikonoční vazba a výzdoba. Přijďte se inspirovat. 



 

Pozvánka na dětský maškarní ples 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech srdečně zve všechny děti a rodiče na dětský maškarní 

ples, který se bude konat příští sobotu 18. března 2023 od 14:00 hodin v Čejkovech v Hostinci 

u Kůsů. Na děti čeká bohatá tombola. 

 

 

Zájezd na Moravu do Valtic 

Obec Hrádek ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hrádek a kulturní komisí pořádá 

třídenní zájezd na Moravu do Valtic. Akce se uskuteční v termínu 12. – 14. 5. 2023. Bližší 

informace naleznete na webových stránkách obce v sekci „Další informace“ a také na 

vývěskách obce, kde bude k této akci vyvěšen plakát. S případnými dotazy se můžete obracet 

na pana Františka Valdmana na telefonní číslo 603 829 133. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.3.2023  Růžena Potužáková  Čejkovy 64  92 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


