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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 18. února 2014 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce a 
projednala zprávu o činnosti Policie ČR obvodní oddělení Kolinec. Dále Rada projednala a 
schválila výsledky hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových 
organizací Mateřská škola Hrádek u Sušice, Základní škola Hrádek u Sušice a Obecní lesy 
Hrádek za rok 2013 a projednala návrhy rozpočtu na rok 2014 jednotlivých příspěvkových 
organizací. Dále bylo projednáno podání žádosti o dotaci do programu Podpora rozvoje 
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji a byla schválena smlouva se SÚS 
Plzeňského kraje v souvislosti se stavbou místní komunikace v Tedražicích. Rada rovněž 
projednala oznámení firmy ČEZ Distribuce o zahájení rekonstrukce sítě nízkého napětí v obci 
Hrádek - od prodejny ZKD směrem k nádraží a oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje o 
možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Zbynické rybníky na období 2015-2024. Na 
závěr Rada projednala sedm došlých podnětů. 

Výběr místních poplatků 
Oznamujeme občanům, že výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa se uskuteční 
v Hrádku v pondělí 24. února 2014. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu 
v Hrádku v době od 8 hodin do 16 hodin. Výběr poplatků bude pokračovat ve středu 26. 
února 2014 v době od 8 hodin do 16 hodin. Výše poplatku za odpady je 700,-Kč, poplatek za 
každého psa činí 100,- Kč. 
Jednorázově bude poplatek vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 
Tedražice – tento pátek 21. února 2014 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 
Kašovice   -  v pondělí 24. února 2014 od 14.00 do 14.30 hod 
Zbynice    -  příští středu 26. února 2014 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici 
Čejkovy – příští pátek 28. února 2014 od 16.00 hod do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 
Prosíme všechny občany, zda by mohli využít co nejvíce tento způsob platby za vybírané 
poplatky. Děkujeme.   

Oznámení Českého červeného kříže 
Český červený kříž v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 21. února 2014 se 
koná výroční schůze od 18.00 hodin v hostinci U Hánů. 

Podávání žádostí o dotaci pro místní organizace 

Připomínáme místním organizacím, že termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce na činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2014 je 
28.2.2014. Do konce února tedy mohou všechny místní organizace podat žádost o finanční 
dotaci na svoji činnost a pořádané aktivity v letošním roce. Po tomto termínu již další žádosti 
o dotace nebudou přijímány. Tiskopis žádosti je k dispozici na Obecním úřadu v Hrádku a na 
internetových stránkách obce. 



Informace o konání letního příměstského tábora 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádá během letních prázdnin pro děti ve věku od 3 do 
12 let letní příměstský tábor. Termín podání přihlášek je do 30.5.2014. Přihlášku a bližší 
informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.hasicihradek.cz a ve vývěskách 
obecního úřadu. 
 
 
 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na hasičský ples do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech vás srdečně zve na tradiční hasičský ples ve znamení 
vepřových hodů a sladkého pokušení, který se bude konat tuto sobotu 22. února 2014. Ples 
bude zahájen ve 20:00 hodin vystoupením taneční skupiny FIALKA. Celým večerem Vás 
bude provázet hudební skupina BK BAND. Těšit se můžete tradičně na půlnoční překvapení. 
Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny. Hlavní cena je uzené sele. 
 
Maškarní průvod v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 22. února 2014 maškarní průvod. Sraz 
účastníků je v 9.00 hodin u místní požární zbrojnice odkud bude následovat průvod vesnicí. 
 
Dětský karneval 
Český červený kříž v Hrádku srdečně zve všechny děti a rodiče na Dětský maškarní 
karneval, který se koná příští neděli 2. března 2014 od 14.00 hodin v Hrádku v hostinci U 
Hánů. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
20.2.2014  Josef  Matoušek   80 let 
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
Panu Josefu Matouškovi blahopřejí také kamarádi myslivci z Mysliveckého sdružení 
„Strážiště“  Čejkovy. 
 


