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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Z jednání Rady 
Včera 19.února 2013 zasedala Rada obce Hrádek. Rada projednala zprávu o činnosti 
Obvodního oddělení Policie Kolinec za rok 2012. Dále projednala a schválila navýšení 
kapacity žáků v základní škole na 80 žáků, nabídku firmy Kubíček VHS na zajištění servisu 
dmychadel na ČOV a rovněž schválila dodatek ke smlouvě na zajištění sběru odpadu. 
Projednávána byla také organizace požárního zabezpečení obce a vybavení zásahových 
družstev. Na závěr bylo projednáno devět došlých podnětů. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje svým členům, že v pátek 22. února 2013 se 
koná členská schůze od 19.00 hodin v hostinci U Kůsů. Účast všech členů nutná. 
 
Pozvánka na valnou hromadu 
Honební společenstvo Hrádek svolává valnou hromadu vlastníků pozemků a lesů do Čejkov 
v sobotu 23. února 2013. Začátek je v 15.00 hodin v hostinci „U Kůsů“.  
 

Výběr místních poplatků 
Oznamujeme občanům, že výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa se uskuteční 
v Hrádku v pondělí 25. února 2013. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu 
v Hrádku v době od 8 hodin do 16 hodin. Výběr poplatků bude pokračovat ve středu 27. 
února 2013 v době od 8 hodin do 16 hodin. Výše poplatku za odpady je 700,-Kč, poplatek za 
každého psa činí 100,- Kč. Na základě nové vyhlášky o místním poplatku za odpady dochází  
od 1.1. 2013 ke změnám v osvobození poplatníků. 
Jednorázově bude poplatek vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 
Tedražice – tento čtvrtek 21. února 2013 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 
Kašovice   -  v pondělí 25. února 2013 od 14.00 do 14.30 hodin 
Čermná a  Puchverk  v týdnu od 25. února 2013 obvyklým způsobem 
Zbynice    -  příští středu 27. února 2013 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 
Čejkovy – příští pátek 1. března 2013 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.   

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 2013 je 
28.2.2013. 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. 
 
 



Oznámení nabídky SPO Zemanovci 

Dne 8.3.2013 složí nově zvolený PREZIDENT ČR slib. U této příležitosti se bude na 3. 
nádvoří Pražského Hradu konat vojenská přehlídka, nově zvolený prezident přednese projev a 
položí kytici u sochy TGM na Hradčanském náměstí.  SPO Zemanovci nabízí občanům 
možnost být u toho „v první řadě“. Doprava na Pražský Hrad bude zajištěna a případné čekání 
bude zkráceno podáváním občerstvení. Zájemci se mohou hlásit do neděle 24.2.2013 u 
předsedkyně SPOZ Plzeňského kraje paní Dity Portové (tel. 725 354 035,  e-mail  
diport@seznam.cz). Počítá se s vypravením jednoho autobusu, tj. s účastí cca 40 lidí. Zájemci 
budou vybráni podle pořadí, v jakém se přihlásí. Autobus pojede ze Sušice, místa a časy 
zastávek budou upřesněny podle počtu zájemců. Předpokládaný příjezd do Prahy je 8,00 hod, 
odjezd zpět bude upřesněn. 

Pozvánka na turnaj ve voleném mariáši 
Sportovní klub mariášníků Čejkovy zve všechny aktivní vyznavače voleného mariáše na 
turnaj do Čejkov. Turnaj se koná v sobotu 2. března 2013 v hostinci „U  Kůsů“ v Čejkovech. 
Prezence účastníků proběhne od 12 hodin do 13hodin. Hra bude zahájena ve 13 hodin. 
 Žádáme všechny zájemce, kteří se chtějí turnaje zúčastnit a zahrát si volený mariáš 
v Čejkovech, aby se do 22. února 2013 přihlásili na telefonu 604 777 420 nebo  
 osobně u Jaroslava Kutáka. Kapacita turnaje je omezena na maximální počet 40 hráčů. 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 


