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Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 9. února 2016 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání vyslechla zprávu o činnosti 

obce, projednala usnesení z jednání zastupitelstva a zprávu o činnosti Policie Kolinec za rok 

2015. Dále Rada projednala a schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje na podporu 

hospodaření v lesích a schválila podání žádosti o dotaci do Programu stabilizace a obnovy 

venkova Plzeňského kraje 2016 na výměnu oken v technickém pavilonu v mateřské škole. 

Projednáno bylo rovněž podání žádosti o dotaci na nákup techniky pro jednotky SDH. 

Schválen byl dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Provod na zajištění výkonu odborného 

zástupce provozování ČOV a kanalizace, dodatek smlouvy s firmou Rumpold na zajištění 

likvidace odpadu z ČOV, budoucí smlouva o zřízení věcného břemene v souvislosti 

s přeložkami plynu v rámci akce chodníky podél II/187. Rada dále projednala přípravu 

víceúčelového hřiště v Hrádku a schválila provedení čerpací zkoušky na dvou stávajících 

vrtech a ošetření  stromů veřejné zeleně. Na závěr bylo projednáno osm došlých podnětů. 

 

Z jednání zastupitelstva 

Minulý týden ve čtvrtek 4. února 2016 se uskutečnilo jednání zastupitelstva. Zastupitelé 

projednali a schválili vstup naší obce do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., která od 

1.ledna 2016 zajišťuje v našem regionu likvidaci odpadů. Pro naše občany se ve věci svozu 

odpadu nic nemění a svoz v naší obci i nadále zajišťuje firma Rumpold-P. Rovněž ve 

využívání sběrného dvora v Sušici se pro občany naší obce nemění. Sběrný dvůr je otevřen 

celoročně každé úterý a čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod a v sobotu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 

do 15.00 hod. Ukládání odpadu do sběrného dvora pro všechny naše občany je zdarma. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na masopustní průvod do Tedražic 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 13. února 2016 masopustní průvod. 

Sraz účastníků je v 9.00 hodin u místní požární zbrojnice odkud bude následovat průvod 

vesnicí. Fantazie masek všech věkových kategorií se meze nekladou. Hudba je zajištěna. 

Hezkou zábavu, veselí a dobrou náladu si jistě vytvoří všichni občané. 

 

Pozvánka na dětský karneval v Hrádku 

Český červený kříž v Hrádku srdečně zve všechny děti a rodiče na Dětský maškarní 

karneval, který se koná v neděli 14. února 2016 od 14.00 hodin v Hrádku v hostinci U Hánů. 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

15.2.2016  Žofie Černá   85 let 

                    

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


