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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 1. března 2016 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti obce. 

Projednala a schválila výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací Mateřská 

škola Hrádek u Sušice, Základní škola Hrádek u Sušice a Obecní lesy Hrádek za rok 2015 a 

projednala návrhy rozpočtu na rok 2016 jednotlivých příspěvkových organizací.  Dále se 

Rada zabývala přípravou rozpočtu obce na rok 2016 a projednala došlé žádosti o dotaci 

z rozpočtu obce. Rada schválila odpisový plán obce Hrádek, odpisový plán příspěvkové 

organizace Obecní lesy Hrádek a příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na 

rok 2016. Rada rovněž schválila vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce  

od 1. 4.2016 do 30.11.2016 stejně jako v předchozích letech. Dále bylo projednáno 

zpracování územní studie lokality BH5  v Hrádku za bytovkami, příprava projektu vytápění a 

stavebních úprav budovy obecního úřadu a příprava výstavby komunikace a inženýrských sítí 

v lokalitě BT2 v Tedražicích.  Rada rovněž projednala a schválila dodatek smlouvy o nájmu 

zemědělských pozemků v VOD Svatobor Hrádek a projednala podání žádostí o dotaci do 

dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje 

v roce  2016 na dovybavení zásahových družstev. Na závěr Rada projednala dva došlé 

podněty. 

 

Výběr místních poplatků 

Oznamujeme občanům, že výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa se uskuteční 

v Hrádku v pondělí 7. března 2016. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu 

v Hrádku v době od 8 hodin do 16 hodin. Výběr poplatků bude dále pokračovat ve středu   

9. března 2016 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: 

Kašovice   -  v pondělí 7. března 2016 od 14.00 do 14.30 hod 

Tedražice  - příští středu 9. března 2016 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Čermná – příští čtvrtek 10. března 2016 od 17.00 do 18.00 hodin v budově školy na Čermné. 

Zbynice    -  příští čtvrtek 10. března 2016 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Čejkovy – příští čtvrtek 10. března 2016 od 15.30 hod do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Odolenov – v týdnu od 7. března 2016 obvyklým způsobem 

Prosíme všechny občany, zda by mohli využít co nejvíce tento způsob platby za vybírané 

poplatky. Děkujeme 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 4.3.2016 od 

20.00 hodin se koná členská schůze. 

 



Nabídka brigády 
Zámek Hrádek hledá do zámecké restaurace na víkendy brigádníky na obsluhu a pomoc v 

kuchyni. Praxe vítána, ale není podmínkou. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 4. března 2016 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá. 

Mši bude sloužit P. Jan Wirth. Na varhany ji doprovodí Petr Motl, student konzervatoře Jana 

Deyla pro zrakově postižené. 

 

 

Pozvánka na hasičský ples v Čejkovech 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech srdečně zve všechny příznivce zábavy na tradiční 

HASIČSKÝ PLES ve znamení vepřových hodů v Čejkovech v Hositnci U Kůsů v sobotu 

5. března 2016. Začátek je ve 20:00 hod. Celým večerem vás bude provázet hudební skupina 

BK BAND. Těšit se můžete na vystoupení profesionálního tanečníka z Karibiku a jeho krásné 

partnerky. Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny. Příspěvky do tomboly 

se budou vybírat v pátek 4.3.2016 od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici v Čejkovech. SDH 

Čejkovy děkuje všem za poskytnuté příspěvky. 

 

 

Pozvánka na kulinářské odpoledne 

Kulturní komise obce Hrádek bude pořádat Kulinářské odpoledne, které proběhne ve 

čtvrtek 17. března 2016 od 17.00 hodin v hospůdce U Píny. Je připravena prezentace 

velikonočních pokrmů, flambování, příprava míchaných nápojů, dále zdobení cukroví, 

prostírání  velikonoční tabule a skládání ubrousků. Akci připravila paní Jana Dobšovičová se 

žáky SOŠ a SOU Sušice. 

 

Pozvánka Sportovního klubu Mariášníků Čejkovy 

Sportovní klub Mariášníků Čejkovy pořádá 2. ročník Jarního turnaje ve voleném mariáši. 

Turnaj se koná v sobotu 19.3.2016 v Hospůdce „U Kůsů“ v Čejkovech.  Prezence účastníků 

turnaje proběhne od 12.00 do 13.00 hodin. Turnaj bude zahájen úderem 13. hodiny. 

Pořadatelé zvou k aktivní účasti ve hře všechny vyznavače a vyznavačky tohoto krásného 

sportu. Informovat a přihlásit se můžete do 12. března 2016 na telefonu 604 777 420. 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

3.3.2016  Josef Kutil    70 let 

3.3.2016  Marie Švarcová   75 let 

3.3.2016  František Valdman   65 let 

8.3.2016  Kristina Jechová   50 let 

                        

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


