8. září 2021

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Z jednání Rady
Včera 7. září 2021 zasedla Rada obce. Rada projednala přípravu jednání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční 21. září 2021 od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice v Hrádku. Dále
bylo projednáno a schváleno přijetí dotace od Plzeňského kraje na ošetření lípy v Hrádku ve
výši 21 tisíc Kč a návrh Komise pro občanské záležitosti o navýšení částky za květinu při
osobním blahopřání k jubileu občanům. Rada rovněž projednala informaci o postupu
projednávání Změny č. 3 Územního plánu obce Hrádek a schválila dodatek ke smlouvě o dílo
na vypracování změny ÚPO. Dodatkem se mění rozsah a cena díla. Rada rovněž schválila
navržená rozpočtová opatření, projednala přípravu realizace projektu Polní cesta Čermná a
přípravu projektu na chodníky v Tedražicích. Na základě žádosti ředitelky základní školy rada
projednala a schválila udělení výjimky z minimálního počtu žáků pro základní školu na školní
rok 2021/22 a udělila souhlas s realizací projektu základní školy „ZŠ Hrádek u Sušice –
Šablony III“ na zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií.
Dále Rada projednala aktualizaci smlouvy s firmou REMA Systém o zřízení místa zpětného
odběru elektrozařízení.
Rada projednala a schválila dva pronájmy pozemků a smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce v k.ú Hrádek u Sušice a Tedražice. Na závěr byly projednány
dva došlé podněty.
Přerušení dodávky elektřiny
Firma ČEZ Distribuce informuje své odběratele, že dne 14.9.2021 v době od 7.30 do 19.30
hodin bude v celé části obce Odolenov přerušena dodávka elektřiny.
Dne 15. 9. 2021 v době od 7.30 do 15.00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v části obce
Čejkovy a v části obce Tedražice. Přerušení dodávky v části obce Čejkovy se týká čísel
popisných 53 a 74 a v části obce Tedražice těchto čísel popisných: 18, 23, 24, 35, 45, 54, 55,
56, 57, 59-66,68, 71, 72, 73, 76, 86 a parcelních čísel 99,105, 663/35, 663/56, 663/74, 663/78,
665/8, 665/12 a 1667/3.
Bližší informace a upřesnění odběrných míst
www.cezdistribuce.cz/odstavky a na stránkách obce.
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webových
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Nové nádoby na tříděný odpad
Sběrné nádoby na jedlý olej a tuk
Oznamujeme občanům, že obec Hrádek o prázdninách zajistila dvě nové nádoby na jedlý olej
a tuk. Jedna nádoba na olej je umístěna u kontejnerů u mostu v Drahách v Hrádku, druhá
v Tedražicích na návsi. Použitý olej lze ukládat pouze v pevně uzavřených PET lahvích.

Nové nádoby na kovový odpad
Obec Hrádek zajistila také nové kontejnery na drobný kovový odpad, kam lze odkládat
plechovky od nápojů, konzerv, apod.). Jeden kontejner je umístěn na prostranství u bytovek v
Drahách, druhý na parkovišti u OÚ v Hrádku, třetí kontejner je nově umístěn na návsi
v Tedražicích.
Nádoba na elektroodpad
Drobný elektroodpad a použité baterie mohou občané odkládat do nádoby umístěné na
parkovišti u obecního úřadu v Hrádku. Do této nádoby lze ukládat pouze drobný elektroodpad
a malé elektrospotřebiče.
Prosíme občany, aby odpad ukládali pouze do kontejnerů. Odložení odpadů mimo kontejner
je porušením platné vyhlášky a především si tak znečišťujeme své okolí. Děkujeme.

Zprávy z fotbalu
Výsledky utkání z minulého víkendu:
A-tým prohrál v Lubech 1:0.
B tým vyhrál v Běšinech 2:0. Góly za náš tým dali Václav Holeček a Václav Skála.
Starší dorostenci vyhráli s VS Plzeň 9:2. Góly dali Šimon Fremund dva, Marek Lávička dva,
Aleš Rojt jeden, František Marc jeden, Petr Klečka jeden, Zdeněk Krotkovský jeden a Marek
Mlnařík jeden.
Mladší dorostenci vyhráli s VS Plzen 4:2. Góly dali Šimon Fremund, Ondřej Šabek, Jakub
Kodýdek a Marek Mlnařík.
Starší žáci prohráli nad Přešticemi 4:1. Gól dal Dumitru Grama.
Mladší žáci A vyhráli nad Přešticemi 12:2. Góly vstřelili Ondřej Korbel čtyři, Jakub Kolář
tři, Matěj Soukup dva, Michael Šašek, Tomáš Prexl a Petr Frýzek po jednom.
Mladší žáci B vyhráli v Lubech 4:2. Góly dali Václav Kotiš, Dominik Bílek, Štěpán Zemen a
Karolína Makovcová.
Pozvánka na následující víkend:
V sobotu 11.9. od 17:00 na našem hřišti přivítá A-tým družstvo z Tachova a v neděli 12.9 .
od 10:00 hodin na našem hřišti přivítá starší dorost družstvo z Košutky a následně hraje
mladší dorost od 12:15 hodin. Fotbalovou neděli uzavře náš B-tým, který přivítá hosty
z Bolešin od 16:30 hodin
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty.

Blahopřejeme:
Významné životní jubileum dnes slaví:
8.9.2021
Marie Makrlíková

50 let

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví:
11.9.2021
Jaroslav Kouba
14.9.2021
Marie Benešová

65 let
60 let

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému
životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Marii Benešové se připojuje rovněž
Český červený kříž v Hrádku.

