
26. května  2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Informace k výstavby kanalizace a ČOV  
Začátkem měsíce jsme žádali občany o souhlas k umístění domovní čerpací stanice na jejich 
pozemku  a to  podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene nebo 
souhlasem k umístění stavby na vlastním pozemku . Tento souhlas je nutný pro vydání 
územního rozhodnutí na stavbu, které již bylo zahájeno.. Děkujeme všem občanům, kteří 
rychle reagovali  a souhlas již poskytli. Nyní máme v Tedražicích souhlasy od všech majitelů 
nemovitostí, v Hrádku  k dnešnímu dni chybí souhlas od posledních 4 občanů. Pokud tento 
souhlas nebude dán na OÚ do stanoveného termínu 28 května, musíme předmětné 
nemovitosti vyškrtnout z projektu a tyto čtyři domy nebudou na kanalizaci napojeny. 
Vlastníci těchto nemovitostí byli písemně upozorněni, takže jsou si vědomi, že pozdější 
napojení již bude pouze na jejich náklady. 
 
Volby  
Tento týden ve dnech 28. a 29. května 2010 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 28. května od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 29. května od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti 
volebních okrscích v Hrádku, Tedražicích, Zbynicích, Čejkovech a Čermné. 
         Občané, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou do volební místnosti 
dostavit, mohou požádat a zástupci volební komise se k nim domů dostaví s přenosnou 
volební schránkou. Požádat můžete obecní úřad, nebo při volbách přímo volební komisi. 
Tento požadavek můžete nahlásit písemně, ústně i telefonicky. 
 
Zprávy z přírody:  
Honební společenstvo Hrádek a Myslivecké sdružení Čejkovy upozorňují občany, že 
v přírodě v uplynulých dnech započalo období vyvádění mláďat. V zájmu zachování 
potřebného klidu a pro zdárný průběh tohoto procesu uvedené spolky doporučují, aby občané 
po dobu jednoho měsíce přiměřeně omezili vycházky krajinou a to zejména do lokalit, v nichž 
je předpoklad výskytu mláďat.  
Žádoucí je především omezení volného pobíhání psů, kterým trpí zejména srnčata, významně 
však i kuřata křepelek, koroptví a bažantů. Je vhodné si též uvědomit, že náhodně objevená 
mláďata je bezpodmínečně nutné ponechat bez rušení na místě nálezu a nedotýkat se jich. 
Členové uvedených společenství všem děkují za pochopení. 

 
Z kultury: 
Hudební akademie 
Ředitelka Základní školy v Hrádku zve všechny příznivce hudby na jubilejní X. Hudební 
akademii, která se bude konat příští čtvrtek 3. června od 17.00 hodin v budově základní školy. 
Zahrají žáci navštěvující hru u pana Karla Maláta. 
 
Pozvánka 
V sobotu 29.května 2010 od 20.00 hodin v hospůdce U Píny zahraje oblíbená skupina Dobrý 
ještěr. Srdečně zve Pína a Maruška. Bližší informace na www.dobryjester.cz. 



 
SUŠICKÉ SLAVNOSTI - ROZMARNÉ LÉTO 2010 
 Tento týden od pátku 28. května do neděle 30. května se uskuteční Sušické slavnosti, kterými 
se zahajuje letní turistická sezóna v Sušici. Na dvou scénách a při mnoha doprovodných 
akcích pro děti i dospělé můžete prožít aktivní víkend. Srdečně zvou pořadatelé. 
 
Pozvánka na výstavu 
Smíšený sbor Svatobor Sušice pořádá výstavu ke150. výročí svého založení. Výstava bude 
zahájena slavnostní vernisáží 2. června v 17.00 hodin v Muzeu Šumavy v Sušici a potrvá do 
31. července 2010. Všichni jsou srdečně zváni. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál velmi důležité utkání doma proti TJ Sušice B. Náš celek zvítězil 3:1. B tým hrál 
doma v neděli s Tatranem Kašperské Hory a prohrál 1:2. Dorost hrál OTAVA CUP, kde 
skončil na šestém místě. Družstvo žáků hrálo též OTAVA CUP a skončilo na dvanáctém 
místě. 
Příští utkání 
A tým hraje opět doma proti Sokolu Mochtín v sobotu od 17.00 hodin. B tým jede v neděli do 
Svéradic, kde hraje od 10.30 hodin. Dorost hraje doma v neděli v 10.00 hodin proti Dynamu 
Horšovský Týn. Žáci hrají též doma v sobotu v 10.00 hodin proti Sušici B. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
27.5.2010  Ladislav Kurc    75 let 
27.5.2010  Marie Kutilová     90 let 
28.5.2010  Milan Ji řinec     60 let 
 
Přejeme oslavencům  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
 


