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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
   V úterý 14. září se  uskutečnilo zasedání Rady obce. Jednání bylo zahájeno prohlídkou 
budovy Základní školy v Hrádku, kde byla provedena výměna oken, rekonstrukce topení a 
vymalování celé školy.  
   V dalším jednání starosta informoval radu o aktuálním dění v obci. Bylo provedeno 
rozšíření počtu kontejnerů na separovaný odpad, opravy dopravního značení, nyní se instalují 
na místních komunikacích další srážky na odvod dešťové vody. Ve Zbynicích se s pomocí 
členů Mysliveckého sdružení Strážiště Čejkovy dokončuje oprava zdi kolem kostela. 
V příštím týdnu by měla být zahájena další etapa oprav místních komunikací – týká se to 
především nezbytných oprav na komunikaci Tedražice - Čejkovy, Zbynice – Čermná, 
komunikace na Lipovou Lhotu a oprava propustku v Kašovicích. 
   Starosta také informoval o odročení soudního jednání. Soudní přelíčení Okresního soudu 
v Klatovech ve věci žaloby pana Porta proti Obci Hrádek a majiteli zámku firmě Šumavaplan 
bylo soudem odročeno na začátek listopadu. 
     Obci bylo již také vydáno stavební povolení na výstavbu nového plotu proti obecnímu 
úřadu, které umožní následné propojení hlavní silnice s místní komunikací pod tratí. Toto 
propojení bude pouze pro pěší, kterým umožní se vyhnout provozu na hlavní silnici. Obci 
bylo také vydáno stavební povolení na stavební úpravy v hasičské zbrojnici v Čejkovech. 
Tato stavba by mohla být realizována v příštím roce. 
     Rada se dále zabývala výstavbou chodníku k železničnímu přejezdu v Hrádku. 
Dodavatelem této stavby na základě výsledku provedeného výběrového řízení, kterého se 
zúčastnilo 5 firem, se stala firma Silnice Klatovy a.s. Rada se dále zabývala přípravou 
výstavby kanalizace a ČOV pro Hrádek a Tedražice, zajištěním oprav místního rozhlasu a 
veřejného osvětlení a přípravou rekonstrukce rybníka Malá Strana, kterou plánuje Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. Rada rozhodla o prodloužení vedení místního rozhlasu 
v Hrádku od rybníka při řece až k domu č.p.192 a také o zakoupení žaluzií do učeben 
v základní škole. Rada dále projednala 10 došlých podnětů. Rada stanovila termín jednání 
zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 30.září. 
 

Pozvánka na setkání ve věci výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku 
a Tedražicích 
   Průběžně jsme vás informovali o přípravě výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod pro 
Hrádek a Tedražice. Tyto přípravné administrativní práce se pomalu blíží k závěru. 
Předpokládáme, že vlastní stavební práce budou zahájeny ještě v tomto roce. 
     Věříme, že vás zajímá, jak tyto práce budou probíhat, stejně jako další otázky týkající se 
technologie stavby, provádění přípojek, čerpacích jímek, čerpadel atd. 
      Zveme vás proto na setkání, kde se tyto podrobnosti dozvíte a kde se budete moci zeptat 
na cokoliv, co vás ohledně výstavby kanalizace a ČOV zajímá. Toto setkání se uskuteční 

 
• v Tedražicích v hasičské zbrojnici v úterý 21.září 2010 v 17.00 hodin 
• v Hrádku v sále hostince u Hánů v úterý 21.září 2010  v 19.00 hodin 



 
Na tomto setkání budou přítomni zástupci obce, hlavní projektant, zástupce technického 
dozoru stavby, dodavatel stavby a dodavatel čerpadel. Bude zde také vystaveno čerpadlo, 
které bude instalováno v čerpacích jímkách a potřebné komponenty. 
 
Změna pravidelného svozu popelnic 
Informujeme občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od této středy  15.září 2010 
již každý týden. 
 
Z kultury: 
Oznámení zahrádkářů 
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku informuje, že odjezd  na 
celostátní výstavu  ZAHRADA ČECH – LITOMĚŘICE je v sobotu 18. září  v 6.00 hodin 
ráno od hostince U Hánů.  
 
Pozvánka na posezení s muzikou 
V sobotu 18.září 2010 od 20.00 hodin zahraje v hospůdce „U Píny“ skupina Dobrý ještěr. 
Srdečně zve Pína a Maruška. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z hasičských soutěží 

V sobotu 11 září se v Dlouhé Vsi konal 5. ročník soutěže DLOUHOVESKÝ SOPTÍK. 
Této soutěže se zúčastnilo naše družstvo mužů a žen z Tedražic. Ženy se umístily na 
1.místě, muži obsadili 3. místo. K tomuto úspěchu  blahopřejeme. K blahopřání se 
připojuje i jejich trenér pan Petr Makrlík. 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma s Mochtínem a prohrál 0:1. B tým prohrál v Železné Rudě 1:4. Gól dal 
Vinický. Dorost remizoval v Hradešicích 1:1. Gól dal Bigazs. Družstvo žáků hrálo doma 
s Kolovčí a zvítězilo 4:1. Družstvo mladších žáků hrálo v Žichovicích s výsledkem 1:3. 
Mladší přípravka prohrála všechna utkání. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu v Losiné. B tým hraje v neděli v Horažďovicích. Dorost hraje v neděli  
doma proti FK Hartmanice. Starší žáci jedou v neděli do Mrákova. Mladší žáci hrají v sobotu 
doma s Bolešinami a přípravka hraje v sobotu doma. 
 
 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
20.9.2010 Květoslava Hánová   75 let 
21.9.2010 Ing. Václav Šebesta   60 let                        
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme  pěknou písničku.  


