
20.října 2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Volby  
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se konaly volby do Zastupitelstva obce. V naší obci se 
zúčastnilo voleb celkem 636 voličů, což je 56,99 % z celkového počtu 1 116 zapsaných 
voličů. Nejvyšší účast 73,5% měla obec Tedražice, dále Hrádek 57%, Čejkovy 56%, Zbynice 
49% a Čermná 41,5%. 
Nově zvolení zastupitelé jsou: František Vozka, Mgr. Martin Roučka, Ing. Josef Kutil, Pavel 
Václ, Jiří Pena, Markéta Rybová, Dana Řezanková, Ing. Michal Klíma, Ing. František Míka, 
Mgr. Stanislav Vrba, Mgr. Zdeněk Blažek, Jitka Lísová, Ing. Vladislav Galuška, Mgr. Alena 
Hánová a Mudr. Jana Klečková. Všem zvoleným zastupitelům blahopřejeme. S podrobnými 
výsledky voleb se můžete seznámit na úřední desce obecního úřadu.  
Děkujeme všem voličům, kteří přišli hlasovat do volebních místností a dali tak svým hlasem 
najevo, že se aktivně zajímají o další vývoj naší obce 
 
Výběr vodného 
Oznamujeme občanům v Hrádku, že výběr plateb za vodné se uskuteční ve čtvrtek  21. října 
2010 v době od 8 do 15 hodin v pokladně obecního úřadu. Další výběr plateb proběhne 
v pondělí 25. října od 8 do 16 hodin. 
V části obce Tedražice, se výběr vodného uskuteční tento pátek  22.října 2010 od 17.00 hodin 
v hasičské zbrojnici v Tedražicích. 
V části obce Čermná proběhne výběr vodného v příštím týdnu od 25.října  2010 obvyklým 
způsobem. 

Co nového v obci 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že v úterý 26.10.2010 v době od 9.00 do 11.00 hodin 
bude v obci Tedražice v části u mlýna přerušena dodávka elektřiny. Důvodem přerušení 
dodávky jsou práce na elektrickém vedení. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma proti Přešticím B a remizoval 0:0. B tým hrál v Běšinech, kde prohrál 0:8. 
Dorost prohrál doma s Chanovicemi 1:2. Gól dal Pena. Starší žáci hráli též doma proti Sušici 
B a zvítězili 6:2. Mladší žáci prohráli v Měčíně 1:3. Mladší přípravka žáků jedno utkání 
zvítězila a ostatní prohrála. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu do Pačejova. B tým hraje doma v sobotu s Hartmanicemi. Dorost hraje 
v neděli v Malém Boru. Starší žáci hrají v sobotu v Klatovech, mladší žáci hrají doma 
s Pačejovem a mladší přípravka hraje v Lubech.  
 
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
 paní Marie Potužáková     80 let 
                         
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
 


