
17. srpna 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že se tento pátek  19.srpna 2011 
bude konat v mimořádném termínu členská schůze. Začátek je ve 20.00 hodin v hasičské 
zbrojnici. 
 
Informace občanům ve věci přípravy výstavby kanalizace 
V současné době se dopracovává prováděcí projektová dokumentace. Za tímto účelem 
projektant obchází všechny domy v obci, aby upřesnil místo pro čerpací jímku a polohu 
stávající kanalizace a septiku. V těchto dnech probíhá obchůzka jednotlivých nemovitostí 
v Hrádku za účasti projektanta pana Čecha, geodeta a zástupce obecního úřadu. V Tedražicích 
Luhu se tato obchůzka uskuteční v pondělí 29.srpna od 9.00 hod a ve vsi v Tedražicích ve 
středu 31. srpna od 9.00 hod. 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude v pátek 19. srpna 2011 v době od 14.00 do 14.30 hodin 
prodávat u obecního úřadu v Hrádku  červené kuřičky. Stáří kuřiček je 18 týdnů, cena 140,-
Kč za kus.  

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pouť na Čermné 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné pořádá Pouťové odpoledne s táborákem pro děti a 
jejich doprovod. Akce se koná tuto  sobotu 20. srpna 2011 od 17.00 hodin u bývalé školy na 
Čermné.  Občerstvení je zajištěno. Pořadatelé srdečně zvou k hojné účasti. 
 Poutní mše svatá bude sloužena v neděli 21. srpna od 11.00 hodin v kapli na Čermné.  
  
Zájezd na výstavu Země Živitelka 
V pátek 26.srpna 2011 se uskuteční zájezd na výstavu Země Živitelka do Českých Budějovic. 
Jízdné je 165,- Kč na osobu. Zájemci ať se přihlásí závazně v Hospůdce U Píny do 20. srpna 
2011, denně od 15.00 hodin. Bližší informace podají tamtéž nebo na telefonu 604 628 828.  

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Tuto sobotu 20.8.2011 se hraje utkání okresního přeboru mužů Hrádek A proti Sušice B od 
17.00 hodin. V neděli  21.8.2011 se hraje od 16.00 přátelské utkání Hrádek B –Pačejov B. 
 
Pozvánka na Motokros show 
V sobotu 20. srpna 2011 od 12.30 hodin se koná v Sušici na Jánu Motokros show. Srdečně 
zvou pořadatelé. 


