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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Informace z jednání rady obce 
Včera 9. října 2012 zasedala Rada obce. Rada na svém pravidelném zasedání projednala 
usnesení z jednání zastupitelstva a vyslechla zprávu starosty o postupu prací výstavby 
kanalizace. Dále se Rada zabývala výběrem zpracovatele Lesního hospodářského plánu na 
období 2014-2023. Projednáno bylo zabezpečení objektu ČOV, zajištění obsluhy čističky a 
příprava projektové dokumentace na lokalitu BT2 v Tedražicích. Na závěr Rada projednala 
sedm došlých podnětů. 
 
Volby 
Tento týden ve dnech 12. a 13. října 2012 se uskuteční volby do krajského zastupitelstva a 
zároveň do Senátu Parlamentu ČR. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 12.10 2012 od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. 10. 2012 od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit 
v pěti volebních okrscích – v Hrádku, Čermné, Čejkovech, Zbynicích a Tedražicích. 
 Hlasovací lístky byly rozeslány všem voličům poštou. Pokud někomu nebyl hlasovací lístek 
doručen nebo jej ztratil, může obdržet hlasovací lístek přímo při volbách ve volební místnosti. 
Ve volební místnosti volič prokazuje svoji totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. 
         Občané, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou do volební místnosti 
dostavit, mohou požádat o přenosnou volební schránku obecní úřad, nebo přímo volební 
komisi. Tento požadavek můžete nahlásit písemně, ústně i telefonicky. 
V případě konání II. kola voleb do Senátu se toto II. kolo uskuteční ve dnech 19. října 2012 
od 14.00 do 22.00 hodin a 20. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin. 
 

Virtuální univerzita t řetího věku 
Nabízíme všem našim starším občanům studium  v rámci projektu Virtuální Univerzita třetího 
věku. Tento velmi zajímavý projekt, který již běží v naší republice několik let, pořádá Česká 
zemědělská univerzita v Praze. Toto neformální studium je velmi zajímavé a je určeno pro 
každého, kdo dosáhl věku 50 let. Zveme všechny zájemce na první instruktážní přednášku, 
která se uskuteční příští úterý 16.října ve 13.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu 
v Hrádku. Na této přednášce bude přítomna pani profesorka Ing. Klára Nehodová z České 
zemědělské university v Praze, která je manažerkou tohoto projektu. 
 

Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci podzimního úklidu bude tuto sobotu 13. října 2012 v naší obci proveden sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 
přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný jako v minulých letech a je vyvěšen na 
vývěskách obecního úřadu.  
 
 



Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 
  8.00 hod       Hrádek - u č.p. 106 
  8.30 hod       Hrádek - na návsi 
  9.00 hod       Hrádek - u samoobsluhy 
  9.30 hod       Hrádek - u nádraží 
10.00 hod       Hrádek - u hasičské zbrojnice 
10.30 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  
11.00 hod       Hrádek - v Drahách 
11.30 hod       Hrádek - u mlýna 
12.00 hod       Hrádek - Nový Dvůr 
12.30 hod       Hrádek - na Ajsce 
 
13.00 hod       Tedražice - Luh    (u č.p. 18) 
13.30 hod       Tedražice - náves 
 
14.00 hod       Čejkovy -  u bytovek 
14.30 hod       Čejkovy - náves 
 
15. 00 hod        Zbynice - náves 

                     
                        15.30 hod        Čermná  - náves 

16.00 hod        Čermná  - Vrčeny 
16.15 hod        Čermná  - Pazderna 
16.30 hod        Puchverk 
 
17.00 hod        Kašovice - náves 
 
17.30 hod        Odolenov  

 

Informace k výstavbě kanalizace 
Děkujeme všem občanům, kteří na základě naší výzvy přistoupili k budování elektrických 
přípojek a gravitačních přípojek do domovních čerpacích stanic. Při kontrolách těchto 
přípojek jsme zjistili, že někteří majitelé domů osazují do těchto přípojek kanalizační klapky 
tak, aby mohli výtok splašků přepínat buď do stávajícího septiku nebo do nové DČJ. 
V některých případech byl i klapkami propojen odvod dešťové a splaškové vody. 
Upozorňujeme proto, že tyto kanalizační klapky se nesmí do gravitačních přípojek montovat a 
takto vybudované přípojky nebudou obcí přebrány. Bližší vysvětlení je uvedeno ve stanovisku 
projektanta, které je vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu. 
     Dále bychom vás chtěli informovat, že výstavba kanalizace se blíží zdárně ke svému 
konci. Na čistírně odpadních vod již byly provedeny komplexní zkoušky a čistírna je 
připravena ke spuštění do provozu. Nyní se provádí osazování technologie do DČJ, jejich 
dotěsňování a zkoušky těsnosti. To se provádí po jednotlivých kanalizačních řadech tak, aby 
mohly být kanalizační řady postupně uvedeny do provozu. Zahájení zkušebního provozu 
kanalizace a spuštění prvních kanalizačních řadů je plánováno na pondělí 22.října 2012. 
Kterých řadů a domů se to bude týkat, budeme ještě s předstihem informovat. Tuto informaci 
dostanete písemně do svých poštovních schránek. 
   Budeme rádi, když se na nás v případě jakýchkoliv vašich nejasností, dotazů nebo problémů 
budete obracet. Všechny vaše dotazy a nejasnosti vám rádi zodpovíme. 
 



 

Z kultury: 
Poděkování 
Účastníci zájezdu na Příbramsko děkují kulturní a sportovní komisi obce, zejména paní 
Markétě Rybové za kvalitně připravený program zájezdu. 
 
Soutěž FIFA 2013 
V říjnu 20. a 21. proběhne v Hospůdce U Píny soutěž FIFA 2013 na playstation 3. Zveme 
všechny zájemce, aby se přihlásili do 14.10.2012, kdy proběhne rozlosování. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál s Velkým Borem 2:0. Góly dali Kolář a Kutil. B tým hrál s Kolincem 0:8. Dorost 
hrál s Dlouhou Vsí 2:0. Branky dali Senft a Vondráček. Žáci hráli se Strážovem1:0. Gól dal 
Petr Křížek. 
 
Hasičský sport 
 V sobotu 6.10.2012 se mladí hasiči  z Hrádku zúčastnili Závodu požárnické všestrannosti a 
štafety CTIF 400 m v Předslavi u Klatov. 
Soutěž probíhala v pětičlenných hlídkách, kde museli prokázat své schopnosti v různých 
disciplínách s hasičskou tématikou. Z celkového počtu 43 družstev se naši umístili na 21. 
místě. 
Členové SDH dětem gratulují a přejí další krásné výsledky v průběhu jejich činnosti. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
13.10.2012  Jan Nussbauer   60 let                     
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


