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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Pokračuje výstavba kanalizace 
Po přerušení začátkem letošního roku, které bylo způsobeno silnými mrazy, se nyní v plném 
proudu opět rozběhly stavební práce na výstavbě kanalizace. Pokračuje výstavba ČOV, 
pokládka kanalizačních řadů i osazování domovních čerpacích jímek. Z celkem 312 
domovních čerpacích jímek je k dnešnímu dni již osazeno  200 jímek.  
Vyzýváme proto občany, kteří již mají instalovánu domovní jímku, aby si připravili přívod 
elektrického proudu pro osazení elektrického rozvaděče. Přívod je nutno si zajistit 
prostřednictvím oprávněné elektrikářské firmy včetně předepsaného elektrického jištění a 
revize. Přesné podmínky jsou uvedeny v názorném schématu, které bylo doručeno všem 
domácnostem v Hrádku a Tedražicích. Pokud toto schéma někdo nemá, může si jej vyžádat 
na obecním úřadu. Umístění rozvaděče je nutno konzultovat s panem Milanem Ciencialou, 
který má osazování domovních čerpacích jímek včetně technologie na starost. Telefon na 
pana Ciancialu je 724 052 211.   

Zápis do Mateřské školy 
Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 
rok 2012/2013 se uskuteční 29. března 2012 od 12.00 do 15.00 hodin v budově mateřské 
školy.  
 
Z kultury: 
Pozvánka na dětský maškarní bál 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 17. března 2012 od 14:00 hodin         
v Hostinci u Kůsů v Čejkovech DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Zveme všechny děti a rodiče k 
hojné účasti. 
 
Pozvánka na besedu  
Česká křesťanská akademie Sušice vás zve v pátek 16. března 2012 v 19.00 hodin na 
přednášku V Indonézii – Papui Nové Guinei DOBA KAMENNÁ JEŠTĚ TRVÁ. Přednáška 
se uskuteční v domě Církve Bratrské, Studentská 506.  O expedici ke stromovým lidem bude 
vyprávět Ing. Luděk Štěch. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma přípravné utkání proti FK Žichovice, když zvítězil 2:1. Góly dali Švelch a 
Adamec. Družstvo starších žáků hrálo v sobotu s celkem VD Luby OH a v neděli s družstvem 
Horažďovic s výsledkem 0:8. 
V sobotu hraje A tým poslední přípravné utkání doma proti Sokolu Vacov od 15.00 hodin. 
V neděli hraje B tým též doma proti SK Strážov B od 15.00 hodin. 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
16.3.2012  Vladimír Fuka    60 let                        
 
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


