
14. srpna 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Z jednání Rady 
Včera 13. srpna 2013 zasedala Rada obce.  Rada vyslechla zprávu starosty. Starosta 
informoval o aktuálním dění v obci a o dokončování projektu Hrádek u Sušice ČOV a 
kanalizace. Rada dále projednala přípravu projektu rekonstrukce školy, opravy místních 
komunikací, schválila zřízení věcného břemene na pozemek v Hrádku a Tedražicích. Na 
závěr bylo projednáno šest došlých podnětů. 
 
Informace odběratelům vody v Hrádku 
Z důvodu probíhající lokalizace poruchy na vodovodu v Hrádku bude zítra tj. 15.8.2013 
v dopoledních hodinách přerušena dodávka vody v celé obci od  8.00 do 12.00 hodin. 
Děkujeme za pochopení. 
 
Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
Hejtman Plzeňského kraje vzhledem ke zlepšení klimatických podmínek  odvolal s účinností 
k 8. srpnu 2013 období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí 
vzniku požáru. Ruší se tak veškerá stanovená preventivní opatření vyhlášená 1. srpna 2013. 

Oznámení pojízdné prodejny masa 
 Pojízdná prodejna masa firmy Jatky Hradčany oznamuje občanům, že od tohoto týdne tj. od 
15.8.2013 dochází ke změně času prodeje. Prodej se uskuteční každý čtvrtek a to v 9.00 hodin 
v Tedražicích a v 9.20 hodin v Hrádku na parkovišti u obecního úřadu. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pouť na Čermné 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné pořádá tuto sobotu 17. srpna 2013 Pouťové odpoledne 
s táborákem pro děti a jejich doprovod. Akce se uskuteční od 17.00 hodin u bývalé školy na 
Čermné. Pořadatelé srdečně zvou k hojné účasti. 
 
Poutní mše svatá bude na Čermné sloužena v neděli 18. srpna 2013 od 11 hodin v kapli na 
Čermné.  Svým zpěvem ji bude doprovázet část Hrádeckého chrámového sboru.  
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
14.8.2013  František Jech   50 let 
 
V dalších dnech oslaví významné životní jubileum: 



 
15.8.2013  Marie Horejšová   60 let 
17.8.2013  Jiří Lunda    50 let 
                         
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


