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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům: 

Informace z jednání rady obce 
Včera 15. října 2013 zasedala Rada obce. Rada na svém pravidelném zasedání projednala 
usnesení z jednání zastupitelstva a vyslechla zprávu starosty.  Dále  Rada projednala a 
schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje na povodně, schválila navrhované rozpočtové 
změny a zřízení jednoho věcného břemene.   Rada se rovněž zabývala přípravou projektu na 
komunikace a inženýrské sítě v lokalitě BT2 v Tedražicích a schválila dodatek smlouvy o dílo 
na vypracování dokumentace k tomuto projektu. Na závěr Rada projednala čtyři došlé 
podněty. 
 
Informace ke kanalizaci 
Žádáme občany z Hrádku a Tedražic, kteří jsou již napojeni na novou kanalizaci, aby 
odevzdali na obecní úřad podepsané smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 
vod.  Tyto smlouvy byly všem vlastníkům nemovitostí doručeny. Pokud by se stalo, že někdo 
tuto smlouvu nedopatřením nedostal, může si ji vyzvednout na obecním úřadu. Nebo stačí jen 
zavolat na obecní úřad a my vám ji obratem zašleme. Děkujeme. 
 
Výběr vodného 
Oznamujeme občanům z části obce Čermná, že výběr plateb za vodné se uskuteční v příštím 
týdnu od 21. října 2013 obvyklým způsobem. 
 
Oznámení základní školy 
Ředitelka základní školy v Hrádku oznamuje rodičům, že vyhlašuje na pátek 25.října 2013 
den ředitelského volna. Škola bude tento den  uzavřena z důvodu probíhajícího školení. 
 
Oznámení pro chovatele psů 
Žádáme majitele psů, kteří venčí své psy na veřejném prostranství, aby odstraňovali případné 
exkrementy, které znečišťují naši obec. Děkujeme. 

 
Z kultury: 
Pozvánka  
Dvůr Krutěnice si vás dovoluje pozvat na výstavu českých odrůd brambor spojenou 
s ochutnávkou a odborným výkladem. Akce se uskuteční v sobotu 19. října a v neděli 20. října 
2013 od 9.00 hod do 18.00 hodin v konferenční místnosti areálu. 
 
 
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
17.10.2013  Jindřich Zdeněk               70 let 
 
22.10.2013  Hermína Hofmanová   70 let 
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


