
 
23. října 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Volby 
Tento týden ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 25. října od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 26. října od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti 
volebních okrscích – v Hrádku, Tedražicích, Zbynicích, Čejkovech a Čermné. 
Hlasovací lístky byly rozeslány všem voličům poštou. Pokud někomu nebyly hlasovací lístky 
doručeny, obdrží je 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. 
 
Informace ke kanalizaci 
Znovu žádáme občany z Hrádku a Tedražic, kteří jsou již napojeni na novou kanalizaci, aby 
do konce měsíce října 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 
úřadě, nebo stačí jen zavolat na obecní úřad a my vám ji obratem zašleme. Děkujeme. 
 
Vodné 
Oznamujeme občanům, že výběr plateb za vodné se uskuteční v Tedražicích tento čtvrtek  
24. 10.2013 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici. 
V Hrádku se uskuteční výběr plateb za vodné příští středu 30. října 2013 v době od 8.00 do 
16.00 hodin v pokladně obecního úřadu. Další výběr plateb proběhne v pondělí 4. listopadu 
od 8 do 16 hodin. 
 
Oznámení České pošty 
Česká pošta oznamuje občanům, že příští týden v úterý 29. října a ve středu 30. října 2013 
bude pošta v Hrádku mimořádně celý den uzavřena. 

 
Z kultury: 
Pozvánka na zabijačkové hody 
V sobotu 26.10.2013 od 10.00 hodin se budou konat v hospůdce U Píny zabíjačkové hody 
s prodejem přes ulici. 
 
 
 



 
 
Lampionový průvod 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá pro děti a mládež v sobotu 26. října 2013 v 
Tedražicích lampionový průvod. Sraz je v 17.00 hodin před hasičskou zbrojnicí. Na tuto akci 
srdečně zvou pořadatelé všechny děti a rodiče. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
23.10.2013  František Starý    75 let 
 
V příštích dnech oslaví své životní jubileum: 
 
25.10.2013  Jaroslav Hána    91 let 
 
                        
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


