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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 3. června 2014 zasedala Rada obce. Rada stanovila termín jednání Zastupitelstva obce 
na úterý 24. června 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Dále Rada 
projednala a schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci 
„Hrádek - Spojovací cyklostezka umožňující nouzový průjezd vozidel záchranné služby obcí“ 
v lokalitě za Konzumem. Rada rovněž projednala a schválila dokončení opravy budovy 
bývalé školy na Čermné. Budou provedeny nátěry oken, dveří a vybílení společenské 
místnosti. Rada dále schválila přijetí daru pro Základní školu v Hrádku a uzavření Mateřské 
školy v Hrádku v době letních prázdnin. Mateřská škola bude uzavřena od 7. července do 22. 
srpna 2014.   Rada se rovněž zabývala problematikou nemovitostí v Hrádku a Tedražicích, 
které se dosud nepřipojily na vybudovanou kanalizaci. Vlastníci nemovitostí budou  písemně 
vyzváni k napojení do 31.8.2014. Pokud se do tohoto termínu nenapojí, bude u těchto 
nemovitostí provedena demontáž čerpadla a řídící jednotky. 
Rada projednala a schválila dva pronájmy pozemků v Hrádku a schválila nový sazebník úhrad 
za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Na závěr projednala pět došlých 
podnětů. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 6. 6. 2014 od 
20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

Co nového v obci 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že v následujících dnech bude v obci Tedražice 
přerušena dodávka elektřiny a to následovně: v úterý 10. června 2014 od 7.30 do 15.30 hodin 
v části obce Vodárna, Dalovice čp. 53,54 a 74 a Tedražice Mlýn.  Příští pátek 13. června 2014 
bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Tedražice od čp. 24 směrem na Sušici v době 
od 7.30 do 15.30 hodin.  Důvodem přerušení dodávky je provedení plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Tuto neděli 8. června vystoupí v kostele sv. Vavřince na Zdouni v 10.00 hodin při mši svaté 
komorní smíšený sbor Byzantion z Prahy. Tento sbor se věnuje řecko-byzantské a slovanské 
duchovní hudbě východní Evropy a přední Asie. Zveme všechny milovníky hudby na tento 
nevšední kulturní a duchovní zážitek. 
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
"A" tým vyhrál ve Velkém Boru po brankách Tomáše Adamce a Jakuba Švelcha 2:0. "B" tým 
prohrál doma s Milčicemi 0:4. Minižáci vyhráli nad Horažďovicema 4:2, ale prohráli 
s družstvem Klatov 0:5 a s družstvem Lub 3:4. Góly dali Martin Pavlíček, Illek Pavel, Šimon 
Fremund a Martin Jiřina. V neděli od 17 hodin hraje "A" tým v Klatovech a "B" tým vůbec 
nehraje, tudíž tento týden se nepořádá žádný domácí zápas. 
 

 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
9.6.2014  Miroslav Melka     70 let                   
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


