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Informace občanům: 
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 24. 
června 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání 
je následující: projednání auditu za rok 2013, schválení závěrečného účtu za rok 2013 a 
schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2013. Dále budou projednány 
rozpočtové změny, příprava projektu „Hrádek – spojovací cyklostezka umožňující nouzový 
průjezd vozidel záchranné služby obcí“ a uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů 
v souvislosti s přípravou projektu „II/187  Průtah Hrádek u Sušice“. Na závěr budou 
projednány prodeje pozemků. S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na 
vývěsce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 
 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že příští středu dne 25.6.2014  od 7.30 do 9.30 hodin 
bude v celé  obci Tedražice přerušena dodávka elektřiny. Důvodem přerušení dodávky 
elektřiny je provedení plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na koncert do zámku 
Zámek Hrádek vás zve na hudební koncert swingových písní, ve kterém se představí skupina 
Karavana Swingers Band. Koncert se uskuteční v pátek 20. června 2014 od 19.00 hodin na 
nádvoří zámku. 
 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
"A" tým završil sezónu vítězným domácím zápasem nad Janovicemi 4:0, kde Karel Mareš, 
Marián Drahoš, Pavel Franěk a Luboš Šoural dali góly a obsadili tak druhé místo Okresního 
přeboru mužů. 
"B" tým také vyhrál v Soběšicích a ve IV. B třídě skončil na desáté příčce. Góly dali Robert 
Bigasz a Václav Skála. 
O dalších domácích zápasech vás budeme informovat na začátku další sezony. 
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
24.6.2014  Karel Kroupa   80 let 
                         
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
Panu Karlu Kroupovi blahopřejí také kamarádi myslivci z Mysliveckého sdružení „Strážiště“  
Čejkovy. 
 
 


