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Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 7. července 2015 zasedala Rada obce. Rada na svém zasedání projednala usnesení 
z jednání zastupitelstva  ze dne 23.6.2015, realizaci akce výměna oken v budově obecního 
úřadu, projednala a schválila smlouvu o dílo na zpracování dokumentace na výstavbu 
chodníků v Tedražicích. Dále Rada projednala přípravu výstavby víceúčelového hřiště 
v Hrádku, přípravu posílení vodovodu a zvětšení vodojemu v Hrádku. Projednány a schváleny 
byly rovněž dvě smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. Hrádek u Sušice a k.ú. Tedražice a 
dodatek ke smlouvě o zajištění veřejného osvětlení s firmou ČEZ v části obce Puchverk. Rada 
také projednala záměr přípravy projektu cyklostezky z Hrádku do Sušice a pět došlých 
podnětů. 
 
Ztracený pes 
Včera 7.7.2015  v noci se ztratil v Hrádku pes. Jedná se o světlého křížence labradora, který 
slyší na jméno Borek. Pokud ho někdo viděl, informujte nás na obecním úřadě na telefonním 
čísle 376 508530. 
 
Informace o konání letního příměstského tábora 
Zaregistrovaný spolek Svatojánci v čele předsedou Stanislavem Jílkem pořádá v průběhu 
letních prázdnin letní příměstský tábor v hasičské zbrojnici v Hrádku pro děti ve věku od 3 do 
12 let. Datum konání a téma: 20. 7. - 24. 7. 2015 - Hrátky se zvířátky, 10. 8. - 14. 8. - 
Putování s indiány. V průběhu druhého nabízeného termínu (Putování s indiány) přijede 
Česká televize a bude s dětmi natáčet pořad Šikulové - všichni tak mohou mít příležitost 
podívat se na přímé natáčení pořadu pro děti a podílet se na něm. V obou termínech je pro děti 
připraven bohatý program plný bádání, her, zábavy a tvořivých prací od 8:00 do 16:00 (v 
případě zájmu již od 6:30 do 17:00). Cena tábora je 1.500,- Kč na týden (v případě 
sourozenecké slevy 1.300,- Kč), v ceně je zahrnuto celodenní stravování, materiální vybavení 
a pojištění. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 16. července 2015 v době od 7.30 do 18.30 
hodin bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Čejkovy. Jedná se o horní část obce od 
čp. 14 směrem na Sedlečko, od čp. 61 směrem na Zamyslice ,oblast ohraničená čp. 61 -60 -82 
-68. Důvodem přerušení dodávky jsou práce na vedení. 



 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka z hospůdky U Píny 
Tuto neděli 12.7.2015 od 10.00 hodin se v hospůdce U Píny  uskuteční IV. Ročník memoriálu 
Míry Tušinovského v Prší. Přijďte si zahrát a zavzpomínat na naše kamarády. 
 
Pozvánka na dvoudenní výlet do Mutěnic 
5. a 6. září 2015 se uskuteční dvoudenní výlet do městečka Mutěnice, kde se konají vinařské 
slavnosti. Od 14.00 hodin zde začíná kulturní program uzamykáním vinohradu. Dále po celé 
odpoledne budou vystupovat folklórní soubory a na závěr proběhne dražba největší hroznu. 
Večer je zajištěno posezení ve sklípku. Druhý den dopoledne navštívíme vinařské muzeum 
v Mutěnicích. Cena výletu je 500,- Kč za osobu, která zahrnuje dopravu autobusem a 
ubytování. Přihlásit se můžete na Obecním úřadě v Hrádku, nebo u paní Rybové. 
 
 


