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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Očkování psů 

Očkování psů proti vzteklině proběhne tuto sobotu 23. dubna 2016 v jednotlivých částech 

naší obce a to následovně:  

 

Hrádek u OÚ     9.00                             

Tedražice   10.00                          

Čejkovy   10.15                           

Zbynice   12.00 

Čermná     12.15                          

Puchverk  12.30                           

Kašovice    13.15                         

Odolenov  13.30  

 

Informace o změně vyvážení popelnic 

Firma Rumpold informuje občany, že od  měsíce května dochází k přesunu ze zimního svozu 

odpadu na letní svoz. Vývoz popelnic bude prováděn od 1. května 1x za 14 dní (každý lichý 

týden). Takže nejbližší vývozní termíny pro naši obec budou ve středu 27. dubna a dále pak 

11. května a 25. května 2016. 

 

Další informace k odpadům 

Jak jsme již informovali, bude svoz objemného a nebezpečného odpadu letos až 4.června. 

Žádáme proto důrazně občany, aby dopředu nedělali po vsi hromady odpadu!!! V případě 

nerespektování tohoto zákazu, budeme toto řešit jako přestupek! 

 

V poslední době se zase rozmohl nešvar, že někteří občané nevhazují odpady do kontejnerů, 

ale pohazují je v taškách nebo různých vacích kolem kontejnerů. V naší obci je zajištěn 

pravidelný svoz popelnic, po celé obci jsou dnes již na desítkách míst rozmístěny kontejnery 

na separovaný odpad a bioodpad. Kdykoliv můžete odvést zdarma další odpady do sběrného 

dvora v Sušici. Obec ročně doplácí na likvidaci odpadu z rozpočtu obce 900 tis. Kč. A ještě to 

nestačí. Tento týden zase byly poházeny odpady kolem kontejnerů v Tedražicích. 

V Tedražicích také tento týden při cestě na Dalovice někdo vyhodil chcíplé velké domácí 

prase. Je to nutné? Myslíte si, někteří občané, že zaměstnanci obce jsou povinni dělat vám 

sluhy a uklízet po vás tento humus? Nebo chcete, abychom žili na smetišti? Možná to tak 

někomu vyhovuje. Ale věřím, že většina našich obyvatel chce mít naše návsi hezké. Takže 

pokud toužíte žít na smetišti, dělejte si ho, prosím, doma a ne na veřejných prostranstvích. 

Děkujeme. 



 

Z kultury: 

Pozvánka na koncert dětských sborů 

Ve dnech 22. až 24. dubna 2016 se v Sušici uskuteční již 11. ročník festivalu dětských 

pěveckých sborů s názvem Je kraj, kde voní tráva. Zahajovací koncert festivalu se bude konat 

v pátek 22. dubna v 17. 00 hod v kostele sv. Vavřince na Zdouni.  Zveme všechny milovníky 

dobré hudby na tento koncert, ve kterém vystoupí dětské pěvecké sbory Kvítek z Dačic a 

Ondrášek z Nového Jičína na Moravě. 

 

Barokní jezuitské Klatovy 2016  

Již desátý ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy připravilo občanské sdružení Klatovské 

katakomby na dny 22. a 24. dubna 2016. Akce se uskuteční ve společenském sále městské 

knihovny, v jezuitském kostele a v katakombách v Klatovech. Součástí programu je série 

přednášek, dobová hudba, výstava skla, rozprava jezuity s dominikánem a mše svatá v neděli  

24. dubna od 10.00 hodin, kterou bude celebrovat  plzeňský biskup Mons. František 

Radkovský.  

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu: 

A-tým remizoval doma s Losinou 2:2, góly dali Pavel Franěk a Radek Holeček. 

B-tým prohrál na Horách Matky Boží 4:3. Branky za Hrádek vstřelili Tomáš Adamec, Petr 

Chebák  a Karel Mareš.  

Tento týden se na našem hřišti nehraje žádné utkání. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

20.4.2016  Přemysl Saxl    65 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

21.4.2016  Josefa Cemperová   95 let 

                         

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání panu Přemyslovi Saxlovi se 

připojuje rovněž Český svaz včelařů v Hrádku. 

 


