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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Co nového v obci 
Příprava výstavby kanalizace 
Pomalu se připravuje zahájení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod. V současné době 
probíhá stavební řízení. Předpokládáme, že stavba bude zahájena v letošním roce. Chceme 
proto informovat občany o všech důležitých věcech týkajících se této stavby a jejího 
provádění. Proto se v úterý 21.září uskuteční v Hrádku i Tedražicích veřejná schůze, kde se 
seznámíte s dodavatelem stavby, použitou technologií a můžete se zeptat na vše, co vám 
v souvislosti s touto stavbou není jasné. Bližší informace uvedeme v hlášení příští týden. 

Změna pravidelného svozu popelnic 
Informujeme občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od příští  středy  15.září 
2010 každý týden. 
 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude v pátek 10. září 2010 v době od 14.00 do 14.30  hodin prodávat 
u obecního úřadu v Hrádku  červené a černé  kuřičky. Stáří kuřiček je 18 týdnů, cena 140,-Kč 
za kus. Kuřičky je možné také objednat na telefonu 383 392 148  a   602 115 750. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka 
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku pořádá v sobotu 18.září 2010 
autobusový zájezd na celostátní výstavu  ZAHRADA ČECH – LITOMĚŘICE. Odjezd je 
v 6.00 hodin ráno od hostince U Hánů. Zájemci o tento zájezd se mohou přihlásit u paní 
Faustové v prodejně ZKD v Hrádku. Cena zájezdu je 150,- Kč. Vstupné na výstavu činí u 
dospělého 80,- Kč, u důchodce 50,- Kč a za dítě 30,- Kč. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál ve Švihově, kde prohrál 1:6. Gól dal Holeček. B tým hrál doma s Plánicí a prohrál 
2:3. Branky dali Jánský a Kutil. Dorost hrál doma proti Horažďovicím B a zvítězil 5:1. 
Branky dali Pena dvě, Oliva dvě a Švelch jednu. Družstvo žáků hrálo ve Staňkově 
s výsledkem 6:0. Góly dali: Sýkora dva, Suk dva, Brůha jeden a Skála jeden. Mladší žáci hráli 
s Janovicemi a zvítězili 3:2. Branky dali Špička dvě a Hubáček jednu. 



Příští utkání 
A tým hraje doma v neděli s Mochtínem v 17.00 hodin. B tým jede v sobotu do Železné 
Rudy. Dorost hraje  v sobotu v  Hradešicích. Starší žáci hrají doma v neděli proti Kolovči. 
Mladší žáci hrají v neděli v Žichovicích, přípravka hraje v sobotu v Janovicích. 


