
4. května 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 3. května 2011 zasedala rada obce. Rada projednala přípravu jednání rozšířené rady, na 
kterém se bude podrobně projednávat problematika územního plánu za účasti odborníků na 
územní plánování. Dále bylo projednáno zajištění ekonomického poradenství pro  potřeby 
obce, podání žádosti o dotaci na vybudování společenské místnosti v hasičské zbrojnici 
v Čejkovech a tři došlé podněty. 
 
Výběr poplatků 
Připomínáme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa. 
Poplatky je povinné, podle platné vyhlášky, zaplatit do konce měsíce května. 
 
Pravidelné vyvážení popelnic 
Firma Rumpold informuje občany, že v měsíci květnu dojde k přesunu ze zimního svozu 
odpadu na letní. Vývoz popelnic bude od této středy 4. května jednou za 14 dnů  ( každý sudý 
týden). Takže další vývozní termín pro naši obec bude pak až ve středu 18. května 2011. 
  
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Čermné 
Sbor dobrovolných hasičů Čermná oznamuje svým členům, že se bude konat tento pátek  
 6. května 2011 od 19. 00 hodin členská chůze. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice oznamuje svým členům, že se bude konat tento pátek  
 6. května 2011 od 18. 00 hodin členská chůze. 
 
 
 
Informace 
V naší obci proběhne příští středu 11. května 2011 celostátní veřejná sbírka „Český den proti 
rakovině“ – Květinový den. Partnerem je i letošním roce občanské sdružení Pionýr. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál v Nýrsku, kde prohrál 0:3. B tým prohrál s Horažďovicemi 1:5. Gól dal Švelch. 
Dorost remizoval doma 1:1. Branku dal Pena. Starší žáci prohráli vysoko 0:8. Mladší žáci 
hráli v Janovicích. Stará garda prohrála 4:3 s dřevaři Sušice. 
Příští utkání 
A tým hraje doma se Svéradicemi. B tým hraje v neděli v Bolešinech. Dorost hraje v neděli 
v Hartmanicemi. Starší žáci hrají v neděli ve Svéradicích. Mladší žáci hrají v sobotu doma 
proti Žichovicícm. Přípravka hraje turnaj v sobotu doma od 9.00 hodin. 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
6.5.2011  Jiří Švec    50 let 
7.5.2011  Jiří Hörl    50 let  
8.5.2011  Irena Jobová    60 let 
  
 
Přejeme oslavencům  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
 
 
 
 
 


