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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 14. srpna zasedala Rada obce.  Rada vyslechla zprávu starosty. Starosta informoval o 
aktuálním dění v obci, o postupu prací při výstavbě ČOV a kanalizace v Hrádku a 
Tedražicích. Rada projednala přípravu rekonstrukce silničního průtahu obcí, přípravu 
realizace rozvojové zóny v Hrádku za ZKD a rozvojové zóny v Tedražicích. Dále byl 
projednán a schválen dodatek ke smlouvě o zabezpečení sběru komunálního odpadu a 
schválena rozpočtová změna.  Rada se také se zabývala přípravou voleb do zastupitelstev 
krajů a Senátu Parlamentu ČR.  Na závěr bylo projednáno  šest došlých podnětů. 

Informace k výstavbě kanalizace 
K dnešnímu dni již byla na obec dodána všechna čerpadla do čerpacích jímek a nyní probíhá 
jejich montáž.  
Znovu proto apelujeme na majitele nemovitostí, aby si připravili přívod elektrického proudu 
pro osazení elektrického rozvaděče, aby bylo možné čerpadlo připojit a odzkoušet. Revizní 
zprávy je možné odevzdávat i na obecní úřad. 
 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude dnes 15. srpna v době od 16.15 do 16.30 hodin prodávat u 
obecního úřadu v Hrádku červené kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 190,-Kč za kus.  

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pouť na Čermné 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné pořádá Pouťové odpoledne s táborákem pro děti a 
jejich doprovod. Akce se koná tuto  sobotu 18. srpna 2012 od 17.00 hodin u bývalé školy na 
Čermné. Pořadatelé srdečně zvou k hojné účasti. 
 Poutní mše svatá bude sloužena v neděli 19. srpna od 11.00 hodin v kapli na Čermné.  
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým prohrál 2:3 s Nezamyslicemi. Góly dali Kutil a Holeček. B tým prohrál 1:3 se 
Svéradicemi. Gól dal Krejčí. 
Příští utkání 
A tým hraje opět doma v sobotu 18. srpna od 17.00 hodin s TJ Sušice B. B tým hraje v sobotu 
od 16.00 hodin v Plánici. 


