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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 
 

Informace občanům: 

Informace k výstavbě kanalizace 
Znovu apelujeme na majitele nemovitostí v Hrádku a Tedražicích, 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. Je potřeba si již také 
připravovat gravitační přípojky, aby byly připraveny na propojení nemovitostí do nových 
čerpacích jímek. 
Současně vás žádáme, pokud máte nějaké výhrady ke kvalitě prováděných prací, abyste nám 
tyto vaše poznatky dávali na obecní úřad. Nejlépe když nám je dáte písemně nebo emailem. Je 
třeba popsat, o co se jedná, a u které nemovitosti. My tyto připomínky evidujeme, předáváme 
zhotoviteli stavby a kontrolujeme jejich odstranění. Děkujeme. 
 

Informace ke sběru separovaného odpadu 
Po celé naší obci jsou rozmístěny kontejnery na plast, papír, sklo a bioodpad. Často se nám 
v poslední době stává, že u kontejnerů jsou pohozeny na zemi odpady, které do kontejnerů 
vůbec nepatří. Také nacházíme tašky s lahvemi u kontejnerů, kde vůbec kontejner na sklo 
není.  Apelujeme proto na vás, abyste odpady dávali do těch kontejnerů, na co jsou určeny a 
ostatní odvezli do sběrného dvora do Sušice, nebo počkali na podzimní svoz odpadu. Obec 
nakonec vždycky nepořádek kolem kontejnerů uklidí, ale za to se musí zaplatit. Záleží pouze 
na nás, jestli budeme peníze utrácet na budování třeba nových chodníků, nebo jestli je 
vyházíme za úklid po nezodpovědných občanech. 
 

Co nového v obci 

Pozvánka na slavnostní žehnání znaku a vlajky obce 

Již dnes zveme všechny občany na slavnost žehnání znaku a vlajky obce, které se uskuteční 
v neděli 16. září 2012. Oba slavnostní symboly byly naší obci uděleny předsedkyní 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavou Němcovou 17. dubna letošního roku. 
Nyní probíhá vyšívání slavnostního znaku a vlajky. 

Vlastní žehnání bude zahájeno 16. září ve 13.00 hodin odpoledne mší svatou na Zdouni. po ní 
bude následovat průvod do zámku v Hrádku, kde  bude pokračovat bohatý kulturní program. 
Přesný rozpis programu bude vyvěšen na vývěskách obecního úřadu. Žehnání bude přítomen 
generální vikář Českobudějovické diecéze Mons. Adolf Pintíř. 

 
 
 



 
 
Z kultury: 

Sušická pouť Na Andělíčku:  
Římskokatolická farnost Sušice srdečně zve na poutní bohoslužby, které se konají 
následovně: 
V sobotu 1. září 2012 od 17.00 hodin pobožnost křížové cesty a od 18.00 hodin mše svatá 
v kapli Anděla Strážce. 
V neděli 2. září 2012 bude sloužena v kapli Anděla Strážce od 9.00 poutní mše svatá a od 11 
hodin hlavní poutní mše svatá.  
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým prohrál ve Vrhavči 0:2. B tým zvítězil nad Nalžovskými Horami B 5:1. Branky dali 
Bigazs dvě, Král dvě a Krejčí jednu. 
Příští utkání 
V sobotu hraje A tým doma proti Sokolu Běšiny v 17.00 hodin. B tým jede v sobotu na Hory 
Matky Boží. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
30.8.2012 Dagmar Koutenková   70 let 
31.8.2012 Marie Dolejšová    80 let 
                         
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Marii 
Dolejšové se připojuje rovněž Český červený kříž. 
 
 
 


