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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům:  
 
Informace k připojování na kanalizaci v Hrádku a Tedražicích 
Vzhledem k blížícím se kontrolám a potřebě dokončit veškeré práce znovu důrazně žádáme 
všechny občany v Hrádku a Tedražicích, aby se urychleně připojovali na kanalizaci. 
Připomínáme, že každé napojení je nutné nahlásit na obecní úřad a musí být před zásypem 
zkontrolováno a nafoceno pracovníkem obecního úřadu. Je také potřebné, aby všichni, kdo 
potřebují zprovoznit domovní čerpací jímku, se nahlásili na obecní úřad. Montáž domovních 
čerpacích jímek bude prováděna v příštím týdnu. 

Vyhlášení výběrového řízení 
Ředitelka Základní školy Hrádek u Sušice, okres Klatovy Mgr. Ivana Kůrková vyhlašuje, po 
dohodě se zřizovatelem, výběrové řízení na pozici uklízečka v Základní škole Hrádek u 
Sušice s termínem nástupu od 1. srpna 2013. Zájemci se mohou hlásit u ředitelky školy do  
24. června 2013. Bližší informace jsou na úřední desce obce a internetových stránkách školy 
www.hradekususice.cz/skola. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Dorost Hrádku hrál v neděli s Pačejovem a remizoval 2:2. Na penalty Hrádek vyhrál 2:1 a 
získal jeden bod navíc. Obě dvě branky dal Robert Bigasz. 
 
Zprávy z hasičského sportu 
Výsledky z hasičských soutěží 
V sobotu 8. 6. 2013 se uskutečnilo vyřazovací kolo hasičské soutěže ve Volšovech, kde se 
zúčastnila tři družstva mužů z naší obce. Družstvo mužů SDH Čejkovy se umístilo na 1. 
místě, SDH Hrádek na 5. místě a SDH Tedražice na 7. místě. Družstvo mužů SDH Čejkovy a 
SDH Hrádek postupují do okresního kola. Do okresního kola také postoupilo minulý týden na 
vyřazovací soutěži žen v Nýrsku družstvo žen SDH Čejkovy. 
 
Pozvánka  
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny příznivce hasičských soutěží na okresní 
kolo mužů a žen, které se koná v sobotu 15. 6. 2013 od 8:30 hodin v Čejkovech na hřišti. Této 
soutěže se zúčastní 3 družstva z naší obce - družstvo mužů SDH Čejkovy, družstvo mužů 
SDH Hrádek a družstvo žen SDH Čejkovy.  
 
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
15.6.2013  Marie Pinkasová   60 let 
16.6.2013  Marie Míková   75 let 
 
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 
Vše nejlepší paní Marii Pinkasové  přejí také všichni členové Sboru dobrovolných hasičů ve 
Zbynicích a chtěli by jí touto cestou poděkovat za dlouholetou činnost ve sboru. 
 
 
 


