
16. listopadu 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 15. listopadu 2011 zasedala rada obce. Rada projednala zprávu o hospodaření Obecních 
lesů Hrádek, průběh realizace akce Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace, schválila 
povodňový plán obce a navržené rozpočtové změny. Projednán byl rovněž jeden došlý podnět 
občanů. 

Co nového v obci 
Pozvánka na konzultační den 
V pondělí 21. listopadu 2011 od 15.00 do 18.00 hodin se na Obecním úřadě v Hrádku 
uskuteční ve věci přípravy výstavby kanalizace a ČOV konzultační den. Přítomni zde budou: 
zástupce projektanta, dodavatelské firmy, dodavatele technologie a investora. Občané se zde 
mohou zeptat na vše, co souvisí s výstavbou kanalizace ve vztahu k jejich nemovitosti. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že v příštím týdnu bude v obci Hrádek přerušena 
dodávka elektřiny a to následovně: 
21. 11. 2011 od 7.30 do 11.00 hodin v Hrádku od čp. 43 a 80 směrem k pile (mimo servisu p. 
Zeleného a pily) 
21. 11. 2011 od 12.00 do 15.00 hodin v Hrádku od čp. 37 k čp. 159 
24. 11. 2011 od 8.00 do 11.00 hodin v části obce Hrádek -  chaty za tratí směrem na Kašovice. 
Důvodem přerušení dodávky elektřiny je oprava NN. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na lampionový průvod 
Základní škola v Hrádku zve všechny děti a dospělé na tradiční lampiónový průvod, který se 
uskuteční v předvečer Dne boje studentstva za svobodu a demokracii tedy dnes 16. listopadu 
od 17. hodin. Sraz všech účastníků je před základní školou. Lampióny s sebou. 
 
Pozvání na promítání 
Motorkáři z Hrádku si dovolují pozvat všechny příznivce poznávání a cestování po cizích 
zemích na promítání fotografií a povídání o cestě Albánií a Černou Horou na motorkách. 
Akce se koná dnes od 18.00 hodin v předsálí hostince U Hánů. 
 
Pozvánka na besedu o Nepálu 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v pátek 18. listopadu 2011 od 19.00 hodin 
v hasičské zbrojnici v Tedražicích besedu s amatérským fotografem a cestovatelem panem 
Hrabým o jeho cestě po Nepálu spojenou s promítnutím fotografií. Všechny zájemce na tuto 
akci zvou pořadatelé. 



 
Oznámení 
 Sklad nápojů v Hrádku si dovoluje pozvat příznivce vína na zahájení prodeje mladého 
moravského zemského vína zn. Müller Thurgau. Prodej bude zahájen 18.11.2011 od 11.00 
hodin. Obyvatelé Hrádku a okolních obcí mají na tento produkt 5 % slevu. Ve skladu nápojů 
je otevřeno denně do 15.30 hodin a v sobotu od 9.00 do 11. 00 hodin.  
 
 


