
17. října 2012 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Volby do Senátu 
Ve dnech 19. a 20.10 2012 proběhne druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR v obvodu 
11, kam patří i obec Hrádek. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 19. října 2012 od 
14.00 do 22.00 hodina a v sobotu 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací 
lístky nebudou zaslány domů, ale voliči je dostanou až ve volební místnosti. 
Kandidáti postupující do druhého kola jsou Mgr. Rudolf Salvetr a Jan Látka. 
 
Informace k výstavbě kanalizace 
Předpokládáme, že už příští týden se budou moci první DČJ uvést do provozu a začít pouštět 
splašky do ČOV. Žádáme proto občany, aby nám doručili na obecní úřad revizní zprávy na 
elektropřípojku. Spustit se budou moci pouze šachty, které mají revize a které byly již 
odzkoušeny a jsou plně připraveny ke spuštění. Všichni koho se to týká, budou předem 
písemně vyrozuměni dopisem do schránky. 
 
Virtuální univerzita t řetího věku 
Včera se v zasedací místnosti obecního úřadu v Hrádku uskutečnila informační schůzka pro 
zájemce o účast na Virtuální Univerzitě třetího věku, na který přijela Ing. Nehodová, z České 
zemědělské univerzity v Praze. Bohužel se na toto setkání nedostavil žádný zájemce, což je 
velká škoda, neboť tento projekt již běží v mnoha obcích našeho kraje a je o něj velký zájem. 
Domníváme se, že toto alternativní studium je velká příležitost pro naše seniory, jak 
smysluplně využít volný čas a rozšířit si své obzory. Žádáme proto každého, kdo by měl 
zájem se něco o tomto projektu dozvědět, aby se přišel zeptat na obecní úřad, kde mu starosta 
vysvětlí bližší podrobnosti. 
 
Výběr vodného 
Oznamujeme občanům v Hrádku, že výběr plateb za vodné se uskuteční příští středu 24. října 
2012 v době od 8 do 15 hodin v pokladně obecního úřadu. Další výběr plateb proběhne 
v pondělí 29. října od 8 do 16 hodin. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na koncert 
V sobotu 20. října 2012 se na Zámku Hrádek v kapli sv. Valburgy koná v 18.00 hodin koncert 
skupiny Plzeňský jazzový kvintet v rámci festivalu Jazz bez hranic. Vstupenky budou v 
prodeji na místě před začátkem koncertu, nebo si je lze předem rezervovat. Všichni jste 
srdečně zváni. 
 
 



Pozvánka na podzimní a dušičkové aranžování 
V sobotu 20.října 2012 se koná v Čejkovech v hasičské zbrojnici předváděčka  podzimního a 
dušičkového aranžování paní Hanky Kindelmannové Šebestové. Začátek je v 18.00 hodin, 
vstupné je 20,- Kč. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál s Bolešinami 2:2. Oba góly dal Holeček. B tým prohrál s Milčicemi 0:2. Dorost 
hrál s Železnou Rudou 5:2. Branky dali  Bigasz dva, Sýkora, Senft a Sommer po jedné. Žáci 
prohráli s Měčínem 0:7. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
20.10.2012  Karel Ji řina    60 let 
20.10.2012  Simonetta Šmídová   50 let 
21.10.2012  Zdenka Letenská   60 let  
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání panu Karlovi 
Jiřinovi se připojuje i Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. 
 


