
7. listopadu 2012 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Z jednání Rady 
Včera 6. listopadu 2012 zasedala Rada obce. Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti v obci 
a o postupu prací při výstavbě kanalizace a schválila smlouvu na zpracování Lesního 
hospodářského plánu. Dále byla projednána zpráva o hospodaření Obecních lesů Hrádek a 
Výroční zpráva o činnosti Základní školy Hrádek u Sušice. Rada rovněž projednala přípravu 
rekonstrukce silničního průtahu obcí Hrádek a schválila nájemní smlouvu s Pozemkovým 
fondem na Mlýnský rybník v Hrádku. Na závěr rada projednala sedm došlých podnětů. 
 

Informace k výstavbě kanalizace 
   Jak jsme již informovali  25.října byla spuštěna čistírna odpadních vod do zkušebního 
provozu. Od tohoto dne je tedy možno již zprovozňovat domovní čerpací jímky a začít 
vypouštět splašky na čistírnu. Zatím je napojeno více než  10 RD, část bytovek a základní 
škola. Každý den se připojují další nemovitosti. Každý, kdo se bude již moci napojit, bude 
informován písemným oznámením do poštovní schránky. V tomto oznámení bude uvedeno 
jak při napojení postupovat. 
Prosíme naléhavě občany, kteří již máte revizní zprávu na vaši elektrickou přípojku, abyste ji 
odevzdali na obecní úřad. Ty kdo ji zatím nemají, žádáme, aby si ji co nejdříve zajistili.Bez 
této revize  nemůžeme připojení vaší nemovitosti provést. 
 
 
Výběr vodného 
Oznamujeme občanům, že pokračuje výběr plateb za vodné. Platit můžete v pondělí a ve 
středu v pokladně obecního úřadu v Hrádku. 
 
Informace o přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 16.11.2012 v době  od 8,00 do 11.00  bude 
v části obce Hrádek  přerušena dodávka elektřiny. Dodávka elektřiny bude přerušena v části 
obce bytovky v oblasti ohraničené čp. 223-210-232-211z důvodu provedení nezbytných prací 
na zařízení distribuční soustavy. 
 
Z kultury: 
Pozvánka ze Zámku 
Zámecká restaurace Vás všechny srdečně zve na Svatomartinské hody, které se budou konat o 
tomto víkendu 10. - 11. listopadu. Podávat se bude paštika z husích jater, konfitované husí 
stehno s hlávkovým zelím, husí prsa s houbovou nádivkou a domácí lívanečky. Těšíme se na 
Vaši návštěvu. 
 
 
 
 



 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
7.11.2012  Marie Brejchová   80 let 
 
V dalších dnech oslaví své významné životní jubileum 
 
10.11.2012  Ctibor B ělohrad   50 let 
                         
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


