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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 9. dubna 2013 zasedala Rada obce. Rada projednala usnesení z jednání zastupitelstva, 
realizaci projektu Obnova kaple Panny Marie Pomocné v Odolenově a pokračování akce 
obnova Jalovcové stráně v Odolenově. Rada schválila odpisový plán obce Hrádek na rok 
2013 a projednala vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Dále byla 
projednána inspekční zpráva Mateřské školy Hrádek u Sušice. Na závěr bylo projednáno šest 
došlých podnětů. 
 

Informace k dokončování kanalizace 
Konečně jsme se dočkali konce zimy a tak se pomalu rozbíhají práce na dokončování 
kanalizace v Hrádku a Tedražicích. Čistírna odpadních vod je dnes plně v provozu stejně tak i 
všechny kanalizační větve. Žádáme proto všechny občany, kteří tak ještě neučinili, aby 
napojili  své domovní kanalizace do již připravených domovních čerpacích jímek. Protože 
očekáváme kontroly ze Státního fondu životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí, je potřebné, aby většina domů, byla na kanalizaci napojena co nejdříve. 
Upozorňujeme, že majitelé domů, kteří na kanalizaci nebudou připojeni, budou muset doložit 
jakým způsobem likvidují odpadní vody. Jen připomínáme, že připojení každého nového 
domu na kanalizaci je potřebné předem ohlásit na Obecní úřad v Hrádku a požádat o kontrolu 
domovní přípojky ještě před jejím zasypáním. Děkujeme za pochopení.  
 
Očkování psů 
Očkování psů proti vzteklině proběhne v jednotlivých částech obce tuto sobotu 13. dubna 
2013 a to následovně: 
 
Hrádek       9.00                             
Tedražice   10.00                          
Čejkovy   10.15                           
Zbynice   12.00 
Čermná     12.15                          
Puchverk  12.30                           
Kašovice    13.15                         
Odolenov  13.30  
 
   
Oznámení ZKD 
Západočeské konzumní družstvo svolává členskou schůzi v Čejkovech dne 17. 4. 2013 od 
19.00 hodin v hostinci u Kůsů.  
 
 



  
Zprávy z  kultury: 
Výlet na Moravu 
Jak jsme již informovali, Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá ve dnech 27. a 28. 
dubna 2013 zájezd na Moravu na výstavu Flora Olomouc. Na zájezd je ještě několik volných 
míst. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě. 
 
Výstava ručních prací 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek připravuje na měsíc květen výstavu ručních prací.  
Prosíme, přispějte i Vy svými výrobky na tuto výstavu, pochlubte se svými nápady a svou 
šikovností. Své výrobky si můžete připravovat již nyní. 
 
Pozvánka na přednášku 
Dvůr Krutěnice si vás dovoluje pozvat na přednášku MUDr. Miloše Chrousta na téma 
Prevence nádoru prsu na Klatovsku. Přednáška se uskuteční v sobotu 13. dubna 2013 od 
16.00 hodin v konferenční místnosti areálu. 

Informace ze sportu 
Zprávy z fotbalu 
A tým hrál s Janovicemi 1:0. Gól dal Franěk.  Dorost hrál s Pačejovem 2:1. Gól dal Bigasz. 
Žáci hráli s Nezamyslicemi 12:0. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
13.4.2013  Antonie Valdmanová  60 let 
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


