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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

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.  
 
Výběr poplatků 
Připomínáme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa. 
Poplatky je povinné, podle platné vyhlášky, zaplatit do konce měsíce května. 
 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci jarního úklidu bude příští  sobotu 27. dubna 2013 v naší obci proveden sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 
přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný, jako v minulých letech. Bude zveřejněn 
v příštím hlášení a vyvěšen na úřední desce.  
 
Sběr šatstva pro Diakonii  
Informujeme občany, že sbírka použitého oblečení, kterou pořádá každoročně Diakonie 
Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem v Hrádku, se uskuteční v týdnu od 6. května do 
10. května 2013. Bližší informace najdete na vývěsce obecního úřadu a na internetových 
stránkách obce. Sbírka bude použita pro charitativní účely. 
 
Upozornění 
Znovu upozorňujeme chovatele psů a zvířectva na zákaz volného pobíhání psů a domácího 
zvířectva. Majitele psů také žádáme, aby si po svých psech uklízeli a to především na 
sídlištích a v zastavěných částech obce. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY 
Ve dnech 26. až 28. dubna 2013 se uskuteční v Klatovech již 7. ročník kulturně společenské 
akce BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY. Letos se můžeme těšit na to, že jedna z přednášek 
této významné akce se bude konat i na zámku v Hrádku. Zveme proto všechny zájemce na 



tuto velmi zajímavou přednášku, která se uskuteční v Zámecké kapli svaté Valpurgy v pátek 
26. dubna 2013 od 18. hodin. Přednášet bude bývalý provinciál české provincie jezuitů P. Ing. 
František Hylmar, SJ, na téma“Od Chanovského do současnosti – aneb jaký je (vlastně) 
vnitřní svět jezuitů.“ 
 
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. Zatím se na zájezd přihlásilo jen 
asi 20 zájemců. Můžete se proto ještě přihlásit nejpozději do tohoto pátku 19. dubna. Pokud se 
nepřihlásí alespoň dalších 10 zájemců, bude zájezd zrušen. 
 
Pozvánka na přednášku 
Dvůr Krutěnice si vás dovoluje pozvat na přednášku paní Dany Pokové  o numerologii. 
Přednáška se uskuteční v sobotu 20. dubna 2013 od 16.00 hodin v konferenční místnosti 
areálu Dvora Krutěnice. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne: 
Hrádek A hrál s Mochtínem B 3:0. Branky dali Franěk, Kojzar a Adamec. Hrádek B hrál se 
Soběšicemi 1:1. Branku vstřelil Křížek. Dorost Hrádku hrál s Malým Borem 1:3, branku dal 
Klaus. Žáci hráli s Bolešinami 0:13. 
Tento týden se hraje na hřišti v Hrádku pouze jeden zápas a to Hrádek B s Buděticemi 
v neděli od 17.00 hodin. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
19.4.2013  Václav Jech     60 let 
21.4.2013  Růžena Potužáková    85 let 
21.4.2013  Josefa Cemperová    92 let 
                       
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


