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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 
 

Informace občanům: 
Informace pro odběratele vody 
Vzhledem k vysokým teplotám stoupá v naší obci spotřeba pitné vody. Navíc vzhledem 
k dlouhodobému suchu a průběhu letošní zimy jsou zásoby podzemní vody velmi malé. 
Minulou sobotu 7. června byla dokonce vážně ohrožena dodávka vody v Hrádku. Byla proto 
provedena nezbytná technická opatření a muselo se přistoupit i k dovážení vody cisternami, 
což je velice drahé. Prosíme proto občany o ohleduplné zacházení s vodou a to především při 
napouštění bazénů. Zahradních bazénů v naší obci stále přibývá, a pokud přijde horké počasí 
a větší množství občanů a rekreantů začne najednou napouštět bazény z vodovodu, vzroste 
natolik spotřeba vody, že to čerpadla nejsou schopna doplňovat. Žádáme proto, abyste 
k tomuto přistupovali odpovědně a pokud je to možné, využívali pro zalévání zahrad a 
napouštění bazénů vodu z domovních studní a jiných zdrojů. Je to v zájmu nás všech. 
 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že v pátek 13. června 2014 bude přerušena dodávka 
elektřiny v části obce Tedražice od čp. 24 směrem na Sušici v době od 7.30 do 15.30 hodin.  
Důvodem přerušení dodávky je provedení plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. 

 
 
Z kultury: 
Pozvánka na Den otevřených dveří v  kasárnách v Klatovech 
Kulturní a sportovní komise obce Hrádek zve všechny děti, jejich rodiče a ostatní občany na 
prohlídku klatovských kasáren v rámci Dne otevřených dveří, který se koná 25. června 2014. 
Odjezd autobusu na tuto akci  je ve 13.30 hodin od základní školy v Hrádku. Zájemci se 
mohou přihlásit na obecním úřadě. 
 
Pozvánka na Krutěnické slavnosti 
Dvůr Krutěnice  vás zve na Krutěnické slavnosti, které se konají tuto neděli 15. června 2014 
od 14.00 hodin v areálu Dvora Krutěnice. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. 
 

Informace ze sportu 
 
Výsledky z hasičských soutěží 
V sobotu se uskutečnilo vyřazovací kolo hasičské soutěže ve Volšovech, ve kterém se 
umístilo družstvo SDH Čejkovy na 1. místě a družstvo SDH Hrádek na 2. místě a postupují 
do okresního kola. Do okresního kola postoupilo i družstvo žen z Tedražic. Okresní kolo 
hasičské soutěže se koná tuto sobotu od 9.00 hodin v Dlouhé Vsi. K úspěchu hasičským 
družstvům blahopřejeme.  


