
10. srpna 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Informace z jednání rady: 
Včera v úterý 9.srpna zasedala rada obce. Rada určila koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi při výstavbě ČOV a kanalizace. Jednání rady se účastnila 
ředitelka Základní školy v Hrádku Ivana Kůrková, se kterou bylo projednáno financování 
rekonstrukce schodů u vchodu do školy a zajištění  logopedické péče pro žáky školy i ostatní 
děti a předškoláky. Logopedickou péči  bude zajišťovat paní učitelka Růžičková. 
S Hasičským záchranným sborem Klatovy bylo dohodnuto, že z důvodu zlepšení lepšího 
varování obyvatel v případě požáru nebo živelné pohromy, bude provedeno osazení nové 
sirény na budovu školy. Rada také stanovila, že cena vodného v naší obci se zatím nebude 
zvyšovat. Vzhledem k tomu, že se obec od 1.července 2011 stala plátcem DPH, bude 
k vodnému účtováno DPH ve výši 10%. Rada dále projednala 5 došlých podnětů. 
 
Oznámení  
V souvislosti se změnou územního plánu obce mohou právnické a fyzické osoby do 16.9. 
2011 osobně nebo písemně podat na Obec Hrádek své žádosti. Součástí každé žádosti musí 
být i prohlášení o souhlasu s úhradou za zařazení žádosti do projednávání změny územního 
plánu Obce Hrádek. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na Obci Hrádek nebo na internetových 
stránkách obce. 
 
Informace občanům ve věci  přípravy výstavby kanalizace 
V současné době se dopracovává  prováděcí projektová dokumentace. Za tímto účelem bude 
projektant obcházet všechny domy v obci, aby upřesnil místo pro čerpací jímku a polohu 
stávající kanalizace a septiku. V těchto dnech pan Čech z projekční firmy Provod obchází 
domy, aby se s vámi domluvil na termínu schůzky. Koho nezastihne doma, tomu umístí do 
poštovní schránky informační dopis, ve kterém jsou kontaktní údaje. Optimální bude, když 
panu Čechovi zavoláte a termín si s ním upřesníte. Vlastní obchůzka jednotlivých nemovitostí 
bude prováděna od 15.srpna za účasti projektanta pana Čecha, geodeta a zástupce obecního 
úřadu. 
 
Odečty vodoměrů 
V tomto týdnu se začaly provádět odečty stavů domovních vodoměrů. Prosíme proto občany, 
aby zajistili snadný přístup k vodoměrům. Děkujeme za pochopení. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že se příští pátek  19.srpna 2011 
bude konat v mimořádném termínu členská schůze. Začátek je ve 20.00 hodin v hasičské 
zbrojnici. 
 
Nabídka palivového dřeva 
Firma Amigo nabízí zdarma včetně dopravy palivové dřevo z demolice objektu kasáren 
v Sušici. Zájemci se mohou přihlásit na telefonu 736 684 552 – Ing. Hrbek. 



 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Zájezd na výstavu Země Živitelka 
V pátek 26.srpna 2011 se uskuteční zájezd na výstavu Země Živitelka do Českých Budějovic. 
Jízdné je 165,- Kč na osobu. Zájemci ať se přihlásí závazně v Hospůdce U Píny do 20. srpna 
2011, denně od 15.00 hodin. Bližší informace podají tamtéž nebo na telefonu 604 628 828. 
Odjezd je v 6.00 hodin od Obecního úřadu v Hrádku. Zájemci z Čejkov a Tedražice mohou 
přistoupit při cestě na autobusových zastávkách ve své vsi. Návrat bude kolem 19.30 hodin. 
 
Tvořivá dílna  
 V dílně paní Heleny Knězové v Hrádku si můžete vyzkoušet vazbu ze sušených květin. Dílna 
je otevřena každou sobotu, neděli a pondělí do konce srpna při zájmu alespoň tří osob. Je 
nutné se předem objednat na telefonu 721 643 933. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
11.8.2011   Milena Holá     60 let 
11.8.2011  Bohumil Matúšů    60 let 
15.8.2011  Danuše Kotalová    50 let 
 
 
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


