
9. listopadu 2011 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Informace k výstavbě kanalizace 
Jak jsme již informovali v obci pokračuje výstavba kanalizace. V současné době probíhá 
výstavba ČOV, propojovacího řadu mezi Hrádkem a Tedražicemi a v Hrádku u nádraží byla 
zahájena pokládka hlavního kanalizačního řadu, domovních přípojek a začnou se osazovat 
domovní čerpací jímky. Vznikají oprávněné otázky majitelů nemovitostí, jak  dál budou práce 
pokračovat u jejich domu, co  vše zajistí stavební firma a co má dělat majitel nemovitosti, jak 
budou jednotlivé etapy časově rozvrženy a co je potřeba si připravit. Abychom vám všechny 
tyto otázky a nejasnosti vyjasnili, uskuteční se v pondělí 21.listopadu odpoledne na Obecním 
úřadu v Hrádku konzultační den. Bude zde přítomen zástupce projektanta, dodavatelské firmy 
a investora. Zde se můžete zeptat na vše, co souvisí s výstavbou kanalizace ve vztahu k vaší 
nemovitosti. O konání tohoto konzultačního dne budeme ještě informovat i v příštím hlášení a 
také písemnou informací, která bude doručena všem hrádeckým občanům. 
V Tedražicích bude zahájena výstavba domovních přípojek pravděpodobně až na jaře. 
Jakmile tam budou tyto práce zahájeny, uskuteční se konzultační den i  přímo v Tedražicích. 
O jeho konání budeme včas informovat. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Čejkovech 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v pátek     
11. listopadu 2011 se koná předvýroční členská schůze v hostinci u Kůsů v Čejkovech. 
Začátek v 19.00 hodin. Účast všech členů je nutná. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích oznamuje všem svým členům, že se v pátek 11. 
listopadu 2011 v 19.00 hodin v hasičské zbrojnici koná členská schůze. Účast všech členů je 
nutná. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že v týdnu od 21. listopadu bude v obci Hrádek 
přerušena dodávka elektřiny a to následovně: 
21. 11. 2011 od 7.30 do 11.00 hodin v Hrádku od čp. 43 a 80 směrem k pile (mimo servisu p. 
Zeleného, pily) 
21. 11. 2011 od 12.00 do 15.00 hodin v Hrádku od čp. 37 k čp. 159 
24. 11. 2011 od 8.00 do 11.00 hodin v části obce Hrádek -  chaty za tratí směrem na Kašovice. 
Důvodem přerušení dodávky elektřiny je oprava NN. 

 
Z kultury: 
Pozvánka 
Česká křesťanská akademie Sušice Vás zve v pátek 11. listopadu 2011 v 19.30 hodin do 
Penzionu Pod svatoborem v Sušici na přednášku Uzdravení modlitbou. Přednáší P. Tomas 
van Zavrel. 
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Muži A hráli v sobotu s Dlouhou Vsí 1:2. Branku dal Švelch. Družstvo mužů B hrálo se 
Zavlekovem 0:4. Dorostenci hráli s Chanovicemi 0:3. Žáci hráli v sobotu s družstvem Nýřan 
6:2. Branky dali Skála tři, Sommer a Novosad po jedné. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
11.11.2011  Josef Doubek   75 let 
 
                        
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


