
30.listopadu 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

V současné době probíhá souběžně na několika místech v obci Hrádek výstavba kanalizace - 
jedná se o rozsáhlé zemní práce, a vzhledem k množství podzemních sítí v naší obci i přes 
veškerou opatrnost a předběžné vytyčení všech sítí může dojít k poruše vodovodu - zatím se 
to stalo 3x. Tomu asi nelze úplně zabránit. Snažíme se také využít probíhajících zemních 
prací a kde je to vhodné, vyměnit stará nefunkční šoupata na vodovodu, tak aby v případě 
poruchy, mohla být uzavřena jen nezbytná část vodovodních řadů. Pokud k tomu dojde, 
informujeme vždy občany okamžitě rozhlasem a snažíme se o co nejrychlejší odstranění  
vzniklé závady. Omlouváme se proto za tato nepříjemná přerušení dodávky vody a prosíme 
všechny občany o pochopení. 

 
Dnes pravděpodobně dojde k uzavření vody v části obce Draha po dobu nutnou k odstranění 
poruchy.  

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na adventní koncert 
Zámek Hrádek vás srdečně zve na adventní koncert do zámecké kaple sv. Valburgy. V sobotu 
3. Prosince v 18.00 hodin vystoupí harfistka paní Klablenová s doprovodem. Vstupenky je 
možné objednat na tel. Čísle 376 508 514.  
 
Vysílání v Českém rozhlase 
Příští středu 7. prosince 2011 od 18.05 hodin si můžete na stanici Český rozhlas Plzeň 
poslechnout vysílání o naší obci Hrádek v magazínu U Vás doma. 
 

Informace ze sportu 
Pozvánka na ukázku juda 
Judoklub Bobři Sušice zve všechny občany na ukázku technik juda, které budou předvádět 
svěřenci klubu ve škole v Hrádku tento pátek 2. prosince 2011 v 9.00 hodin. 
 
Výsledky z juda 
V sobotu 26. listopadu se konal v Domažlicích Memoriál Ing. Radoše, kde si v kategorii 
mladší žáci vybojoval první místo Radek Šefrna, v kategorii mláďata do 39 kg si první místo 
vybojoval Jakub Ryba a v kategorii mláďata do 31 kg zvítězil Stanislav Karas. Celkově 
skončilo družstvo judistu na třetím místě. Sportovcům k úspěchu blahopřejeme. 
 
 
                         
 
 
 


