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Informace občanům: 

Informace k výstavbě kanalizace 
Dnes se uskutečnil další kontrolní den na výstavbě kanalizace. V současné době probíhají 
stavební práce na výstavbě kanalizačních řadů a přípojek, montuje se technologie na ČOV a 
probíhá montáž technologie domovních čerpacích stanic. K dnešnímu dni jsou již osazena 
čerpadla v jímkách u 130 domů. Uvedení kanalizace a ČOV do zkušebního provozu se 
uskuteční 20.září 2012.  
Žádáme proto občany, aby si připravili přívod elektrického proudu pro osazení elektrického 
rozvaděče, aby bylo možné čerpadlo připojit a odzkoušet. Přívod je nutno si zajistit 
prostřednictvím oprávněné elektrikářské firmy včetně předepsaného elektrického jištění a 
revize. Přesné podmínky jsou uvedeny v názorném schématu, které bylo doručeno všem 
domácnostem v Hrádku a Tedražicích. Pokud toto schéma někdo nemá, může si jej vyžádat 
na obecním úřadu. Umístění rozvaděče je nutno konzultovat s panem Milanem Ciencialou, 
který má osazování domovních čerpacích jímek včetně technologie na starost. Telefon na 
pana Ciancialu je 724 052 211. Současně je také nutno si již připravovat gravitační přípojky 
ze svých nemovitostí do čerpacích jímek. Pokud tuto přípojku budete mít připravenou, je 
nutno ji před zásypem výkopu zkontolovat zástupcem OÚ. Tuto kontrolu můžeme provést 
kdykoliv na požádání. Případné vaše dotazy a nejasnosti vám rádi zodpovíme. 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje členům, že se koná v pátek 3.srpna 2012 od 
20.00 hodin členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 
 

 
Z kultury: 

 V kostele  v Těchonicích se rozezní unikátní varhany 

Unikátní barokní varhany v Těchonicích se rozezní při koncertě v rámci Českého varhanního 
festivalu. V neděli 5. srpna v 15 hodin se v kostele sv. Filipa a Jakuba v obci Těchonice na 
Klatovsku uskuteční jeden z mnoha letošních varhanních koncertů projektu Český varhanní 
festival.  Na těchonické varhany zahraje koncertní varhaník, dirigent a pedagog Adam 
Viktora, varhanní program bude obohacen zpěvem české sopranistky Gabriely Eibenové. 
Barokní hudba rozezní nástroj z první poloviny 18. století, který patří mezi nejcennější 
historické varhany v Čechách. Po koncertě se mohou návštěvníci těšit na exkurzi na kůru s 
ukázkami a výkladem o stavbě a historii varhan 

 
 
 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál další přátelské utkání doma proti SK Strážov, zápas dopadl remizou 3:3, góly dali 
 Král 2, Kutil Libor 1. 
V sobotu hrají opět doma proti Sokolu Mochtín od 16 hodin. 
Ve středu 8. srpna hrají doma se Žichovicemi  od 18 hodin. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
 1.8.2012  František Kouba  60 let 
 
V dalších dnech oslaví významné životní jubileum 
 
7.8. 2012  Miloslav Špička   70 let 
 
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


