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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanů: 

Informace k povodním 

Vzhledem k poklesu hladiny v řece pod 80 cm byl zrušen dnes ve 13 hodin II. stupeň 
povodňové aktivity Pohotovost. Naštěstí v naší obci při povodních s výjimkou poškození 
některých cest a zanesení kanálů a příkopů nedošlo k žádným velkým škodám na majetku 
obce a občanů. Děkujeme všem dobrovolným hasičům, členům povodňového štábu a 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na zabezpečovacích pracích a monitorování toku řeky za 
jejich velké nasazení a obětavou práci v celém období povodní.     

Z jednání rady 
Včera 4. Června 2013 jednala Rada obce. Rada stanovila termín jednání zastupitelstva na     
25. června 2013. Dále projednala dokončování projektu Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace 
a opravu místních komunikací. Projednáno bylo osm došlých podnětů. 
 
Informace k připojování na kanalizaci v Hrádku a Tedražicích 
Vzhledem k blížícím se kontrolám a potřebě dokončit veškeré práce znovu důrazně žádáme 
všechny občany v Hrádku a Tedražicích, aby se urychleně připojovali na kanalizaci. 
Připomínáme, že každé napojení je nutné nahlásit na obecní úřad a musí být před zásypem 
zkontrolováno a nafoceno pracovníkem obecního úřadu. Je také potřebné, aby všichni, kdo 
potřebují zprovoznit domovní čerpací jímku, se nahlásili na obecní úřad. Montáž domovních 
čerpacích jímek by měla být dokončena druhý týden v červnu. 
 
Oznámení 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že dnes od 15.00 hodin se 
koná brigáda na fotbalovém hřišti v Hrádku. Účast nutná! 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Hudební akademie 
V pátek 7. 6. 2013 se od 18. 00 hodin bude konat Hudební akademie žáků, hrajících na 
hudební nástroj u pana Karla Maláta. Koncert se uskuteční v základní škole. Zveme všechny 
milovníky hudby. 
 
Pozvánka na dětský den 
Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž a TJ Svatobor Hrádek pořádají dětský den,  
který se bude konat v neděli   9. 6. 2013 od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti v Hrádku. 
Pořadatelé zvou všechny děti a dospělé, kteří chtějí strávit příjemný den hrou a diskotékou. 
 
 


