
 
 

20. listopadu 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům: 
 
Výběr vodného 
Oznamujeme občanům, že pokračuje výběr plateb za vodné. Platit můžete v pondělí a ve 
středu v pokladně obecního úřadu v Hrádku. 
 

Informace pro vlastníky nemovitostí v katastrálním území Čejkovy 
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy oznamuje, že bude vyložen 
k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitalizovanou 
katastrální mapu v katastrálním území Čejkovy. Vlastníci nemovitostí mohou nahlédnout do 
nového katastrálního operátu dne 21. listopadu 2013 v budově hasičské zbrojnice 
v Čejkovech od 9.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin. Bude zde 
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, který občanům podá veškeré informace. Do 
nového katastrálního operátu bude možno nahlédnout i v dalších dnech na Obecním úřadě v 
Hrádku a to v pracovních dnech až do 4. prosince 2013. V těchto dalších dnech již ale 
zástupce katastrálního úřadu nebude přítomen. 
Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a dále ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat písemné námitky proti obsahu obnoveného 
katastrálního operátu. Platnost nového operátu bude vyhlášena ke dni 20. 12. 2013, pokud 
nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách 
pravomocně rozhodnuto. 
 
Oznámení včelařům 
Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku oznamuje, že v neděli 24. 11. 2013 se 
koná od 14 hodin schůze v hostinci u Hánů. Hlavním bodem programu je výplata dotací. 
 
Pozvánka na besedu - jak zkrotit své peníze? 
V Sušici se 25. listopadu od 16.00 hod. uskuteční v Domě s pečovatelskou službou (Pod 
Svatoborem) beseda se zástupci společnosti Člověk v tísni. Beseda se zaměří na problematiku 
předlužení a upozorní na některé pasti, se kterými se může setkat kdokoli, kdo řeší svoji 
svízelnou finanční situaci. Zváni jsou všichni obyvatelé regionu. Účast na besedě je zdarma. 
  

 
Z kultury: 
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Hrádku 
Zveme všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromku, které se uskuteční příští 
neděli 1. prosince 2013 od 17.00 hodin na návsi u mostu v Hrádku. Malé občerstvení je 
zajištěno. 
 



 
 

Pozvánka na výstavu do zámku 
Na zámku v Hrádku můžete až do konce měsíce listopadu shlédnout výstavu papírových a 
funkčních modelů od pana Davida Kůse. 
 
 
Pozvánka na setkání s Hanou Kindelmannovou Šebestovou 
Dvůr Krutěnice  vás zve na tradiční setkání s  floristkou Hanou Kindelmannovou Šebestovou 
v sobotu 23. listopadu 2013 od 17.00 hodin v areálu Dvora Krutěnice. Těšit se můžete na 
ukázky adventní a vánoční dekorace. 
 
Pozvánka na koncert 
Česká křesťanská akademie Sušice vás zve příští čtvrtek 28. listopadu 2013 v 19.00 hod. do 
nového sálu Muzea v Sušici na koncert písničkáře, kytaristy a kapelníka skupiny Oboroh 
Slávka Klecandra. Součástí koncertu je ochutnávka čaje a kávy FAIR TRADE – 
spravedlivého obchodu. Přijďte se na chvíli zastavit a potěšit. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
20.11.2013  Miroslav Gajdečka   60 let 
 
V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 
 
26.11.2013  Jitka Primasová   75 let 
 
                    
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Jitce Primasové se připojuje 
rovněž Český červený kříž v Hrádku. 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku přeje k významnému životnímu jubileu panu Miroslavu 
Gajdečkovi hodně zdraví, štěstí a ještě mnoho životního elánu do dalších let. 


