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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 25. 
června 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Program jednání 
je následující: dokončování projektu Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace, projednání auditu 
za rok 2012, schválení závěrečného účtu za rok 2012, projednání poskytnutí příspěvku Muzeu 
Šumavy, projednání rozpočtových změn. Dále bude projednáván zápis příspěvkové 
organizace Obecní lesy Hrádek do obchodního rejstříku, volba přísedícího Okresního soudu 
v Klatovech, prodej, výkup a směny pozemků, věcná břemena a schválení změny územního 
plánu. S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 
 
Informace k připojování na kanalizaci v Hrádku a Tedražicích 
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 se provádí tento týden. 
Bohužel stále je ještě několik majitelů domů, kteří do dnešního dne nemají připravenou 
elektrickou přípojku a neodevzdali na obecní úřad platnou revizní zprávu. V těchto 
nemovitostech není tudíž možné osadit čerpadlo a řídící jednotku. V měsíci červenci bude 
stavba předána. Ten, kdo se bude chtít připojit až po tomto předání stavby, si již vše bude plně 
hradit na své vlastní náklady. 
 
Oznámení 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku oznamuje všem občanům, kteří 
se přihlásili na zájezd na Lipno, že odjezd je již tuto sobotu 22. června 2013 v 7.00 hodin od 
hostince U Hánů. 
 
Oznámení České pošty 
Česká pošta oznamuje občanům, že tento pátek 21. 6. 2013 bude pošta v Hrádku mimořádně 
celý den uzavřena. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na divadelní představení 
Zámek Hrádek vás srdečně zve v neděli 23. června 2013 v 16 hodin na divadelní představení 
O hoře Hamižné a jiných zakletých místech Pošumaví v podání Divadla Rynek z Újezda u 
Plánice. 
 



Pozvánka na Krutěnické slavnosti 
Dvůr Krutěnice  vás zve na Krutěnické slavnosti, které se konají tuto. v sobotu 22. června 
2013 od 13.00 hodin v areálu Dvora Krutěnice. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. 
 
Výstava Tvrz Svojšice 
V  prostorách starobylé tvrze ve Svojšicích bude  v sobotu  22.června 2013 ve 14.00 hodin 
zahájen již XI. ročník  výstavy výtvarných a řemeslných prací. Výstava potrvá až do 7. 
července 2013 budou zde probíhat různé doprovodné akce. 
 

Informace ze sportu 
Zprávy z fotbalu 
A-tým prohrál poslední mistrovský zápas 2:1 se sušickým  béčkem, když krásnou branku 
vstřelil Holeček Radek. Jednu branku za Sušici vstřelil pěknou střelou hrádecký odchovanec 
Pavel Hubáček.    
Naše rezerva prohrála 0:1 doma s Plánicí.  
Dorost vyhrál 6:4 nad Švihovem. Branky dali:Senft Marek 3x,Urban Petr, Klaus Jaroslav a 
Sýkora Petr.  
Žáci prohráli na Nalžovských Horách 20:0. Na výsledku se podepsala vysoká nemocnost 
našich žáčků.  
V sobotu 22.6.2013 od 16:00 přivítá mužstvo Hrádku  B-tým Hory Matky Boží.  
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
25.6.2013  Marie Zdeňková  75 let                         
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


