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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
  Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 24. září 
2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Na programu jednání 
jsou zpráva o činnosti, informace o dokončování realizace akce „Hrádek u Sušice - ČOV a 
kanalizace, rozpočtové změny, prodej směna a výkup pozemků a ostatní aktuální záležitosti. 
S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 
 
 
Změna pravidelného svozu popelnic 
 Firma Rumpold informujeme občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od příští 
středy 25. září již každý týden. 
 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek se uskuteční ve 
dnech 25. září, 27. září a 2. října 2013 v době od 12.00 do 16.00 hodin. 
 
 
Oznámení pro občany Zbynic 
Minulý pátek byl občanům Zbynic doručen dotazník, ve kterém se můžete vyjádřit k otázce, 
jak naložit s budovou bývalé školy ve Zbynicích. Ten bude podkladem pro rozhodování 
zastupitelstva. Připomínáme, že dotazníky je možné odevzdat ve Zbynicích v obchodě u 
Pinkasů, kde je pro tento účel připravena zapečetěná schránka. Zde si můžete vyzvednout i 
náhradní formuláře dotazníku. Dotazníky prosíme odevzdat do pondělí 23. září 2013. 
Děkujeme všem občanům, kteří nám touto formou sdělíte svůj názor. 
 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na slavnostní otevření kaple na Odolence 
Minulý týden byla dokončena celková rekonstrukce kaple Panny Marie Pomocné 
v Odolenově. Zveme všechny občany na slavnostní otevření této kaple, které se uskuteční 
v neděli 29. září 2013 ve 13.00 hodin. Při této příležitosti zde bude sloužena mše svatá, kterou 
bude celebrovat páter Tomas van Zavrel. Při slavnosti vystoupí Hrádecký chrámový sbor. Pro 
účastníky bude připraveno také malé pohoštění. Slavnost je možné zakončit výletem na 
Svatobor. 
 
 



Výlet do Německa  
Jak jsme již informovali, Kulturní a sportovní komise obce Hrádek pořádá tuto sobotu 21.září  
2013 jednodenní výlet do Německa. 
Odjezd je v sobotu 21. září 2013 ráno a to následovně: 
Tedražice Luh autobusová zastávka:  6.55 hod   
Hrádek autobusová zastávka U Hánů: 7.00 hod 
Zbynice     7.05 hod 
Čejkovy autobusová zastávka  7.10 hod 
Vstupy si hradí každý účastník sám a jsou následující: lanovka na Javor 11 EUR, vstup do 
Muzea zvířat 3,5 EUR a vstup do muzea lokomotiv 4 EUR. Zároveň připomínáme, že každý 
účastník musí mít svůj cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz). 
 
                         
Informace z hasičského sportu: 
SDH Tedražice se opakovaně umísťuje na prvních místech v hasičských soutěžích. Naposledy 
tomu bylo 14.září 2013 na 1. ročníku Memoriálu Emana Šírka ve Svojších, kde se družstvo 
žen i mužu umístili na 1. místě a získali putovní pohár. K tomuto úspěchu blahopřejeme. 
 
 
 


