
8. června 2016 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 

Včera 7. června 2016 zasedala Rada obce. Rada stanovila termín jednání Zastupitelstva obce 

na 21. června 2016 od 18.00 hodin. Rada projednala zprávu komise pro hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy Základní školy v Hrádku – I. etapa“ a na základě 

výsledků výběrového řízení rozhodla o přijetí nabídky firmy Rymax Trade s.r.o., Čejkovy 76.  

Hodnota nabídky činí 1 915 tis Kč bez DPH. Dále Rada schválila vyřazení nepotřebného 

majetku Základní školy v Hrádku, Mateřské školy v Hrádku a obce Hrádek. Rada rovněž 

projednala aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, navržené 

rozpočtové změny a ukončení nájmu nebytových prostor v Čejkovech. Projednány byly také 

opravy místních komunikací v obci a příprava sloučení příspěvkových organizací Základní 

škola Hrádek u Sušice a Mateřská škola Hrádek u Sušice. Na závěr bylo projednáno devět 

došlých podnětů. 

 

Upozornění majitelům psů 

V průběhu posledního týdne došlo v naší obci v Odolenově k napadení jedné osoby psem. 

Naštěstí se tento incident obešel bez vážnějšího zranění. Žádáme proto všechny majitele psů, 

a to především psů větších plemen, aby si své psy zabezpečili tak, aby nemohli nikoho 

napadnout. Zvláště agresivnější psy je nutné mít bezpečně pod kontrolou a při vycházkách 

zajistit, aby byli pod dohledem dospělé osoby a zabezpečeni tak, aby nemohli nikomu ublížit. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na Noc kostelů 

Tento pátek 10. června 2016 se opět uskuteční v celé naší vlasti Noc kostelů. V naší obci bude 

otevřen pro veřejnost kostel sv. Vavřince na Zdouni, a to v době od 19.00 hodin do 23.00 

hodin. Pro návštěvníky je připraven následující program: v 19.00 hod otevření kostela a 

přivítání hlasem zvonů, v 19.30 hod. se uskuteční zajímavé povídání pana Čeňka Šebesty o 

šumavských kapličkách, ve 20.00 hod proběhne ukázka biblických tanců a ve 22.30 bude 

závěrečné ztišení v modlitbě. V průběhu celého večera se návštěvníci mohou seznámit 

s historickým a duchovním významem jednotlivých částí kostela a budou si moci prohlédnout 

i běžně nepřístupné části kostela. Návštěvníci si budou moci vzít i slovo na cestu, nebo 

požádat o modlitbu. Bude připraveno i malé pohoštění od místních farníků. 

 

Z okolních farností upozorňujeme na zajímavou přednášku ThLic. Kateřiny Lachmanové, 

PhD s názvem Typické překážky usmíření. Tato přednáška se uskuteční v kostele sv. Václava 

v Sušici ve 20.00 hodin. 

Program všech otevřených kostelů si můžete najít na internetových stránkách 

www.nockostelu.cz 

http://www.nockostelu.cz/


Informace ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým prohrál v Měčíně 1:0.   

B-tým vyhrál nad Veřechovem 4:1, góly dali Roman Lísa jeden a Leoš Rychtařík tři. 

Příští utkání se hrají následovně: 

V sobotu  11.6.2016  od 14:30 přivítají žáci družstvo ze Strážova. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

  

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

11.6.2016   Jaroslava Kurcová   75 let                         

 

Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


