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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Z jednání zastupitelstva 
Včera 24. září 2013 zasedalo zastupitelstvo obce.  Zastupitelé vyslechli zprávu starosty o 
činnosti obce, projednali dokončování akce Hrádek u Sušice ČOV a kanalizace, projednali 
navrhované řešení rekonstrukce základní školy v Hrádku a schválili navrženou rozpočtovou 
změnu.  Dále zastupitelstvo zamítlo tři prodeje pozemků a vyjádřilo předběžný souhlas 
s prodejem budovy bývalé školy ve Zbynicích. Na závěr jednání proběhla diskuse s občany. 
S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a 
na internetových stránkách obce. 
 
Změna pravidelného svozu popelnic 
 Firma Rumpold informujeme občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od této 
středy 25. září již každý týden. 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek pokračuje ve dnech 
27. září a 2. října 2013 v době od 12.00 do 16.00 hodin. 

 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na slavnostní otevření kaple na Odolence 
Začátkem září 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. 
 
Svatováclavská pouť v Sedlečku 
Dvůr Krutěnice  a manželé Poskočilovi vás srdečně zvou v sobotu 28. září 2013 na 
Svatováclavskou pouť v Sedlečku. Pouť začíná ve 14.00 hodin mší svatou v kapličce 
v Sedlečku. Dále následuje Svatováclavská jízda z areálu Dvůr Krutěnice do Sedlečka, 
pouťové veselí s hudbou a občerstvení. 
  
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
25.9.2013  Václavka Zieglerová  80 let 
   František Ouda  50 let 
 
V dalších dnech oslaví své životní jubileum:    
30.9.2013  František Běloch  70 let 
                         
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
K blahopřání panu Františku Bělochovi se připojují všichni členové Sboru dobrovolných 
hasičů v Hrádku a chtějí mu touto cestou poděkovat za jeho dlouholetou činnost ve sboru. 
 


