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Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 15. dubna zasedala Rada obce. Rada projednala usnesení z jednání zastupitelstva, 
projednala výběr dodavatele stavebních prací na akci Revitalizace veřejného prostranství 
v Hrádku za ZKD a schválila navržené rozpočtové změny. Dále Rada projednala obsazení 
uvolněných nájemních bytů, schválila uzavření budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
v Hrádku a ve Zbynicích a uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů s firmou EKO-KOM.  Schváleno bylo rovněž přijetí věcného daru od Plzeňského 
kraje v rámci akce „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“.  Na závěr byly projednány čtyři došlé 
podněty. 

Informace pro vlastníky nemovitostí v katastrálním území Odolenov 
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 Odolenov. Vlastníci nemovitostí mohou nahlédnout do 
nového katastrálního operátu dne 23. dubna 2014 v budově Obecního úřadu Hrádek 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 7. května 2014. 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 23. 5. 2014, pokud 
nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách 
pravomocně rozhodnuto. 
 
Upozornění občanům 
Znovu upozorňujeme občany, aby nenechávali v obci volně pobíhat psy a domácí zvířectvo. 
Je třeba si uvědomit, že všichni se snažíme si zkrášlovat okolí svých domů i veřejná 
prostranství a je smutné, když je pak vidíme zničené hrabajícími slepicemi nebo zapáchající 
psími výkaly. Věříme ve vaší ohleduplnost a byli bychom neradi, aby se tyto nepříjemnosti 
musely řešit formou přestupků. 
 
Další upozornění máme pro občany, kteří bydlí blízko řeky. Opět se začínají množit případy 
drobných černých skládek na březích řeky. Jsou to větve ze stromů, odpady ze zahrádek, ale i 
další odpady. Minulý týden uskutečnil v naší obci Městský úřad v Sušici povodňovou 
prohlídku celého řečiště a obec bude nyní muset tyto skládky odstranit na náklady obce. Je to 
zbytečné mrhání finančními prostředky obce, které by se mohly použít jinde ve prospěch 
všech občanů. Nejvíc nás to mrzí už tím, že po obci je dostatek kontejnerů na veškerý odpad, 
a je možné jakýkoliv odpad vozit zdarma do sběrného dvora do Sušice. Obec tedy vytváří 



dostatečné podmínky pro zajištění likvidace odpadů a skutečně nikdo nemá důvod tyto 
skládky zakládat.  
 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci jarního úklidu proběhne příští  sobotu 26. dubna 2014 v naší obci sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 
přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný, jako v minulých letech. Bude zveřejněn 
v příštím hlášení a vyvěšen na úřední desce.  

Z kultury: 
Bohoslužby o velikonočních svátcích 
Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba na Zdouni od 18.00 hodin, na Velký pátek bude 
bohoslužba ve Zbynicích od 18.00 hodin, na Bílou sobotu bude bohoslužba vzkříšení na 
Zdouni od 20.00 hodin. Součástí této bohoslužby bude křest dospělých katechumenů. 
Hudebně bude doprovázet kytarová rytmická skupina ze Sušice. V neděli na Boží hod 
velikonoční bude mše svatá ve Zbynicích od 8.30 hodin a na Zdouni od 10.00 hodin. 
V pondělí bude poutní mše svatá ve Zbynicích od 10.00 hodin. Na Zdouni v pondělí již 
bohoslužba nebude. 
 
Pozvánka na velikonoční výstavu 
Zámek Hrádek srdečně zve na Velikonoční výstavu kraslic, která se koná od 1. - 21. dubna 
2014 v prostorách před muzeem každý den od 11.00 do 17.00 hodin. 
Dne 19. a 20. dubna 2014 od 13.00 do 16.00 hodin bude výstava obohacena o ukázky různých 
technik zdobení kraslic jako např. paličkování, zdobení perníkových vajec, vyvrtávání, 
zdobení voskem a pro nejmenší lepení. 
 
Pozvánka na velikonoční zábavu 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v neděli 20. dubna 2014 od 20.00 hodin v 
Čejkovech v Hostinci u Kůsů tradiční velikonoční zábavu.  K tanci a poslechu hraje hudební 
skupina COMPACT. Srdečně zveme všechny příznivce hudby a tance. 
 
Pozvánka ze Sklářské huti ve Vimperku 
Sklářská huť ve Vimperku srdečně zve na velikonoční foukání skleněných vajíček. Akce se 
uskuteční celý tento týden až do neděle 27. dubna 2014. Zájemci si mohou za poplatek s 
pomocí sklářského mistra sami vyfouknout svoje velikonoční vajíčko nebo misku. 
 
Pozvánka na koncert 
Zveme všechny příznivce krásné hudby na duchovní koncert dětských sborů, který se v rámci 
festivalu „Je kraj, kde voní tráva“ uskuteční v kostele sv. Vavřince na Zdouni v pátek 25. 
dubna 2014 odpoledne od 16.00 hodin. Na tomto koncertu vystoupí dětské sbory Domino 
z Opavy a Jizerka ze Semil. 
 

Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
21.4.2014  Josefa Cemperová   93 let 
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


