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Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 10. května 2016 zasedla Rada obce. Rada projednala zprávu komise pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Výměna oken v budově Mateřské školy v Hrádku – II.etapa“ a 

na základě výsledků výběrového řízení rozhodla o přijetí nabídky firmy PREISWERT s.r.o, 

Horažďovice. Hodnota nabídky činí 289 tis. Kč bez DPH. Dále Rada projednala přípravu 

výběrového řízení na akci „Rekonstrukce budovy Základní školy v Hrádku – I.etapa“.  Na 

závěr Rada projednala šest došlých podnětů. 

 

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 

Rada projednala návrh na uzavření mateřské školy v době letních prázdnin a rozhodla, že 

mateřská škola bude uzavřena v době od 18. 7. do 26. 8. 2016. V době uzavření školky bude 

provedena plánovaná výměna oken v technickém pavilónu a následné vybílení. Rodičům, 

kteří potřebují umístit v této době dítě do předškolního zařízení, zajistí ředitelka mateřské 

školy umístění jejich dětí v Mateřské škole v Kolinci. 

 

Výběr poplatků 

Připomínáme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa. 

Poplatky je povinné zaplatit do konce měsíce května. 

 

Oznámení sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům,  že dnes 11. 5. 2016 od 

16.00 hodin se koná brigáda v hasičské zbrojnici, oprava laviček, v pátek 13. 5. 2016 od 16.00 

hodin se koná rovněž brigáda na úklid hasičské zbrojnice. Účast nutná! 

 

Poděkování 

Při příležitosti oslav osvobození naší obce se uskutečnil minulý pátek na Zdouni pietní akt 

spojený s odhalením pamětní desky americkým vojákům. Pietního aktu se zúčastnil i pan 

Carey Clark, vnuk majora Careyho Clarka velitele 244. praporu polního dělostřelectva 3. 

americké armády, který osvobodil 6. května 1945 naši obec. Děkujeme všem našim občanům 

a přátelům, kteří se na přípravě této zdařilé akce podíleli. Fotografie z průběhu celé akce si 

budete moci prohlédnout od zítřka na webových stránkách naší obce www.hradekususice.cz  

pod složkou obecní úřad rozkliknutím ikony RAS TV.  Černobílé fotografie z roku 1945, 

které byly vystaveny v kostele na Zdouni, si můžete prohlédnout rovněž od zítřka na Zámku 

v Hrádku v 1. patře v prostoru před obřadní síní. 

 

http://www.hradekususice.cz/


Informace z kultury: 

Pozvánka z Hospůdky U Píny 

V sobotu 14. května 2016 se bude konat na novém hřišti U Pínů turnaj v nohejbalu. Prezence 

účastníků turnaje proběhne od 10.00. Turnaj bude zahájen v 11.00 hodin. Při nepříznivém 

počasí bude turnaj posunut o čtrnáct dnů. Občerstvení je zajištěno. 

Večer od 20.00 hodin se koná v Hospůdce U Píny májová veselice. Zahraje oblíbená kapela 

Teze pana Krčmáře. Srdečně zve Maruška a Pína. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky zápasů starší přípravky   

Turnaj se hrál v neděli 8.5.2016 v Sušici s těmito výsledky: 

FK Dukla Janovice -  Svatobor Hrádek 2:1.  Branku dal Šimon Fremund.   

SK Bolešiny -  Svatobor Hrádek 0:7. Branky dali Šimon Fremund tři, Martin Jiřina dvě a 

Martin Pavlíček dvě.   

TJ Sušice B – Svatobor Hrádek 4:1. Branku dal Aleš Turek. 

    

Výsledky ostatních zápasů z minulého víkendu: 

A-tým prohrál ve Štěnovicích  3:2. Góly dali Luboš Šoural a Tomáš Matějka. 

 B-tým remizoval s Pačejovem 1:1, gól dal Marián Drahoš. 

 Žáci prohráli ve Strážově 3:2.  Góly dali Daniel Špička a Petr Altman. 

V sobotu 14.5. 2016 hrají naši žáci doma od 13:00 s družstvem z Bolešin.  

V neděli  15.5.2016 od 17:00 přivítá A-tým družstvo z Chanovic. 

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

12.5.2016  František Rendl   70 let 

13.5.2016  Josef Potužák   60 let 

16.5.2016  Josef Holeček    60 let 

16.5.2016  Růžena Potužáková   70 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


