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Informace občanům: 

 

Z jednání zastupitelstva 

Včera 21. června 2016 jednalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé projednali audit za rok 2015, 

schválili závěrečný účet obce za rok 2015 účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2015. 

Byl projednán a schválen aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

Zastupitelé rovněž projednávali sloučení mateřské a základní školy  k 1.1.2017 a schválili 

dodatek ke zřizovací listině Základní školy Hrádek u Sušice. Projednána byla rovněž realizace 

I. etapy rekonstrukce budovy ZŠ v Hrádku. V rámci této etapy budou vybudovány nové šatny 

a opraveno stávající sociální zařízení. Zastupitelé schválili také přijetí čtyř dotací z dotačních 

titulů Plzeňského kraje. Jedná se o dotaci na rekonstrukci základní školy ve výši 700 tisíc Kč 

a dotace 90 tisíc Kč na materiální dovybavení zásahových jednotek SDHO. Zastupitelé 

projednali  výpověď smlouvy s  firmou RUMPOLD – P na likvidaci komunálního odpadu 

v obci a rozhodli, že výpověď bude podána k 30.6.2016. 

Dále byl schválen odkup pozemků od Lesů ČR pod místní komunikací v Hrádku a pozemků 

ochranného pásma vodních zdrojů a přístupové cesty k vodním zdrojům. 

Zastupitelstvo také projednalo došlé žádosti občanů o odprodej pozemků. Zamítlo pět  žádostí 

o odprodej pozemku a schválilo prodej pozemků v k.ú. Čermná,  pozemků v k.ú. Hrádek u 

Sušice a jednu směnu pozemků v k.ú. Čermná. 

Na závěr proběhla diskuse s občany. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se 

budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka do Velkého Týnce 

Jak jsme již informovali, partnerská obec Velký Týnec zve občany naší obce na Gulášové a 

pivní slavnosti, které se konají v sobotu 23. července 2016 v týneckém zámeckém areálu. 

Soutěžící budou vařit guláše, nejlepší bude porotou vybrán a ohodnocen. K poslechu zahraje 

několik kapel. Zájemci se mohou přihlásit do 11. července na obecním úřadě nebo u paní 

Rybové na telefonu 376523053. 

 

Pozvánka na zámek 

Zámek Hrádek zve všechny občany v pátek 24. června v 17.00 hodin na slavnostní otevření 

Zámecké herny komtesy Adély a Jana Ferdinanda spolu s doprovodnou výstavou Hračky 

šlechtických dětí z let 1840 - 1940 v Galerii Hrádek. Prostory barokního špýcharu se 

proměnily v zámecké komnaty, kde si mohou děti hrát na dámy a gentlemany z 19. století. 

Slavnostní otevření doprovodí hudebním vystoupením paní Nina Klestilová, paní Bety 

Cooper a pan Miroslav Kněz. Galerie Hrádek bude otevřena až do 1. října.  

 



Pozvánka na sportovní a kulturní akci v Tedražicích 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 25. června 2016 od 16.00 hodin 

v hasičské zbrojnici v Tedražicích sportovní a kulturní akci u příležitosti oslav dne dětí. Na 

tuto akci srdečně zvou pořadatelé všechny děti, rodiče i občany. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým vyhrál nad Žákavou 3:0. Góly dali Zdeněk Kodýdek dva a Luboš Šoural jeden.  

B-tým vyhrál 3:2 a tímto výsledkem postoupil do vyšší soutěže. Góly dali Leoš Rychtařík, 

Lukáš Bílý a Tomáš Adamec. K tomuto velkému úspěchu všem hráčům našeho B-týmu 

srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve vyšší soutěži. 

Žáci prohráli v Bolešinech 1:7, gól dal František Lysek. 

Pozvánka na sobotní utkání:  

V sobotu  25.6. 2016 od 9:00 se uskuteční  turnaj starých gard – Memoriál Jiřího Hány a poté 

od 17:00 následuje odveta barážového utkání proti týmu z Žihle.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Dohrávka nohejbalového turnaje 

V sobotu 25. června 2016 se bude na hřišti U Píny dohrávat turnaj v nohejbalu. Začátek je 

v 9.00 hodin. Nová mužstva jsou vítána. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

  

23.6.2016  Zdeňka Špičková   70 let 

27.6.2016  Miloslav Pravda   65 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


