
8. prosince 2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 14. 
prosince 2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním 
bodem programu bude projednání rozpočtového provizoria na rok 2011 a projednání 
rozpočtových změn v roce 2010. Dále se bude projednávat změna obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za likvidaci odpadů, nájemné z obecních lesů, aktualizace územního plánu 
obce a spolupráce se Zámkem Hrádek, která se týká přípravy zámeckého kulturního léta. 
S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěskách Obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 
 
Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje, že v sobotu11. prosince od 18.00 hodin se 
koná výroční členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 

Prodej vánočních stromků 
Obecní lesy Hrádek oznamují, že prodej vánočních stromků proběhne ve středu  15.prosince 
2010 v době od 15.00 do 17.00 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 
 
Oznámení rodičům. 
Pokud byste měli zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo kroužek karate pod vedením zkušeného 
trenéra pana Pavla Zíbara v místní základní škole, přihlaste se u paní ředitelky Mgr. Kůrkové. 

Z kultury: 
 
Pozvání ze základní školy na vánoční besídku a jarmark 
Základní škola zve všechny zájemce na každoroční vánoční besídku, která se uskuteční 
v pátek 10. 12. 2010 v tradičních časech 10.00 a 17.00 hodin. Od 10.00 hodin budou děti hrát 
pro mateřskou školu, důchodce a další zájemce a od 17. 00 hodin pro širokou veřejnost. 
Všichni diváci jsou srdečně vítáni. Přijďte se s námi nadýchat vánoc! 
 
Ve dnech 14. a 15. prosince se uskuteční Vánoční jarmark. Zde se budou prodávat výrobky 
dětí, maminek, babiček a všech dalších šikovných přátel školy. Jarmark můžete navštívit 
v hasičské zbrojnici. Po oba dny bude otevřeno od 10. do 17. hodin. Ředitelka školy vyzývá 
všechny zručné občany, kteří mají nějaké výrobky, které by mohli do školního jarmarku 
věnovat, budeme velice potěšeni. Tyto výrobky můžete přinést buď do ZŠ, nebo přímo do 
jarmarku. Součástí jarmarku bude i výstava vánočních perníčků. Výtěžek celé akce půjde na 
podporu adoptovaného chlapce Bernarda z Keni. 
 
 
Pozvánka do zámku 
Zámek Hrádek vás srdečně zve na adventní koncerty do zámecké kaple sv. Valburgy. 
V neděli 12. prosince v 16.00 hodin vystoupí pěvecký kvintet Monumentum. Druhý koncert 



se uskuteční v pátek 17. prosince od 18.00 hodin. Se skladbami klasickými i vánočními 
vystoupí Trio Plzeň. Vstupné činí 60,- Kč, děti do 12 let jsou zdarma. V zámecké restauraci 
bude pro každého návštěvníka připraven zdarma šálek svařeného vína nebo vánočního čaje 
pro zahřátí. Vstupenky je možné objednávat na telefonním čísle 376 508 514. Více informací 
na www.zamekhradek.cz. 
 
Zámek Hrádek a Muzeum Šumavy v Sušici si vás dovolují pozvat na vánoční výstavu „Od 
Adventu do Tří králů“ umístěnou na zámku v Hrádku. Výstavu lze shlédnout od 4.12.do 
22.12.2010 a od 3.1. do 6.1.2011 ve dnech pondělí až neděle, nebo o víkendech ve spojení 
s prohlídkou Muzea Františka Pravdy. Prohlídky s průvodcem se konají o víkendech v každou 
celou hodinu od 11 do 16 hodin. Vstupné na vánoční výstavu je dobrovolné. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
14.12. 2010  Helena Zdeňková  60 let 
                       
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


