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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům: 
Z jednání Rady 
Včera 4.12.2012 proběhlo rozšířené jednání Rady. Rada na svém zasedání projednala 
přípravu rozpočtu na rok 2013, stanovila termín jednání Zastupitelstva obce na 18. prosince 
2012 od 18.00 hodin. Dále byl projednán návrh výše vodného a stočného na příští rok a návrh 
vyhlášky o poplatku za odpady. Rada se rovněž zabývala nabídkou firmy Etorda na 
poskytování služeb v oblasti čerpání veřejné podpory a schválila přijetí této nabídky.  Dále 
byl jmenován zástupce obce do komise pro výběr dodavatele výpočetní techniky do základní 
školy v rámci projektu Malotřídka Hrádek – moderní škola. Projednána a schválena byla 
smlouva o dílo s VOD Svatobor Hrádek na zajištění zimní údržby místních komunikací. 
Na závěr bylo projednáno šest došlých podnětů. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čermná 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné oznamuje, že se v pátek 7. prosince 2012 od 19.00 hodin 
v budově bývalé školy koná předvýroční valná hromada. Účast nutná. 
 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 7. prosince 2012 
od 19.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

Prodej vánočních stromků 
Obecní lesy Hrádek oznamují, že prodej vánočních stromků proběhne ve středu 12. prosince 
2012 v době od 15.00 do 16.30 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 
 

 

Z kultury: 
Poděkování 
Na základě ohlasu občanů děkujeme členům Českého červeného kříže, hasičů a Základní 
škole v Hrádku za organizaci a pozvání k rozsvícení vánočního stromu v neděli 2. prosince. 
Mile nás překvapila hojná účast našich občanů. Děkujeme pořadatelům a věříme, že tímto 
byla zahájena tradice, která bude pokračovat i v dalších letech. 
 
Pozvánka  
Dvůr Krutěnice  vás zve na setkání s uznávanou floristkou Hanou Kindelmannovou 
Šebestovou v sobotu 8. prosince 2012 od 16.00 hodin v areálu Dvůr Krutěnice. Těšit se 
můžete na ukázky vánoční vazby a dekorace. 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
5.12.2012  Jiřina Jandová    60 let 
 
V dalších dnech oslaví své významné jubileum 
 
7.12.2012  Vlasta Palicová    75 let  
                      
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


