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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 17. 
prosince 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlavním bodem programu 
je projednání rozpočtového provizoria na rok 2014, projednání Obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za odpady a stanovení výše vodného a stočného. Dále budou projednávány 
rozpočtové změny, výše nájemného z obecních lesů na rok 2014 a prodej, výkup a směny 
pozemků. S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na úřední desce Obecního 
úřadu a na internetových stránkách obce. 
 
 
Oznámení sboru dobrovolných hasičů Tedražice 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve  své členy na členskou schůzi, která se koná 
v sobotu 14. prosince  2013 od 19.00 hodin v hasičské zbrojnice v Tedražicích. 
 

Prodej vánočních stromků 
Obecní lesy Hrádek oznamují, že prodej vánočních stromků proběhne v pondělí 16. prosince 
2013 v době od 15.00 do 16.30 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 
 
Nový školní autobus z Čejkovy a Zbynic do Sušice 
Obec Hrádek požádala Krajský úřad Plzeň o zajištění vhodné dopravy dětí z přilehlých částí 
obce do škol v Hrádku a v Sušici. Po jednáních s dopravcem a krajským úřadem bylo našemu 
požadavku vyhověno a autobus bude jezdit ve dnech školního vyučování počínaje dnem 16. 
prosince 2013. Na ztrátovost této linky bude obec přispívat ze svého rozpočtu. Odjezd nové 
školní autobusové linky bude z Čejkov v 7.10 hod, pojede přes Zbynice, Hrádek a Tedražice 
do Sušice. Příjezd do Sušice bude v 7.35 hodin. Věříme že, tento autobus bude využíván i 
občany k jízdám do Sušice. Tento spoj bude vhodný i pro starší občany k návštěvě lékařské 
ordinace MUDr. Jandové, která posunula začátek ordinační doby na 8.00 hodin. 
 
 
Informace o projektu Okresní hospodářské komory 
Okresní hospodářská komora v Klatovech a její personální agentura nabízí těm, kteří 
očekávájí výpověď ze zaměstnání, nebo mají pracovní poměr na dobu určitou a bude jim 
končit, možnost vstoupit do rekvalifikačních kurzů, například pro řidiče skupin B, C, D, E, 
zájemce o počítačové a svářečské kurzy, ale také kadeřnické a účetnické. Kurzy se uskuteční 
začátkem roku 2014 a jsou pro vás zcela zdarma. Zájemci se mohou  obracet  na Okresní 
hospodářskou komoru v Klatovech, která sídlí nad bankou ČSOB na náměstí Míru, nebo 
mohou volat na 376 313 251. 
 



Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na vánoční besídku a vánoční jarmark 
 
Základní škola Hrádek zve všechny na tradiční vánoční besídku, která se uskuteční v pátek 
13. prosince od 17.00 hodin v hostinci "U Hánů". Můžete také navštívit dopolední představení 
v 10. 00 hodin, které je určeno dětem z mateřské školy. Přijďte s námi chvíli pobýt a 
vdechnout vánoční atmosféru. Těšíme se na vás. 
 

V následujícím týdnu se uskuteční ve dnech 18. a 19. prosince v hasičské zbrojnici vánoční 
jarmark a to vždy od 10. do 17. hodin. Zároveň vyzýváme všechny šikovné maminky a 
babičky, které by nám mohly věnovat vlastnoručně vyrobenou maličkost. Společně 
pomůžeme dobré věci. Děkujeme předem. 
 
 
Nabídka zájezdu 
Kulturní komise Obce Hrádek ve spolupráci s cestovní kanceláří CAMPANATOUR s.r.o. 
pořádají ve dnech 7.5. a 11.5.2014 zájezd do Říma. Součástí zájezdu bude prohlídka 
Florencie, Říma a Vatikánu včetně prohlídky chrámu sv. Petra, Vatikánských muzeí, 
Sixtinské kaple, chrámu Santa Maria Megigiore, Lateránského paláce, Kolosea, Kapitolu a 
dalších památek. Bližší informace o zájezdu je možné získat na obecním úřadu nebo u paní 
Rybové. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu nebo u paní Rybové na telefonu 376 
523 053 a to do konce prosince. 
 
 
Pozvánka na adventní koncert 
 Zámek Hrádek vás zve na adventní koncert skupiny Bety, Nina a Batik Boys. Vystoupení se 
bude konat v sobotu 14. prosince 2013 od 17.00 hodin v zámecké kapli sv. Valburgy. Celý 
koncert bude v rytmu spirituální, keltské a skotské hudby. 
 
Česká křesťanská akademie Sušice vás zve ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 19.00 hod do 
nového sálu v Muzeu Šumavy Sušice na další z cyklu přednášek „V co vlastně věříme?“ 
Přednášet bude P.Mr.Mgr. Tomas van Zavrel. 
 
 


