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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Z jednání Rady 
Včera 9. 12. 2014 zasedala Rada obce. Rada projednala a schválila aktualizaci povodňového 
plánu obce, zabývala se přípravou jednání zastupitelstva a přípravou rozpočtu. Dále Rada 
projednala přijetí dotace od Plzeňského kraje na vybudování cyklostezky v lokalitě BH0 za 
konzumem, navržené rozpočtové změny a návrh vyhlášky o poplatku za odpady. Rada rovněž 
vyslechla zprávu lesního správce o hospodaření Obecních lesů za rok 2014. Dále bylo 
projednáno uzavření mateřské školy v době zimních prázdnin, přijetí daru pro základní školu 
a schváleny byly odměny vedoucím příspěvkových organizací. Rada též projednala osazení 
měřičů tepla v obecních bytovkách v Hrádku. Na závěr byly projednány tři došlé podněty. 
 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 16. 
prosince 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlavním bodem programu 
je projednání rozpočtového provizoria na rok 2015, dále projednání Obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za odpady, projednání rozpočtových změn a výše nájemného z obecních 
lesů na rok 2015. Projednán bude rovněž návrh zadání změny č. 2 územního plánu, příprava 
projektu posílení vodních zdrojů a rozšíření VDJ a prodej, výkup a směny pozemků. 
S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na úřední desce obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 
 
Pozvánka na výroční valnou hromadu 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny členy a další hosty na slavnostní výroční 
valnou hromadu, která se koná u příležitosti 110 let trvání sboru. Tato výroční valná hromada 
se koná v sobotu 13. prosince 2014 od 19. 00 hodin v budově bývalé školy na Čermné. Po 
skončení následuje zábava. Občerstvení je zajištěno. 
 

Prodej vánočních stromků 
Obecní lesy Hrádek oznamují, že prodej vánočních stromků proběhne v pondělí 15. prosince 
2014 v době od 15.00 do 16.30 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na vánoční besídku a vánoční jarmark 
Základní škola Hrádek zve všechny občany na tradiční vánoční besídku, která se uskuteční v 
pátek 12. 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 
"pobejt" a nadechnout se vánoční atmosféry. Těšíme se na vás. 



 
V následujícím týdnu se uskuteční ve dnech 16. a 17. 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. 
 

Pozvánka na vánoční koncert 
Tuto  sobotu 13. prosince 2014 se uskuteční vánoční koncert Hrádeckého chrámového sboru 
v muzeu Františka Pravdy na zámku v Hrádku.  Začátek koncertu je v 17.00 hodin. Srdečně 
vás zvou členové sboru a Zámek Hrádek. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
10.12.2014  Přemysl Saxl     91 let 
 
V dalších dnech oslaví významné životní jubileum: 
 
12.12.2014  Karel Hána     85 let 
14.12.2014  Miloslav Kurc    70 let 
16.12.2014  Věra Krákorová     80 let   
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


