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Informace občanům: 
 
Pozvánka na jednání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, které se koná v úterý 
15. prosince 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Na 
programu jsou následující záležitosti: projednání rozpočtových změn, projednání 
rozpočtového provizoria na rok 2016, stanovení výše nájemného z obecních lesů na rok 2016 
a projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz odpadu. Dále se bude 
projednávat cena vodného a stočného na rok 2016, Program rozvoje obce Hrádek, záměr 
výstavby víceúčelového hřiště v Hrádku, příprava rekonstrukce základní školy a žádost o 
povolení rychlostní zkoušky Rallye Šumava. Projednáno bude rovněž vydání změny č. 2 
Územního plánu obce Hrádek a prodeje a směny pozemků. 
S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 
 
Prodej stromků 
Obecní lesy Hrádek oznamují občanům, že prodej vánočních stromků proběhne příští středu 
16. prosince 2015 v době od 15.00 do 16.30 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 
 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že ve čtvrtek 10.12.2015 v době  od 7.30 do 15.30  
bude v Hrádku v č.p. 222 až 225  přerušena dodávka elektřiny.  Důvodem přerušení je 
provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. 

Oznámení České pošty 
Česká pošta oznamuje občanům, že ve čtvrtek 10. prosince 2015 bude pobočka pošty 
v Hrádku otevřena v době od 13.00 do 16. 00 hodin. 

 
Z kultury: 
Poděkování 
Téměř ve všech částech obce se uskutečnilo v uplynulých dnech rozsvícení vánočního 
stromku. Děkujeme všem organizacím a občanům, kteří se na přípravě této akce podíleli. 
 
Pozvánka z Krutěnic 
Dvůr Krutěnice vás srdečně zve na tradiční předvánoční setkání s floristkou Hanou  
Kindelmannovou Šebestovou na téma „Adventní a vánoční dekorace“. Akce se uskuteční 
tento čtvrtek 10. prosince 2015 od 17.00 hodin v konferenční místnosti areálu Dvora 
Krutěnice. 
 



 
 
Pozvánka ze školy na vánoční besídku a jarmark 
Základní škola Hrádek zve všechny občany na tradiční vánoční besídku, která se uskuteční v 
pátek 11. prosince od 17.00 hodin v hostinci "U Hánů". Můžete také navštívit dopolední 
představení v 10.00 hodin, které je určeno dětem z MŠ. Přijďte se námi nadechnout vánoční 
atmosféry. Těšíme se na vás. 
 
V následujícím týdnu v úterý 15. a ve středu 16. prosince se uskuteční v hasičské zbrojnici 
vánoční jarmark a to vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Zároveň prosíme všechny šikovné 
maminky a babičky, které by nám mohly věnovat vlastnoručně vyrobenou maličkost, aby tak 
učinily do zahájení jarmarku. Společně pomůžeme dobré věci. Děkujeme předem. 
 
Pozvánka na Zámek Hrádek 
V sobotu 12. prosince od 16. 00 hodin se bude konat v sále galerie divadelní vystoupení 
 „ Vánoce za časů našich prababiček aneb Jak se v Čechách strašívalo" o zapomenutých 
vánočních zvycích, tradicích, zpívání koled a stavění betlémů. Divadlo je vhodné pro děti od 
5 do 11 let. Vstupenky je možné si zamluvit na recepci zámku. 
 
 


