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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, které se koná v úterý 

20. prosince 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Na 

programu jsou následující záležitosti: projednání rozpočtových změn, projednání 

rozpočtového provizoria na rok 2017, stanovení výše nájemného z obecních lesů na rok 2017 

a projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz odpadu. Dále se bude 

projednávat cena vodného a stočného na rok 2017, dodatek smlouvy o poskytnutí podpory 

SFŽP, nová společenská smlouva společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. a zajištění 

likvidace odpadů v obci. Projednávat se bude rovněž příprava výstavby chodníků 

v Tedražicích a další postup rekonstrukce budovy základní školy v Hrádku a prodej a výkup 

pozemků. 

S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na 

internetových stránkách obce. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Zbynice 

Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích oznamuje všem svým členům, že v pátek 16.prosince 

2016 se koná členská schůze SDH v požární zbrojnice ve Zbynicích od 18.00 hodin. 

 

Oznámení firmy KORAMEX a.s. 

Firma KORAMEX a.s. oznamuje, že v současné době obsazuje pozici technik strojírenské 

výroby. Bližší informace získáte na telefonním čísle 603 451 716 u Ing. Petra Makrlíka. 

 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka ze základní školy 

Základní škola Hrádek zve všechny na tradiční vánoční besídku, která se uskuteční v pátek 

16. 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 s námi nadechnout vánoční atmosféry. 

Těšíme se na vás. 

 

V následujícím týdnu v úterý 20. a ve středu 21. 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. 

 


