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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera v úterý 14. prosince 2010 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo projednalo a 
schválilo rozpočtové změny na rok 2010 a rozpočtové provizorium na rok 2011. Byla 
schválena změna vyhlášky o místním poplatku za odpady a výše nájemného z obecních lesů 
na rok 2011. Výše poplatku za odpady zůstává  ve stejné výši jako v letošním roce. 
Zastupitelstvo také projednalo aktualizaci územního plánu a spolupráci se Zámkem Hrádek. 
Dále zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o prodeji pozemku v Čejkovech a zřízení jednoho 
věcného břemene.  Na závěr zasedání proběhla diskuse s občany. S úplným zněním  usnesení 
z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách 
obce. 
 
Informace ze základní školy 
 
Oznámení rodičům. 
 Obec ve spolupráci se ZŠ Hrádek připravuje vytvoření kroužku karate. Pokud byste měli 
zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo tento kroužek pod vedením zkušeného trenéra pana Pavla 
Zíbara v místní základní škole, přihlaste se u paní ředitelky Mgr. Kůrkové. 
 
Vyhlášení ředitelského volna 
Ředitelka Základní školy v Hrádku vyhlašuje na dny 20. a 22. prosince ředitelské volno. Na 
tyto dny navazují řádné zimní prázdniny. Školní družina bude též pro nízký zájem rodičů 
uzavřena. Ve škole se sejdeme opět v pondělí 3. ledna 2011. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na vánoční koncert 
Tuto  sobotu 18. prosince 2010 se uskuteční vánoční koncert místního chrámového sboru 
v kostele Zvěstování Panny Marie ve Zbynicích. Začátek koncertu je ve 14.00 hodin. Srdečně 
zvou členové sboru. 
 
Pozvánka do zámku 
Zámek Hrádek vás srdečně zve na adventní koncert do zámecké kaple sv. Valpurgy. Koncert 
se uskuteční tento pátek 17. prosince od 18.00 hodin. Se skladbami klasickými i vánočními 
vystoupí Trio Plzeň. Vstupné činí 60,- Kč, děti do 12 let jsou zdarma. V zámecké restauraci 
bude pro každého návštěvníka připraven zdarma šálek svařeného vína nebo vánočního čaje 
pro zahřátí. Vstupenky je možné objednávat na telefonním čísle 376 508 514. Více informací 
na www.zamekhradek.cz. 
 



Zámek Hrádek a Muzeum Šumavy v Sušici si vás dovolují pozvat na vánoční výstavu „Od 
Adventu do Tří králů“ umístěnou na zámku v Hrádku. Výstavu lze shlédnout od 4.12.do 
22.12.2010 a od 3.1. do 6.1.2011 ve dnech pondělí až neděle, nebo o víkendech ve spojení 
s prohlídkou Muzea Františka Pravdy. Prohlídky s průvodcem se konají o víkendech v každou 
celou hodinu od 11 do 16 hodin. Vstupné na vánoční výstavu je dobrovolné. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
18. prosince 2010 Dagmar Kehartová   50 let 
                        
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku. K blahopřání se připojuje také 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. 
 


