
7. prosince 2011 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 6. prosince 2011 zasedla Rada obce. Rada se na svém zasedání zabývala přípravou 
jednání zastupitelstva obce a přípravou rozpočtu na rok 2012, schválila dodatek ke kolektivní 
smlouvě a rozpočet společného sociálního fondu na rok 2012. Dále rada projednala výroční 
zprávu Základní školy v Hrádku a jmenovala zástupce obce do školské rady.  Rada rovněž 
projednala výběr zpracovatele změn územního plánu a schválila pronájem pozemku 
v Hrádku. Na závěr byly projednány čtyři došlé podněty.  
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 13. 
prosince 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním 
bodem programu bude projednání rozpočtového provizoria na rok 2012 a projednání 
rozpočtových změn v roce 2011. Dále se bude projednávat změna obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za likvidaci odpadů a změna vyhlášky o místních poplatcích, nájemné 
z obecních lesů a stanovení odvodu z obecních lesů za rok 2011. S podrobným návrhem 
programu se můžete seznámit na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 
obce. 

Prodej vánočních stromků 
Obecní lesy Hrádek oznamují, že prodej vánočních stromků proběhne ve středu 14. prosince 
2011 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 
Základní škola zve všechny rodiče, prarodiče, přátele a občany na vánoční besídku, která se 
uskuteční v pátek 9. 12. 2011 v 17. hodin v hostinci "U Hánů". Tamtéž vám zahrají děti i 
dopolední přestavení, které začíná v 10. hodin. Rádi vám s dětmi zpříjemníme adventní čas. 
 
Informace ze sportu: 
 
Výsledky z juda 
V sobotu 3. prosince se konal  RANDORI CUP Kaplice, kde si v kategorii  mláďata do 30 kg  
vybojoval první místo Stanislav Karas, v kategorii mláďata do 40 kg si druhé  místo 
vybojoval Jakub Ryba a v kategorii mladší žáci se na třetím místě umístil Radek Šefrna.  
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
7.12.2011  Pavel Kněz    Hrádek 115  50 let 
 
V dalších dnech oslaví své životní jubileum: 
9.12.2011  Anežka Rybová   Čejkovy 62  80 let 
9.12.2011  Žofie Jelačičová  Hrádek 88  85 let 
                   
Přejeme oslavencům  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  


