
14. prosince 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera v úterý 13. prosince 2011 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo projednalo a 
schválilo rozpočtové změny za rok 2011 a rozpočtové provizorium na rok 2012.  Dále 
zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemné z obecních lesů na rok 2012 a odvod z provozu 
Obecních lesů Hrádek za rok 2011. Byla schválena nová obecně závazná vyhláška o místních 
poplatcích a obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady. Na základě nové 
vyhlášky se od 1. ledna zvýší poplatek za psy na částku 100 Kč za psa a rok a také poplatek za 
lázeňský nebo rekreační pobyt z 5 na 10 Kč za osobu a den. Ostatní poplatky zůstávají beze 
změny. Zastupitelstvo také projednalo a neschválilo prodej jednoho pozemku v Hrádku, 
rovněž nebyla schválena žádost o prominutí pohledávky. Na závěr zasedání proběhla diskuse 
s občany. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva i zněním obou schválených 
vyhlášek se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 
Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje, že se v sobotu 17. prosince 2011 od 19.00 
hodin koná výroční členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na vánoční koncert 
Tuto  sobotu 17. prosince 2011 se uskuteční vánoční koncert Hrádeckého chrámového sboru 
v zámecké kapli sv. Valburgy. Začátek koncertu je v 17.00 hodin. Srdečně vás zvou členové 
sboru. 
 
Putování časem paní Marie Malé 
Zítra 15. prosince od 17.30 hodin bude Česká televize na ČT 2 vysílat dokumentární film 
Putování časem paní Marie Malé. Film natočil režisér Ladislav Moulis, podle vyprávění 
paní Malé, dnes již známé autorky knih o Šumavě a jejích původních obyvatelích. 
 
 
Ze sportu: 
Výsledky z juda 
V sobotu  10.12.2011 se konal Vánoční turnaj v Karlových Varech, kde si v kategorii mladší 
žáci vybojoval první místo Radek Šefrna a v kategorii mláďata do 39 kg si první místo 
vybojoval Jakub Ryba. 
 
Oběma sportovcům blahopřejeme a posíláme jim závěrečnou písničku. 


