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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Pozvánka zastupitelstvo 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 18. 
prosince 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlavním bodem programu 
je projednání rozpočtového provizoria na rok 2013, projednání Obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za odpady a stanovení výše vodného a stočného. Dále bude projednáváno 
dokončování realizace akce „Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace“, rozpočtové změny a 
prodej, výkup a směny pozemků. S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na 
úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 
 
Oznámení 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v sobotu 15. 12. 2012 
od 18. 30 hodin se koná výroční schůze v hasičské zbrojnici. Účast nutná. 

Pojízdná prodejna masa 
Oznamujeme občanům, že každý pátek v 10.30 hodin na parkovišti u obecního úřadu 
v Hrádku, bude firma Jatky Hradčany prodávat čerstvého hovězí a vepřové maso a masné 
výrobky. Prodej se uskuteční také v Tedražicích v 11.15 hodin a v Čejkovech ve 12.30 hodin. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na vánoční besídku a vánoční jarmark 
Základní škola zve širokou veřejnost na tradiční vánoční besídku, která se bude konat tento 
pátek 14. 12. od 17. hodin v hostinci "U Hánů". Přijďte s námi nasát předvánoční čas. Ve 
stejný den se koná dopolední představení pro MŠ od 10. hodin.  
 

V následujícím týdnu ve dnech 19. a 20. prosince se v hasičské zbrojnici uskuteční vánoční 
jarmark. Budeme velice rádi, když nás navštívíte a odnesete si malou drobnost pro radost. 
Výrobky připravili žáci i učitelé ZŠ, hodné maminky a šikovné babičky. Každý den bude 
otevřeno od 10. do 17. hodin. Těšíme se na všechny. 

Pozvánka na vánoční koncert 
Tuto  sobotu 15. prosince 2012 se uskuteční vánoční koncert Hrádeckého chrámového sboru 
v zámecké kapli sv. Valburgy. Začátek koncertu je v 15.00 hodin. Srdečně vás zvou členové 
sboru. 

Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve na setkání s uznávanou floristkou Hanou 
Kindelmannovou Šebestovou v sobotu 15. prosince 2012 od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici 
v Čejkovech. Těšit se můžete na ukázky vánoční vazby a dekorace. Vstupné 20,- Kč.  


