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Zpravodaj obce Hrádek: 

Informace občanům: 
 
Z jednání zastupitelstva 
      Včera 20. prosince 2016 zasedalo zastupitelstvo obce.  Zastupitelé vyslechli zprávu 
starosty o činnosti obce, projednali a schválili rozpočtové změny za rok 2016 a rozpočtové 
provizorium na rok 2017, podle kterého bude obec hospodařit do doby přijetí rozpočtu.  
 Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemné z obecních lesů na rok 2017, které činí 
1000,-Kč za hektar. Byla schválena změna vyhlášky o místním poplatku za odpady. Výše 
poplatku za odpady zůstává pro příští rok ve stejné výši jako v letošním roce tj. 700,- Kč za 
poplatníka. Zastupitelé rovněž projednali a schválili novou společenskou smlouvu společnosti 
Pošumavská odpadová, s.r.o. a přistoupení nových společníků do této společnosti. Následně 
zastupitelé schválili smlouvu s Pošumavskou odpadovou s.r.o. na sběr odpadu ve sběrném 
dvoře v Sušici. 
 Byla rovněž projednána kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017. Cena vodného a 
stočného na rok 2017 zůstává ve stejné výši jako v roce 2016 tj. 14,90 Kč bez DPH za 1 m3 
dodané vody a 33,90 Kč bez DPH za 1 m3 odpadní vody.  
Dále zastupitelstvo projednalo přípravu výstavby chodníků v Tedražicích a přípravu dalšího 
postupu rekonstrukce budovy základní školy. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem studie 
přístavby školy, kterou vypracovali Ing. Arch. Eva Hubičková Ph.D. a Ing. Arch. Pavel 
Lejsek, a tento návrh schválili. 
Zastupitelé schválili bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v k.ú.Čermná, prodej pozemku ve Zbynicích a záměr odkupu pozemku 
v Čejkovech a následné úpravy vjezdu na hlavní silnici.       
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. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Bohoslužby o vánočních svátcích 
Půlnoční bohoslužba na Štědrý den bude na Zdouni v 16.00 hodin. Při této mši zazpívá místní 
chrámový sbor. Mše svatá na Boží hod vánoční bude jako v neděli, to znamená ve Zbynicích 
v  8.30 hodin a na  Zdouni v 10.00 hodin. Na druhý svátek vánoční bude mše svatá pouze na 
Zdouni od 10.00 hodin. 
 
Přání a pozvánka 
Hospůdka U Píny přeje všem lidem dobré vůle do nového roku 2017  hodně zdraví a 
spokojenosti  a zároveň vás zve na silvestrovskou zábavu, která se koná v sobotu 31.12.2016 
od 20.00 hodin. 
 
 



Přání od TJ Svatobor Hrádek 
TJ Svatobor Hrádek přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 
hodně zdraví a štěstí.j 
 
 
Pozvánka na silvestrovský výšlap na kopec nad Tedražicemi 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny občany v sobotu 31. prosince 2016 na závěr 
roku již tradiční společný výstup „Na kopec“.  Začátek je v 15.00 hodin u hasičské zbrojnice. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
21.12.2016  Stanislav Křížek    65 let 
 
 Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
24.12.2016  Milan Hložek     70 let 
25.12.2016  Lubomír Beneš    60 let 
 
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
Panu Stanislavu Křížkovi k jeho životnímu jubileu blahopřejí všichni členové Tělovýchovné 
jednoty Svatobor Hrádek a přejí mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
klidu a životní pohody a posílají písničku Zelená je tráva. 
            
Všem našim občanům přejeme požehnané a klidné prožití vánočních 
svátků, krásnou rodinnou pohodu a dětem hodně dárků pod stromečkem.  
 


