
13. prosince 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Pozvánka na jednání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, které se koná v úterý 

19. prosince 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Na 

programu jsou následující záležitosti: projednání rozpočtových změn, projednání 

rozpočtového provizoria na rok 2018, stanovení výše nájemného z obecních lesů na rok 2018 

a projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz odpadu. Dále se bude 

projednávat cena vodného a stočného na rok 2018, stanovení odměn členům zastupitelstva a 

prodej a výkup pozemků. 

S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce Obecního úřadu a na 

internetových stránkách obce. 

 

Prodej vánočních stromků 

Obecní lesy Hrádek oznamují občanům, že prodej vánočních stromků probíhá dnes středu 13. 

prosince 2017 v době od 15.00 do 16.30 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 

Prodej zbylých stromků bude pokračovat i příští středu 20.prosince od 14.00 do 16.00 hod. 

 

Oznámení pojízdné prodejny masa a uzenin 

Pojízdná prodejna masa a uzenin jatek Hradčany oznamuje svým zákazníkům, že tento čtvrtek 

tj.14.12.2017 do naší obce nepřijede. Příští týden bude prodej opět zajištěn. 

 

Z kultury 

Pozvánka ze základní školy 

Základní škola zve rodiče a širokou veřejnost na tradiční vánoční besídku, která se uskuteční 

v pátek 15. prosince od 17. hodin v hostinci "U Hánů". Můžete také navštívit dopolední 

představení v 10. hodin, které je určeno dětem z mateřské školy. Přijďte se námi nadechnout 

vánoční atmosféry. Těšíme se na vás. 

V následujícím týdnu v úterý 19. a ve středu 20. prosince se uskuteční v hasičské zbrojnici 

vánoční jarmark, a to vždy od 10. do 17. hodin. Zároveň prosíme všechny šikovné maminky a 

babičky, které by nám mohly věnovat vlastnoručně vyrobenou maličkost, aby tak učinily do 

zahájení jarmarku. Společně pomůžeme dobré věci. Děkujeme předem. 

 

Vánoční koncert na zámku 

Příští čtvrtek 21. prosince 2017 od 18.00 hodin se koná na zámku v Hrádku v kapli sv. 

Valburgy vánoční koncert skupiny ELIAS z Klatov. Při koncertu zazní vánoční černošské 

spirituály, vánoční písně z evropských zemí, české koledy a písně ve vícehlasých úpravách. 

Vstupenky je vhodné si rezervovat na recepci zámku. 

 

 

 



Pozvánka na vánoční foukání skla 

Sklářská huť Jiřího a Petry Kozlových v Kašperských Horách vás zve na vánoční foukání skla 

a exkurzi ve sklářské dílně. Dílnu můžete navštívit v pondělí až sobotu od 10. 00 do 16.00 

hodin a v neděli od 10.00 do 14.00 hodin. Za pomoci sklářského mistra si zde můžete 

vyfouknout svůj vlastní skleněný výrobek. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

16.12.2017  Magdaléna Hrádková   70 let 

17.12.2017  Antonín Frána    50 let 

19.12.2017  Anežka Boublíková    85 let 

                         

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


