
4. prosince 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 3. prosince 2019 proběhlo jednání Rady obce Hrádek. Rada se zabývala přípravou 

jednání zastupitelstva a přípravou rozpočtu na rok 2020. Jednání zastupitelstva se uskuteční 

v úterý 17. prosince 2019 v 18.00 hodin.  Dále Rada vyslechla zprávu lesního správce o 

hospodaření Obecních lesů za rok 2019.   Bylo projednáno a schváleno uzavření mateřské 

školy v době zimních prázdnin od 23.12 2019 do 3. 1. 2020. Rada rovněž projednala a 

schválila přijetí finančního daru pro Základní školu a mateřskou školu Hrádek ve výši 

10 000,- Kč.  

Dále byla Rada seznámena s kalkulací ceny vodného a stočného na rok 2020 a s kalkulací 

ceny svozu komunálního odpadu a s návrhem výše poplatku za odpady. Tyto podklady budou 

projednány zastupitelstvem obce. 

Rada rovněž projednala a schválila přijetí dotace ve výši 627 000,- Kč z dotačního titulu 

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na akci „Výstavba místní 

komunikace pro výstavbu rodinných domků v Tedražicích“. 

Byl projednán a schválen dodatek k nájemní smlouvě s MAS Pošumaví, pronájem části 

pozemku v k.ú. Tedražice a pronájem přístupové cesty k vodojemu Tedražice. 

Na závěr bylo projednáno pět došlých podnětů. 

 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích zve všechny své členy v sobotu 7. prosince 2019 

v 18.00 hodin do hasičské zbrojnice ve Zbynicích na výroční valnou hromadu sboru.  

 

 

Prodej vánočních stromků 

Obecní lesy Hrádek oznamují občanům, že prodej vánočních stromků proběhne příští středu 

11. prosince 2019 v době od 15.00 do 16.30 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 

 

Z kultury: 

Poděkování 

Téměř ve všech částech obce se uskutečnilo minulý víkend rozsvícení vánočního stromku. 

Děkujeme všem organizacím a občanům, kteří se na přípravě této akce podíleli. 

 

 

 

 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

5.12.2019  Miroslav Žižka   50 let 

10.12.2019  Dagmar Přibylová   50 let 

10.12.2019  Antonín Sechter   91 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Dagmar Přibylové se připojuje 

rovněž Český červený kříž v Hrádku a Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. 

 

 


