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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

 

Informace občanům: 

Pozvánka na zastupitelstvo 

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

17. prosince 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. Na 

programu jsou následující záležitosti: projednání rozpočtového provizoria na rok 2020, 

projednání rozpočtových změn, stanovení výše nájemného z obecních lesů na rok 2020, 

stanovení výše místního poplatku za odpady a stanovení výše ceny vodného a stočného na rok 

2020. Dále se bude projednávat obecně závazná vyhláška o místních poplatcích a obecně 

závazná vyhláška o místním poplatku za odpady, navýšení základního kapitálu a schválení 

nové společenské smlouvy společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. a prodej, výkup a směny 

pozemků. 

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

internetových stránkách obce. 

 

Informace odběratelům vody v Hrádku  

 Z důvodu opravy vodovodu v Hrádku (výměna hlavních uzávěrů) na hlavním vodovodním 

řadu bude zítra, ve čtvrtek 12.12.2019 přerušena dodávka vody v Hrádku. 

Dodávka vody bude přerušena v době od 8.00 - do 9.30 hodin v části obce okolo nádraží, 

hlavní silnice od OÚ ve směru na Klatovy. Jedná se o domy č.p.  169, 167, 152, 151, 168, 

122, 180, 198, 165, 183, 184, 193, 90, 116, 115, 112,  111, 102, 104, 101, 110, 105, 108, 64, 

23, 182, 221, 78 (OÚ). Dále voda nepoteče na nádraží č.p. 95, a v celé ulici k nádraží 117, 

121, 118, 132, 199, 142, 120, 236, 84, 86, 129, 130, 153, 245, 38, 123, 124, 154, 74.V 

prodejna ZKD č.p. 166 a v domech u hlavní silnice od OÚ k poště č.p. 52, 53, 51, 145, 147, 

41 a RD za lávkou u OÚ č.p. 188, 192, 159, voda nepoteče také na ubytovně TJ . 

 

Od 9.30 do 12.00 hodin bude přerušena dodávka vody v celé obci Hrádek. 

 

Dodávka vody bude obnovena po odstranění závady. Více informací na tel. 606 760 356. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Z kultury: 

Pozvánka ze základní školy 
Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice zve všechny rodiče, prarodiče i ostatní 

veřejnost na tradiční vánoční besídku, která se koná v pátek 13. 12. od 17:00 hodin v hostinci 

"U Hánů". Připravili jsme pro vás scénky, písničky a tanečky, s kterými vás chceme nejen 

potěšit, ale také pobavit. Pokud nebude někomu vyhovovat podvečerní čas, budeme se na vás 

těšit od 10:00 hodin společně se školkou. Těšíme se na vaši hojnou účast, vstupné bude 

dobrovolné! Předem moc děkujeme. 



Ve dnech 17. a 18. 12. se bude v hasičské zbrojnici konat tradiční vánoční jarmark. Po oba 

dny bude otevřeno od 10:00 do 17:00 hodin. Budeme velice rádi, když si nejen přijdete něco 

koupit a tak podpořit dobrou věc, ale máte-li možnost nám do jarmarku cokoliv nabídnout k 

prodeji, předem za to vám všem děkujeme. 

Děkujeme za podporu i pomoc při všech  akcích nejen rodičům a prarodičům, ale také partě 

našich babiček, které  ochotně a s láskou pomáhají při každém  snažení, ať je to besídka, 

jarmark nebo vánoční pečení. Ještě jednou moc děkujeme. 

Pozvánka na vánoční aranžování s Hankou Kindelmannovou Šebestovou 

Vánoční aranžování s Hankou Kindelmanovou Šebestovou se uskuteční v pátek 13. prosince 

2019 od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Čejkovech. Vstupné je 50,- Kč. 

 

Pozvánka na adventní koncert 

V pátek 13. prosince 2019 v 19. 00 hodin se uskuteční v zámecké kapli adventní koncert 

v podání Amor Aeternus. Zazní vánoční skladby z doby baroka a klasicismu. Vstupenky jsou 

v prodeji na recepci zámku. 

 

Pozvánka na poslední leč 

Myslivecký spolek „Strážiště Čejkovy“ pořádá v sobotu 28. prosince 2019 v Čejkovech v 

hostinci „U Kůsů“ POSLEDNÍ LEČ. Začátek je ve 20 hodin. K tanci i poslechu hraje 

hudební skupina TEZE Václava Krčmáře. Připravena je bohatá nabídka zvěřiny. Všechny 

srdečně zvou pořadatelé. 

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

12.12.2019  Karel Hána    90 let 

14.12.2019  Miloslav Kurc   75 let 

16.12.2019  Věra Krákorová   85 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  


