
1. března 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Výběr místních poplatků 

Oznamujeme občanům, že výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa se uskuteční 

v Hrádku v pondělí 6. března 2017. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu 

v Hrádku v době od 8 hodin do 16 hodin. Výběr poplatků bude dále pokračovat ve středu   

8. března 2017 v době od 8 hodin do 16 hodin. Výše poplatku za odpady se od loňského roku 

nezměnila a je 700,-Kč, poplatek za každého psa činí 100,- Kč. 

Jednorázově bude poplatek vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 

Kašovice   -  v úterý 7. března 2017 od 14.00 do 14.30 hod 

Tedražice  - příští středu 8. března 2017 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Čejkovy – příští středu 8. března 2017 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Čermná - příští čtvrtek 9. března 2017 od 17.00 do 18.00 hodin v budově školy na Čermné. 

Zbynice  - příští čtvrtek 9. března 2017 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Odolenov – v týdnu od 6. března 2017 obvyklým způsobem 

Prosíme všechny občany, zda by mohli využít co nejvíce tento způsob platby za vybírané 

poplatky. Děkujeme 

 

Oslava výročí spisovatele Františka Pravdy 

V letošním roce uplyne 200 let od narození našeho významného rodáka spisovatele Františka 

Pravdy. Obec Hrádek ve spolupráci se Zámkem Hrádek při této příležitosti připravuje výstavu 

o životě a působení Františka Pravdy v Hrádku. Obracíme se proto na vás občany s prosbou. 

Pokud byste měli někdo doma něco, co se týká života a působení Františka Pravdy, jestli 

byste byli ochotni toto obci poskytnout. Nejde jen o hmotné věci. Důležité jsou i fotografie, 

vzpomínky vašich předků apod. Budeme rádi za každou pomoc. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 3. března 2017 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá.  

 

Pozvánka na hasičský ples 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku si dovoluje pozvat všechny občany na hasičský ples, 

který se koná  v sobotu 4. 3. 2017 ve 20. 00 hodin hostinci U Hánů v Hrádku. K tanci a 

poslechu hraje skupina Andromeda. Srdečně zvou pořadatelé. 

 

 

 



Pozvánka na oslavu MDŽ do Tedražic 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá oslavu Mezinárodního dne žen v sobotu 4. března 

2017 od 14.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Na tuto akci vás srdečně zvou 

pořadatelé. 

                   

Pozvánka na hasičský ples do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá příští sobotu 11. března 2017 od 20:00 hodin 

Hasičský ples v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. Celým večerem vás bude provázet hudební 

skupina BK BAND. Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny. Hlavní cena je 

uzené sele. Zveme všechny příznivce dobré hudby a zábavy. 


