
26. června 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Důležitá informace k třídění odpadu 

V naší obci je rozmístěno celkem 74 kusů kontejnerů na tříděný odpad. V obecní vyhlášce je 

uvedeno, že občané mají odkládat odpady na místo k tomu určené, tzn. do kontejnerů. 

V případě, že občan odloží odpad mimo kontejner, vlastně zakládá černou skládku. Tím se 

dopouští přestupku a toto jednání je možné pokutovat. Každý odpad odhozený mimo 

kontejner musí někdo uklidit a náklady na likvidaci černých skládek se tak zbytečně zvyšují. 

Tímto způsobem není možné odpad třídit. 

 

Sběrný dvůr 

Připomínáme rovněž občanům, že mohou již několik let zdarma využívat sběrný dvůr 

v Sušici, který se nachází za areálem ČOV v Pražské ulici. Vjezd je proti benzínové pumpě. 

Sběrný dvůr v Sušici je otevřen každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 18:00 a v sobotu dopoledne 

od 8:00 do 12:00 a odpoledne od 13.00 do 15:00 hodin. Občan obce Hrádek musí prokázat 

občanským průkazem trvalý pobyt v obci Hrádek, nebo dokladem o zaplacení poplatku za 

odpady z nemovitosti určené k rekreaci v naší obci. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 4. července 2019 od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku kuřičky. Stáří kuřiček je 19 týdnů, cena 175,-Kč za kus. Kuřičky je 

možné také objednat na telefonu 602 115 750 . Termín dalšího prodeje je 1.8.2019. 

 

Z kultury: 

Poděkování 

Účastníci výletu do Olomouce, který pořádala místní organizace Českého zahrádkářského 

svazu, by chtěli touto cestou poděkovat manželům Maškovým za vzornou organizaci a 

starostlivost. 

 

Pozvánka z hradu Velhartice 

Hrad Velhartice srdečně zve na koncert plzeňské spirituály skupiny Touch of Gospel. Koncert 

se uskuteční v neděli 30. června 2019 v 17:00 hodin na hradě ve svatebním sále. 

 

Den řemesel v Chanovicích 

Příští sobotu 6. července 2019 se koná v zámeckém areálu a ve skanzenu v Chanovicích Den 

řemesel. Letos proběhne již sedmnáctý ročník této zajímavé akce. Po celý den budou 

předváděna tradiční rukodělná řemesla spojená s trhem, vystoupí hudebníci, šermíři a 

loutkoherci. Ochutnat můžete i tradiční českou kuchyni. Srdečně zvou pořadatelé 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

1.7.2019  Stanislava Lísová   50 let                        

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


