
 

 

26. února 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Výběr místních poplatků 

Oznamujeme občanům, že v následujících dnech bude zahájen výběr místního poplatku 

za odpady a poplatku za psa. Výše poplatku za odpady se od loňského roku nezměnila a je 

700,- Kč za poplatníka, poplatek za každého psa činí 100,- Kč.  

Výběr místních poplatků v Hrádku bude zahájen v pondělí 2. března 2020 a bude dále 

pokračovat ve středu 4. března 2020. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu 

v Hrádku v době od 8.00 do 15.00 hodin. 

 

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

Zbynice  -  dnes 26. února 2020 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Tedražice – v pátek 28. února 2020 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Kašovice – v pondělí 2. března 2020 od 14.00 do 14.30 hodin 

Odolenov – v úterý 3. března 2020 obvyklým způsobem. 

Čejkovy – příští čtvrtek 5. března 2020 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

Čermná – v úterý 3. března 2020 od 17.00 do 18.00 hodin v budově školy na Čermné 

 

Z kultury: 

Poděkování 

Minulou sobotu se konaly v naší obci maškarní průvody. Organizátoři průvodu v Hrádku 

děkují všem maskám, které se zúčastnily průvodu a děkuji rovněž všem občanům, kterí pro 

masky připravili pohoštění 

 

Mše svatá na Zdouni 

Farní úřad Zbynice oznamuje, že dnes na Popeleční středu bude v 17.00 hodin v kostele na 

Zdouni sloužena mše svatá s udílením popelce. 

 

Pozvánka na kadeřnické odpoledne 

Kulturní komise obce Hrádek společně se Střední odbornou školou a Středním odborným 

učilištěm Sušice pořádají KADEŘNICKÉ ODPOLEDNE ve čtvrtek 27. února 2020 od 

17.00 hodin ve Svatebním sále v Zámku Hrádek. 

Program je následující: módní přehlídka společenských šatů, líčení, vyšetření vlasů a vlasové 

pokožky mikrokamerou, úprava vlasů, masáž rukou a vlasové pokožky, prodej profesionální 

kosmetiky za zvýhodněné ceny, míchání nápojů. Vstup je zdarma.                   Vstup je zdarma! 

 

Pozvánka na přednášku o pouti do Compostely 

Tuto sobotu 29. února se v Prostoru na Letišti v Sušici v 18.00 hodin uskuteční vyprávění 

s promítáním fotografií o pouti do Santiaga de Compostela. Vyprávět a promítat své 

fotografie bude Šimon Šmíd z Hrádku, který tuto pouť absolvoval v loňském roce. 



 

 

  

Pozvánka na maškarní karneval do Tedražic 

Spolek Moje Tedražice pořádá dětský maškarní karneval v sobotu 29. února 2020 od 14.00 

hodin v místní hasičské zbrojnici. Občerstvení zajištěno. Masky vítány. 

 

Pozvánka na dětský maškarní ples 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 29. února 2020 od 14:00 hodin 

dětský maškarní ples v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. Zveme všechny děti a rodiče k hojné 

účasti. 

 

Pozvánka na hasičský bál 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné srdečně zve na tradiční hasičský bál, který se koná příští 

sobotu 7. března 2020 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. K tanci a poslechu 

hraje Andromeda. Jako každý rok je zajištěna autobusová doprava ze Sušice (v 19.00 hodin) 

přes Tedražice, Hrádek a Čermnou do Kolince a po skončení akce zpět.  

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

26.2.2020  Marie Kutilová  60 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Marii Kutilové se připojuje rovněž 

Český červený kříž v Hrádku. 

 


