
5. května 2021 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Informace ohledně pandemie COVID 19 
V naší obci zůstává k dnešnímu stále 1 nemocný.  
Vzhledem k celkové situaci nyní dochází k dalšímu postupnému uvolňování a návratu do 
normálního způsobu života. Přesto je ale potřeba i nadále být opatrní a dodržovat opatření, 
která zůstávají ještě v platnosti. 
Děkujeme.  
 
 
Informace o změně vyvážení popelnic 
Informuje občany, že od  měsíce května dochází k přesunu ze zimního svozu odpadu na letní 
svoz. Vývoz popelnic je prováděn od začátku měsíce května 1x za 14 dní (každý lichý týden). 
Takže vývozní termíny pro naši obec v měsíci květnu jsou 12. května a 26. května 2021. 
 
 
Informace k pietnímu aktu u pamětní desky americkým vojákům u kostela na Zdouni 
U příležitosti ukončení 2. světové války a osvobození naší obce armádou USA se tuto neděli 
9. května 2021 měl konat pietní akt u kostela na Zdouni, kterého se měli zúčastnit i potomci 
amerických vojáků, kteří se účastnili osvobození naší obce.  Vzhledem k současné situaci a 
platným mimořádným opatřením tato akce musela být stejně jako v loňském roce zrušena. 
V neděli proto bude pravidelná mše v kostele sv. Vavřince na Zdouni sloužena za padlé 
americké vojáky a po jejím skončení bude u pamětní desky na Zdouni  položeny za účasti 
zástupců obce Hrádek a Spolku 136 věnce a vztyčeny vlajky ČR a USA bez dalších oslav.  
 
 
Očkování psů 
Očkování psů proti vzteklině proběhne tuto sobotu 8. května 2021 v jednotlivých částech 
naší obce a to následovně:  
 
Hrádek     9.00                             
Tedražice     9.45                         
Čejkovy   10.00                           
Zbynice   11.15 
Čermná     11.30                         
Puchverk  11.45                          
Kašovice    12.30                        
Odolenov  12.45 
 
 



Blahopřejeme: 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
6.5.2021 Jaroslava Kubátová    65 let 
6.5.2021 Jiří Švec     60 let 
7.5.2021 Jiří Hörl     60 let 
8.5.2021 Irena Jobová     70 let 
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Ireně Jobové se připojuje Český 
červený kříž v Hrádku a Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku. Panu Jiřímu Švecovi se 
k blahopřání připojuje Sbor dobrovolných hasičů Odolenov. 
 


