
16. února 2022 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Informace k výběru místních poplatků za odpady a psa 

Oznamujeme občanům, že v pondělí 21. února 2022 bude zahájen výběr místního poplatku 

za odpady a poplatku za psa.  

Výše poplatku za odpady činí 700,- Kč za poplatníka, oproti minulým létům došlo k navýšení 

počtu osob, za které se platí v domácnosti, na 4 osoby. Další osoby jsou osvobozeny. 

Poplatek za každého psa činí 100,- Kč.  

Stejně jako loni upřednostňujeme v letošním roce bezhotovostní úhradu. Jednorázové výběry 

poplatků v jednotlivých částech obce se v letošním roce neuskuteční.  Poplatníkům budou 

zaslány potřebné údaje pro bezhotovostní platbu. 

Poplatky je možno zaplatit i v pokladně Obecního úřadu v Hrádku vždy v pondělí a ve středu 

v době od 8.00 do 15.00 hodin. 

 

Nabídka odběru novinek z webových stránek obce 

Oznamujeme občanům, že na webových stránkách obce byla zřízena nová služba pro občany. 

Od dnešního dne se mohou všichni občané, kteří budou mít zájem přihlásit k odběru novinek 

z obecního úřadu. Přihlásit se můžete na webových stránkách obce, kde v nabídce v pravém 

sloupečku byla přidána nová ikona s názvem „Odběr novinek mailem“. Po jejím rozkliknutí 

se vám zobrazí stručné informace k odběru a možnost přihlásit se zadáním vašeho e-mailu. Na 

ten vám budou chodit aktuální informace z obecního úřadu přímo do vašeho mobilu nebo 

počítače. Pokud by měl někdo s přihlášením potíže, může se obrátit na pracovníky obecního 

úřadu. Z odběru novinek se můžete kdykoliv zase odhlásit. 

 

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Honebního společenstva Hrádek 

Honební společenstvo Hrádek zve své členy na mimořádnou valnou hromadu, která se koná 

v sobotu 19. února 2022 od 16.00 hodin v Čejkovech v hostinci „U Kůsů“. 

 

Z kultury: 

Maškarní průvod v Hrádku 

V Hrádku se po 2 letech opět uskuteční v sobotu 26. února 2022 tradiční maškarní průvod. 

Sraz bude v 9.00 hodin před budovou obecního úřadu, odkud bude následovat průvod obcí. 

Pořadatelé zvou všechny občany, kteří mají chuť se poveselit, aby si připravili masky.   

 

Masopustní průvod v Tedražicích 

Spolek Moje Tedražice pořádá masopustní průvod již tuto sobotu 19. února 2022. Sraz 

účastníků je v 9.00 hodin u místní požární zbrojnice, odkud bude následovat průvod vesnicí.  

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

22.2.2022  Ladislav Oliberius  65 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


