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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 
 

Informace občanům: 
Informace k výběru místních poplatků za odpady a psa 
Oznamujeme občanům, že v pondělí 20. února 2023 bude zahájen výběr místního poplatku 
za odpady a poplatku za psa.  
Výše poplatku za odpady činí 700,- Kč za poplatníka. V domácnosti se platí maximálně za 
čtyři osoby, další osoby jsou osvobozeny. 
Poplatek za každého psa činí 100,- Kč.  
Stejně jako v minulých letech upřednostňujeme bezhotovostní úhradu. Potřebné údaje pro 
bezhotovostní platbu budou poplatníkům rozeslány, případně se mohou telefonicky dotázat na 
obecním úřadě nebo na e-mailové adrese obec@hradekususice.cz. Poplatky je možno zaplatit 
také v pokladně Obecního úřadu v Hrádku, a to pouze v úřední dny – tj. v pondělí a ve středu 
v době od 8.00 do 15.00 hodin. 
 
Anketa – domácí kompostéry 
V rámci přípravy žádosti o dotaci na pořízení zahradních kompostérů pro občany bude 
v příštím týdnu do všech domácností doručen dotazník. Žádáme všechny, kteří se chtějí do 
projektu zapojit, aby vyplněné dotazníky odevzdali do 10. března 2023. Dotazník je umístěn 
také na webových stránkách obce v sekci odpadové hospodářství. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čermná 
Sbor dobrovolných hasičů Čermná zve své členy dnes 15. února 2023 v 19.30 hodin na 
členskou schůzi. Účast nutná. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Maškarní průvod v Hrádku 
Tradiční maškarní průvod obcí Hrádek se uskuteční v sobotu 18. února 2023. Sraz masek je 
v 9.00 hodin před budovou obecního úřadu, odkud bude následovat průvod obcí. Průvod bude 
zakončen v hospůdce U Píny, která bude tento den od 17.00 hodin otevřena. 
 
Maškarní průvod na Čermné 
Sbor dobrovolných hasičů Čermná pořádá v sobotu 18. února 2023 maškarní průvod. Sraz 
masek je ve 12.30 hodin u bývalé školy na Čermné. 
 
Pozvánka na hasičský ples do Čejkov 



Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 18. února 2023 Hasičský ples v 
hostinci u Kůsů. Ples bude zahájen ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu zahraje hudební 
skupina HARMONY. Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny. Zveme 
všechny příznivce hudby k hojné účasti. 
Příspěvky do tomboly  na ples SDH Čejkovy se budou vybírat v pátek 17. února 2023 od 
17:00 hodin v hasičské zbrojnici. Děkujeme všem za příspěvek do tomboly. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
19.2. 2023  Václav Urban   75 let 
20.2. 2023  Jiří Vojta               75 let 
                         
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. Panu Václavu Urbanovi se k blahopřání připojuje Sbor 
dobrovolných hasičů Odolenov. 
 
Minulý týden oslavila významné jubileum paní Marie Burešová.  
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek dodatečně přeje paní Marii Burešové hodně zdraví, štěstí, 
rodinné pohody a radosti v hasičině. 


