
16. února 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Výběr místních poplatků 
Oznamujeme občanům, že výběr místního poplatku z odpadů a poplatku ze psů se uskuteční 
v Hrádku příští středu 23. února 2011. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního 
úřadu v Hrádku a to celý den v době od 8 hodin do 16 hodin. Výběr poplatků bude 
pokračovat v pondělí 28. února 2011 v době od 8 hodin do 17 hodin. Výše poplatku je stejná 
jako v minulých letech. 
Jednorázově bude poplatek vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 
Tedražice – tento pátek  18. února 2011 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 
Zbynice    -  tento pátek  18.února  2011 od 17.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici. 
Čermná a  Puchverk  v týdnu od 20.února 2011 obvyklým způsobem. 
Termín výběru poplatků v ostatních částech obce bude upřesněn v příštím hlášení. 
Prosíme všechny občany, zda by mohli využít co nejvíce tento způsob platby za vybírané 
poplatky. Děkujeme.    
 
 Oznámení  
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu zve všechny své členy na výroční členskou 
schůzi, která se bude konat v sobotu 19. února 2011 v hostinci U Hánů od 16.00 hodin. Od 
18.00 hodin jsou zváni rodinní příslušníci a přátelé k posezení při harmonice. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na hasičský ples v Čejkovech 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve širokou veřejnost na hasičský ples, který se koná 
v sobotu 19. února 2011 v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. Ples bude zahájen country 
předtančením ve 20:00 hod.  Čeká na Vás bohatá tombola ve znamení vepřových hodů a 
sladkého pokušení - každý lístek vyhrává, všechny vstupenky postupují do slosování o 
hodnotné ceny. Nebude chybět ani půlnoční překvapení. 
Příspěvky do tomboly budou vybírány v pátek 18. února 2011 od 17:00 hodin.  
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
20.2.2011 František Jelínek    70 let 
22.2.2011 Věra Kubečková    50 let 
 
 
                         
Přejeme oslavencům  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  



 


