
21. března 2012 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 27. 
března 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním bodem 
programu bude projednání rozpočtu obce a příspěvkových organizací a projednání poskytnutí 
finančních příspěvků na činnost místních zájmových organizací. Dále bude projednávána 
změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, prodej směna a výkup pozemků a 
ostatní aktuální záležitosti. S podrobným návrhem programu se můžete seznámit na vývěsce 
Obecního úřadu a na internetových stránkách obce. 
 
Upozornění ke svozu bioodpadů 
V současné době provádějí majitelé zahrádek prořezávání ovocných stromů. Připomínáme 
proto, že do kontejnerů na bioodpad nelze dávat dlouhé větve ze stromů. Do kontejneru lze 
dávat větve jedině pokud jsou seštěpkovány, nebo nastřihány na malé kousky maximálně 
dlouhé 25 cm. Pokud budou v kontejneru celé větve, nebude kontejner vyvážen. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na ples 
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Hrádku srdečně zve všechny občany a 
všechny příznivce dobré zábavy na již 38. Společenský ples pořádaný tuto sobotu 24. března 
2012 od 20.00 hodin v sále U Hánů v Hrádku. Přijďte se pobavit a přivítat přicházející jaro. 
Čeká na vás večer plný dobré zábavy a též příjemné překvapení. Srdečně zvou pořadatelé. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
B tým prohrál s SK Strážov 1:6. A tým nehrál. 
Příští utkání 
V sobotu hraje doma první mistrovské utkání A tým proti Sokolu Vrhaveč. Začátek utkání je 
v 15.00 hodin. B tým hraje v Kvaseticích. Družstvo žáků hraje předzápas A týmu v sobotu od 
12.30 hodin proti FK Bezdružice. 
 
 
 
 
 
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
25. března 2012  Irena Karlovská    85 let 
             
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


