
18. února 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

Informace občanům: 

Výběr místních poplatků 

Oznamujeme občanům, že výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa se uskuteční 

v Hrádku v pondělí 23. února 2015. Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu 

v Hrádku v době od 8 hodin do 16 hodin. Výběr poplatků bude pokračovat ve středu 25. 

února 2015 v době od 8 hodin do 16 hodin. Výše poplatku za odpady je 700,-Kč, poplatek za 

každého psa činí 100,- Kč. 

Jednorázově bude poplatek vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 

Tedražice – tento pátek 20. února 2015 od 16.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Kašovice   -  v pondělí 23. února 2015 od 14.00 do 14.30 hod 

Čermná – příští středu 25. února 2015 od 17.00 do 18.00 hodin v budově školy na Čermné 

Zbynice    -  příští středu 25. února 2015 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Odolenov – v týdnu od 23. února 2015 obvyklým způsobem 

Čejkovy – příští čtvrtek 26. února 2015 od 15.30 hod do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici 

Prosíme všechny občany, zda by mohli využít co nejvíce tento způsob platby za vybírané 

poplatky. Děkujeme 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na tradiční hasičský ples do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech srdečně zve všechny občany na tradiční hasičský ples 

ve znamení vepřových hodů a sladkého pokušení, který se koná v Čejkovech v hostinci U 

Kůsů v sobotu 21. února 2015. Ples bude zahájen ve 20:00 hodin vystoupením taneční 

skupiny. Celým večerem Vás bude provázet hudební skupina BK BAND. Nebude chybět ani 

půlnoční překvapení. Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny. Hlavní cena 

je uzené sele.  

 

Pozvánka na dětský karneval v Hrádku 

Český červený kříž v Hrádku srdečně zve všechny děti a rodiče na Dětský maškarní 

karneval, který se koná v neděli 22. února 2015 od 14.00 hodin v Hrádku v hostinci U Hánů. 

 

 


