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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

Výběr poplatků 

Oznamujeme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpad a poplatku za psa. 

Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Hrádku. Výše poplatku za odpady je 

700,- Kč za poplatníka, poplatek za každého psa činí 100,- Kč. Jednorázově je poplatek 

vybírán i v ostatních částech obce a to následovně: 

Zbynice – dnes 25. února 2015 od 16.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

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

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

 

 

Oznámení ze Zámku 

Zámek Hrádek nabízí občanům a jejich známým možnost vystavení vlastních malovaných 

kraslic a perníků s velikonoční tématikou a obohatit tak velikonoční výstavu, která bude 

probíhat na zámku od 1. 4. do 12. 4.2015. Výrobky lze donést na recepci zámku do 25. 

března. Zámek děkuje za všechny zapůjčené příspěvky.  

 

Z kultury: 

 

Pozvánka na čtení z díla Františka Pravdy 

Kulturní komise Obce Hrádek pořádá „Čtení při svíčkách z díla Františka Pravdy“. Nevšední 

setkání s tímto spisovatelem se uskuteční v pátek 27. února 2015 od 18.00 hodin na Zámku 

v Hrádku. Srdečně jsou zváni všichni občané. 

 

Pozvánka na společenský večer 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice srdečně zve občany na společenský večer s hasičským 

štěstím, který se bude konat v sobotu 28. února 2015 od 20.00 hodin v hospůdce U Píny. 

Zahraje skupina Dobrý Ještěr. 

 

Pozvánka na hasičský bál 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné si dovoluje pozvat všechny příznivce dobré zábavy na 

hasičský bál, který se koná v sobotu 7. března 2015 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici 

v Kolinci. Hraje skupina Andromeda. Bude zajištěna jako obvykle autobusová doprava, která 

bude ještě upřesněna podle stavu dopravní uzavírky v Hrádku. 

Zároveň se Sbor dobrovolných hasičů omlouvá občanům Kašovic a Puchverka. V silách 

účastníků maškarního průvodu v sobotu 14. února totiž nebylo navštívit tyto osady. Děkujeme 

za pochopení. 

 


