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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Informace odběratelům vody 
Obecní úřad z důvodu nedostatku pitné vody v Hrádku zakazuje používání vody z obecního 
vodovodu k napouštění bazénů. 
 
Kontejnery na bioodpad 
Upozorňujeme občany, aby do kontejneru na bioodpad ukládali pouze materiál, který do 
kontejneru patří: drobné větve do 20cm délky, tráva, zemina o ostatní drobný bioodpad.  

Z jednání zastupitelstva 
Včera 28.června 2011 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo projednalo audit za rok 
2010 a schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 a rozhodlo o poskytnutí finanční dotace na 
činnost Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku a na kulturní činnost v roce 2011 společnosti 
Zámek Hrádek s.r.o. Dále byla projednána příprava realizace projektu výstavby ČOV a 
kanalizace a bylo rozhodnuto o přijetí úvěru od České spořitelny na dofinancování celého 
projektu. Zastupitelstvo se také zabývalo problematikou územního plánu a schválilo postup 
při pořizování jeho změn. Zastupitelstvo také projednalo a schválilo prodej pozemku, odkup 
jednoho pozemku v Hrádku v lokalitě BH0, směnu pozemků v Tedražicích a dvě věcná 
břemena. Schváleny byly rovněž navrhované rozpočtové změny, dále průjezd vozidel Historic 
Vltava Rally naší obcí 8.10.2011. 
Na závěr proběhla diskuse s občany. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se 
budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 30. 6.  a 1.7. 2011 bude přerušena dodávka 
elektřiny v Puchverku na Čermné a v Kašovicích a to následovně: 
30. 6. 2011 v době od 7.30 do 9.00 hodin v Puchverku. 
30. 6. 2011 v době od 9.40 hod do 11.00 hod na Čermné. 
1. 7. 2011 v době od 7.30 hodin do 9.00 hodin v Kašovicích. 
Dodávka elektřiny bud přerušena z důvodu revize distribuční soustavy. 
 
 
Z kultury:  

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka 
V sobotu 2. července 2011 v Hospůdce U Píny zahraje od 20. 00 hodin oblíbená sušická 
kapela PÍ DEM. Srdečně zve Maruška a Pína. 
 
 
 
 



Pozvánka na setkání obcí Čermná 
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné za finančního přispění Obce Hrádek pořádá v sobotu dne 
2.července 2011 jednodenní výlet do Čermné na Domažlicku u příležitosti 20.setkání obcí 
Čermná. 
Dopravu zajišťuje firma Vichr autobusem. Odjezd je v 7.50 hodin od Obecního úřadu 
v Hrádku a v 8.00 hodin z Čermné. Návrat pravděpodobně do půlnoci. Program setkání je 
vyvěšen na nástěnce na Čermné. 
Autobus ještě není obsazen. Žádáme všechny případné další zájemce z Čermné, Kašovic, 
Puchverka i ostatní, nechť se laskavě přihlásí u pana Prexla na Čermné nebo na telefonech 
376 508 530 a 604 283 663. 
 
Pozvánka na Dětský den 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku, Český červený kříž v Hrádku a TJ Svatobor Hrádek za 
finanční podpory Obce Hrádek pořádají v neděli 3. července 2011 od 13.00 hodin Dětský den 
v zámeckém parku. Všechny srdečně zvou pořadatelé. 
 
Folklorní léto v zámeckém parku 
V rámci zámeckého kulturního léta se v úterý 5. července v zámeckém parku uskuteční dvě 
vystoupení třicetičlenného folklorního souboru Jiskra z Plzně, a to ve 14 a v 17 hodin. Na 
programu jsou lidové písně a tance v krojích z oblastí Plzeňska a Chodska. Všichni jsou 
srdečně zváni. 
 
Informace o uskutečněné akci 
Dne 26.6.2011 se uskutečnil výlet na Svojšickou tvrz, kterého se zúčastnilo 12 občanů 
z Čejkov a Tedražic. Účastníci si prohlédli výstavu a shlédli vystoupení šermdivadla o 
upírech, plné zápasů dobra a zla. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
4.7.2011 Josef Doubek    50 let 
5.7.2011 František Pavlík                 60 let 
                    
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


