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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 

Včera 23. června 2015 jednalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé projednali audit za rok 2014, 

schválili závěrečný účet obce za rok 2014, účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 

2014. Byla schválena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na 

dopravní obslužnost. Zastupitelé rovněž projednali a schválili vstup naší obce do 

Dobrovolného svazku obcí Sušicko, navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a 

vypořádání spoluvlastnictví pozemků mezi obcí Hrádek a Římskokatolickou farností Zbynice. 

Dále byl schválen odkup jednoho ozemku v Hrádku dva prodeje pozemků v Čermné, směna 

pozemků v Puchverku a v Čejkovech. Zastupitelstvo také projednalo došlé žádosti občanů o 

odprodej pozemků a předběžně schválilo záměr odprodeje. 

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 3. července 2015 v době od 10.00 do 14.00 

hodin bude přerušena dodávka elektřiny v obci Puchverk.  Důvodem přerušení dodávky jsou 

práce na vedení. 

 

Informace ze Zámku 

Zámek Hrádek hledá do zámecké kuchyně výpomoc na mytí nádobí a další pomocné práce. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Pozvánka na NORIK SHOW 

Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy zve děti i dospělé na Norik Show, která proběhne 

v Čejkovech na hřišti v sobotu 27. června 2015 od 14.00 hodin. Pro děti bude připraven oheň 

a něco dobrého k opékání. 

 

Pozvánka na dvoudenní výlet do Mutěnic 

5. a 6. září 2015 se pořádá dvoudenní výlet do městečka Mutěnice, kde se konají vinařské 

slavnosti. Od 14 hodin začíná kulturní program uzamykáním vinohradu. Dále po celé 

odpoledne budou vystupovat folklórní soubory a na závěr proběhne dražba největší hroznu. 

Večer je zajištěno posezení ve sklípku. Druhý den dopoledne navštívíme vinařské muzeum 

v Mutěnicích. Cena výletu je 500,- Kč za osobu, která zahrnuje dopravu autobusem a 

ubytování. 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

25. 6. 2015  Milada Frančíková    60 let 

                         

Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


