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Informace občanům: 

Informace o výsledku voleb 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do Zastupitelstva obce. V naší obci se 
zúčastnilo voleb celkem 587 voličů, což je 52,41 % z celkového počtu 1 120 zapsaných 
voličů. Nejvyšší účast 69,38% měla obec Tedražice, Čejkovy 53,29, Zbynice 53,03%, Hrádek 
49,27 % a Čermná 44,80%. 
Nově zvolení zastupitelé jsou: Ing. Josef Kutil, František Vozka, Mgr. Martin Roučka, Pavel 
Václ, Mgr. Zdeněk Blažek, Ing. Michal Klíma, Ing. Stanislav Zelený, František Valdman, 
Josef Urban, Mgr. Stanislav Vrba, Jiří Pena, Danuše Řezanková, Ing. Vladislav Galuška, Mgr. 
Jaroslav Pavelec a Mgr. Alena Hánová. 
Všem zvoleným zastupitelům blahopřejeme. S podrobnými výsledky voleb se můžete 
seznámit na úřední desce obecního úřadu.  
Děkujeme všem voličům, kteří přišli hlasovat do volebních místností a dali tak svým hlasem 
najevo, že se aktivně zajímají o další vývoj naší obce 

Z jednání rady 
Včera 14. října 2014 zasedala Rada obce. Rada se zabývala přípravou ustavujícího jednání 
zastupitelstva, které se pravděpodobně uskuteční začátkem měsíce listopadu. Termín ještě 
bude upřesněn. Rada projednala inspekční zprávu Mateřské školy v Hrádku, navržené 
rozpočtové změny a přijetí dotace od Plzeňského kraje na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů. Dále byla projednávaná realizace stavby Spojovací cyklostezka 
v Hrádku za konzumem a výběr dodavatele stavby Oprava mostu na místní komunikaci k TJ. 
Byla projednána a schválena nová dohoda na umístění sběrných nádob na vyřazené textilie, 
dohoda s fakultou stavební VUT v Brně na optimalizaci provozu tlakové stokové sítě obce  a 
návrh smlouvy s VOD Svatobor Hrádek o využití kalů na zemědělské půdě. Na závěr bylo 
projednáno pět došlých podnětů. 
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na drakiádu 
Sbor dobrovolných hasičů Čermná pořádá v neděli 19. října 2014 od 14.00 hodin drakiádu. 
Sraz je na návsi, občerstvení je zajištěno. Pořadatelé zvou k hojné účasti. 
 
Pozvánka na posvícenskou zábavu 
V sobotu 18. října 2014 od 17. 00 hodin se uskuteční v hostinci U Kůsů v Čejkovech 
posvícenská zábava. Hraje Piňa Koláda. Do středy 15.10.2014 je možná rezervace míst na 
telefonu 608 827 691. 
 
 



 
Pozvánka z hospůdky U Píny 
V sobotu 18. 10. 2014 se uskuteční v hospůdce „U Píny“ posvícenská zábava. K poslechu a 
tanci hraje skupina DRC. Srdečně zvou Maruška a Pína. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne 
A-tým vyhrál nad Hradešicemi 4:2. Góly vstřelili Holeček Radek dva, Franěk Pavel a Antonín 
Štěpán po jednom.  
B-tým prohrál s Kvaseticemi   1:0. 
Mladší žáci vyhráli nad Kolincem  3:0. 
 
Následující víkend se hraje na našem hřišti toto utkání. 
 V sobotu  18.10. od 15:30 přivítá A-tým Běšiny. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum  dnes  15. října slaví: 
 
15.10.2014  Jan Pavlíček     50 let 
 
V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 
 
17.10.2014   Václav Ryba     60 let 
20.10.2014   Ing. Jaroslav Vorel    60 let 
                        
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


