
12. srpna 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 

 

Informace občanům: 

 

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

Oznamujeme občanům, že vzhledem k dlouhodobému suchu vyhlásil hejtman Plzeňského 

kraje pro celé území kraje nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Tímto nařízením se zakazuje rozdělávání 

ohňů ve volné přírodě. Současně se zakazuje provádění pyrotechnických prací, používání 

zábavné pyrotechniky, ohňostrojů a podobných činností. Toto nařízení platí od čtvrtka 6. 

srpna 2015 do odvolání. Děkujeme všem občanům za respektování tohoto nařízení. 

 

Odečty vodoměrů 

Oznamujeme občanům, že od tohoto týdne jsou v Hrádku prováděny odečty stavů domovních 

vodoměrů. Během měsíce srpna budou provedeny odečty vodoměrů také na Čermné 

v Puchverku a Tedražicích. Prosíme proto všechny občany, aby zajistili snadný přístup 

k vodoměrům. Děkujeme za pochopení. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 13. srpna 2015 v době od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 155,-Kč za kus.  

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pouť na Čermné 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve děti i dospělé z Čermné, Kašovic a Puchverka na 

pouťové odpoledne, které se koná v sobotu 15. srpna 2015 od 17.00 hodin u bývalé školy na 

Čermné.  Na programu budou různé hry a soutěže pro děti. Občerstvení je zajištěno. Uctivě 

zvou pořadatelé. 

 

Poutní mše svatá bude na Čermné sloužena v neděli 16. srpna 2015 od 11.00 hodin v kapli 

na Čermné.  Svým zpěvem ji bude doprovázet Hrádecký chrámový sbor. 

 

Pozvánka na kulturní akce do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v neděli 16.8.2015 od 14:00 hod. na hřišti v 

Čejkovech posezení s písničkou. K tanci a poslechu zahraje MALÁ MUZIKA NAUŠE 

PEPÍKA.  Pořadatelé srdečně zvou všechny příznivce hudby k hojné účasti. 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny občany příští sobotu 22. 8. 2015 od 

18:00 hodin na rozlučku s létem ve velkém stylu - ZUMBA PARTY. V Čejkovech na hřišti 

Vás čekají dvě hodiny plné tance a sportu a tradiční míchané koktejly. Diváci mají vstupné 

zdarma, cvičící 100,- Kč. 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

14.8.2015  Jana Ludvíková   60 let 

                         

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


