
19.května  2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Volby 
Příští týden ve dnech 28. a 29. května 2010 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 28.května  od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 29. května od 8.00 do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti 
volebních okrscích –  v Hrádku, Tedražicích, Zbynicích, Čejkovech a Čermné. 
 Hlasovací lístky budou tento týden rozeslány všem voličům poštou. Pokud někomu nebudou 
hlasovací lístky doručeny, může je obdržet přímo při volbách ve volební místnosti. 
        Ve volební místnosti volič prokazuje svoji totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. 
         Občané, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou do volební místnosti 
dostavit, mohou požádat a zástupci volební komise se k nim domů dostaví s přenosnou 
volební schránkou. Požádat můžete obecní úřad, nebo při volbách přímo volební komisi. 
Tento požadavek můžete nahlásit písemně, ústně i telefonicky. 
 
Upozornění na volné pobíhání psů a drůbeže 
Po zimě si většina občanů hezky upravila prostranství kolem svých domů. Zrovna tak se obec 
snaží o zvelebování veřejných prostranství. V některých částech obce se ale znovu rozmohl 
nešvar volného pobíhání slepic, které tyto upravené plochy znečišťují. Většina chovatelů má 
drůbež uzavřenou na svých pozemcích. Je to jen několik jedinců, kteří zákaz pobíhání 
zvířectva nerespektují a kazí tak úsilí ostatních  i hezký vzhled naší obce. Vyzýváme proto 
neukázněné občany, aby respektovali platný zákaz  vypouštění slepic na veřejná prostranství. 
Dodržování zákazu bude obecní úřad sledovat a jeho nedodržování bude řešit jako přestupek..  
       Zrovna tak bylo v poslední době zaznamenáno opět porušování zákazu volného pobíhání 
psů. V jednom případě  dokonce došlo k ohrožení občanů a  celá záležitost je prošetřována 
Policií ČR. Upozorňujeme proto především majitele  psů bojových plemen a všech větších 
psů, že mohou svým jednáním způsobit ohrožení zdraví ostatních občanů a zvláště dětí. Volné 
pobíhání psů je přísně zakázáno. Pes se na volném prostranství může pohybovat pouze pod 
dohledem  majitele a musí být zabezpečen tak, aby nemohl nikomu ublížit a musí být označen 
známkou. 

Oznámení dárcům krve 
Transfuzní oddělení klatovské nemocnice a Oblastní spolek ČČK oznamují všem dárcům, že 
odběry krve se uskuteční v úterý 25. května 2010 v Sušici v Penzionu pro seniory v době od 
14.00 do 16.30 hodin.  

 
Z kultury: 
Pouť Čejkovy 
Tuto neděli bude pouť v Čejkovech. 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy srdečně zve všechny příznivce dobré muziky na tradiční 
pouťovou zábavu, která se koná v sobotu 22. května 2010 v Čejkovech v hostinci u Kůsů“ od 
20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina ANDROMEDA. 



 
Poutní mše svatá bude v Čejkovech u Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi sloužena 
v neděli 23.května 2010 od 11.00 hodin. 
 
Pozvánka 
Česká  křesťanská  akademie  Sušice Vás zve v pátek 28.května 2010 v 19.30 hod 
na besedu v Domě - Penzion (Pod Svatoborem)  DUCHOVNÍ ROZM ĚR PUTOVÁNÍ  
s P.Františkem Líznou SJ , který podepsal Chartu 77, byl čtyřikrát vězněn prošel pěšky 
napříč Evropou a své putování popsal ve dvou knihách (Musím jít dál a Šel jsem však 
vytrvale).  

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál v sobotu v Nezamyslicích, kde prohrál 1:5. B tým hrál v Rabí, kde zvítězil 4:0. 
Dorost hrál s vedoucím týmem FK Horažďovice, kde prohráli 0:6. Dorostenci hráli jen v osmi 
hráčích. Družstvo žáků hrálo v sobotu v Blížejově, kde prohráli 1:3. V neděli zvítězili doma 
se Stodem. 
Memoriál Jiřího Hány vyhrála Stará garda Horažďovice, Stará garda Hrádek skončila na 
druhém místě. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu doma s TJ Sušice v 18.00 hodin. B tým hraje doma v neděli od 17.00 
hodin proti Tatranu Kašperské Hory. Dorost a žáci hrají v sobotu i v neděli OTAVA CUP.  

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
19.5.2010  Marta Hánová   80 let 
19.5.2010  Marie Pavelcová    70 let 
                       
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


