
2. června 2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Volby 
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. V naší obci se zúčastnilo voleb celkem 634 voličů, což je 58,11 % z celkového 
počtu 1 091 zapsaných voličů. Nejvyšší účast 65,16 % měla obec Tedražice, dále Zbynice 
60%, Hrádek 57,88 %, Čermná  57,72%  a nejméně Čejkovy   51,83%. 
Z kandidujících politických stran získala v naší obci nejvíce platných hlasů: 
ODS 136 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 21,58% 
ČSSD 115 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 18,25% 
TOP 09 98 hlasů, což je 15,55% z celkového počtu hlasů. 

Daruj krev 
Transfuzní oddělení klatovské nemocnice a Oblastní spolek ČČK oznamují, že odběry krve se 
uskuteční v úterý 8. června 2010 v Sušici v Penzionu pro seniory v době od 14.00 do 16.30 
hodin.  

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Hudební akademie 
Ředitelka Základní školy v Hrádku zve všechny příznivce hudby na jubilejní X. Hudební 
akademii, která se koná tento čtvrtek 3. června od 17.00 hodin v budově základní školy. 
Zahrají žáci navštěvující hru u pana Karla Maláta. 
 
Pozvánka na výstavu 
Smíšený sbor Svatobor Sušice pořádá výstavu ke150. výročí svého založení. Výstava bude 
zahájena slavnostní vernisáží 2. června v 17.00 hodin v Muzeu Šumavy v Sušici a potrvá do 
31. července 2010. Všichni jsou srdečně zváni.  
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma s Mochtínem B a zvítězil 4:0. B tým hrál ve Svéradicích, kde prohrál 0:3. 
Dorost hrál doma s Horšovským Týnem a zvítězil 3:1. Branky dali Kodýdek dvě a Pena 
jednu. Žáci hráli též doma se Sušicí B a zvítězili 3:0. Góly dali Bigasz, Jílek a Vondráček po 
jednom. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu v Žihobcích. B tým hraje doma v neděli proti Sokolu Žichovice. Dorost 
hraje v sobotu v Měčíně a v neděli hraje doma proti Blovicím. Žáci hrají v neděli 
v Chotěšově. 
 
 



 
                         
 
 
 


