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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Informace ke komunálním volbám 
Komunální volby do zastupitelstev obcí se uskuteční letos a to ve dnech 15. a 16.října 2010. 
V naší obci se bude volit 15 členů zastupitelstva. Termín pro podání kandidátních listin je do 
10.srpna. Kandidátní listiny podávají volební strany na registrační úřad, kterým je Městský 
úřad v Sušici. Volební stranou může být nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů, 
politické hnutí nebo politická strana, koalice politických stran a politických hnutí a sdružení 
nezávislých kandidátů s politickou stranou nebo hnutím. Kandidátní listina musí být doplněna 
prohlášením kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a nejsou mu známy překážky 
volitelnosti.  Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, 
musí volební strana připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči, kteří podporují její 
kandidaturu. Potřebný počet podpisů voličů na petici je v naší obci 56 v případě jednoho 
nezávislého kandidáta a 97 v případě sdružení nezávislých kandidátů. Bližší informace lze 
zjistit na Obecním úřadu v Hrádku nebo na Městském úřadu v Sušici. 
 
Informace 
Informuje občany a zejména děti, že v době letních prázdnin je areál u základní školy 
uzavřen.  K hrám je možno využívat dětské hřiště u mlýna. 
 
Pozvánka 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku zve své členy na mimořádnou členskou schůzi, která se 
koná příští pátek 30.července 2010 od 20.00 hodin v hasičské zbrojnici. 

 

Z kultury: 
 
Divadelní slavnosti v Sušici 
Divadelní spolek Jezírko Plzeň a MKS Sušice srdečně zvou širokou veřejnost na Divadelní 
slavnosti v Sušici, které se uskuteční ve dnech 30. a 31. července 2010 na ostrově Santos. 
Program je následující:  
30.7.2010 od 20.30 hodin Lucerna 
31.7.2010 od 13.00 hodin Pohádky z kufru   
      od 15.00 hodin Prstýnek z pekla      
      od 20.30 hodin Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka   
 
Všechna představení uvidíte v podání členů divadelního spolku Jezírko Plzeň. 
Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři MKS Sušice a na místě před začátkem představení. 
 
 
 
 
 



Zprávy z hasičské soutěže 
V sobotu 17. července 2010 proběhla v Čejkovech hasičská soutěž historických stříkaček PPS 
8 o putovní pohár Miloše Turka. Této soutěže se zúčastnilo celkem 9 družstev z toho 7 
družstev z obce Hrádek s následujícím umístěním. 

 1. místo družstvo SDH Slavošovice - muži 
 2. místo družstvo SDH Čejkovy - muži 
 3. místo družstvo SDH Hrádek - muži 
 4. místo družstvo SDH Bíluky - muži 

 5. místo družstvo SDH Čejkovy - ženy 
 6. místo  smíšené družstvo SDH Odolenov a SDH Tedražice - muži 
 7. místo družstvo SDH Hrádek - ženy 
 8. místo družstvo SDH Tedražice - ženy 
 9. místo družstvo SDH Čejkovy - veteráni   
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy děkuje všem družstvům za účast a přeje všem hodně 
úspěchů v ostatních soutěžích. Velký obdiv patří i našemu družstvu "VETERÁNŮ". 

  

 


