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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 12. října zasedala Rada obce. Rada projednala usnesení z jednání zastupitelstva, v 
souvislosti s připravovanou rekonstrukcí rybníku Malá Strana smlouvu o výpůjčce 
s Agenturou ochrany přírody a zabývala se přípravou akce Hrádek u Sušice ČOV a 
kanalizace. Projednány byly požadavky Obecních lesů Hrádek a tři došlé podněty. 
 
Informace k volbám do zastupitelstva obce 
   Tento týden ve dnech 15. a 16.října  2010  se uskuteční volby do obecního zastupitelstva 
naší obce. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 15.října od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu 16.října 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 byly rozeslány všem voličům poštou a měly být doručeny. Pokud někomu 
nebyl hlasovací lístek doručen nebo jej ztratil, může obdržet hlasovací lístek i 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. 
 
    V naší obci se bude volit 15 členů zastupitelstva. Celkem kandidují 4 volební strany, které 
tvoří 53 kandidátů.Volič může volit tím, že na hlasovacím lístku zakřížkuje maximálně 15 
jednotlivých kandidátů bez ohledu na volební strany. Druhou možností je zakřížkovat 1 
volební stranu. Třetí možností je zakřížkovat jednu volební stranu a v ostatních stranách 
vybrané jednotlivé kandidáty. V tomto případě mají přednost  křížky u jednotlivých 
kandidátů. Nesmí se zakřížkovat víc než 1 volební strana a víc než 15 jednotlivých kandidátů.  
Přesné instrukce jsou na informačním letáku, který vám byl doručen společně s hlasovacím 
lístkem.  
Mandáty na obsazení míst v zastupitelstvu  jsou na základě výsledku voleb přiděleny 
jednotlivým volebním stranám podle celkového počtu hlasů, které každá volební strana 
získala jako celek. 
 
Poděkování 
 Na konci tohoto volebního období chceme jménem všech současných zastupitelů poděkovat 
všem našim občanům za veškerou spolupráci, za vaše náměty a pomoc. Za uplynulé období se 
podařilo realizovat a připravit v naší obci značné množství akcí. Byly to nejen stavby a 
investiční akce, ale i mnoho kulturních a společenských akcí a akcí směřujících k dalšímu 
rozvoji naší obce. Stručný přehled toho nejdůležitějšího, co se podařilo za volební období 
uskutečnit, si můžete přečíst na úřední desce obecního úřadu.  Udělat toto množství práce a 
překonat všechny překážky bylo možné jen díky velké pracovitosti všech stávajících 
zastupitelů a také díky vaší pomoci a vstřícnosti. Díky dobrému hospodaření současného 



zastupitelstva obec vstupuje do nového volebního období bez dluhů a vzhledem k přípravě 
dalších investičních akcí má k dnešnímu dni nahospodařeno 13 milionů Kč. 

 
Z kultury: 
Pozvánka 
V sobotu 16. října  od 20.00 hodin zahraje v hospůdce U Píny hudební skupina  „Pí –dem“. 
Srdečně zve Maruška a Pína. 
 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál v Měčíně, kde prohrál 0:1. B tým hrál doma proti Sokolu Neznašovy a prohrál 1:3, 
Gól dal Kutil. Dorost hrál těžké utkání v Mochtíně a zvítězil 2:0. Oba góly dal Švelch. Starší 
žáci zvítězili v Měčíně 1:0. Mladší žáci hráli v Lubech, kde prohráli 0:4. Mladší přípravka 
hrála turnajově doma. Zápas na d Sušicí zvítězila 5:0, ostatní zápasy prohrála. Všechny 
branky dal Špička. 
Příští utkání 
A tým hraje doma proti TJ Přeštice B. B tým hraje v Běšinech. Dorost hraje doma proti 
Chanovicím. Starší žáci hrají v neděli od 13.00 hodin doma se Sušicí. Mladší žáci hrají 
v sobotu ve 13.00 hodin v Měčíně. Mladší přípravka hraje v sobotu v Klatovech. 
 
Zprávy z hasičské soutěže 
Družstvo mladých hasičů se v sobotu 9. října zúčastnilo závodu požárnické všestrannosti ve 
Volšovech. Celkem se zúčastnilo 49 družstev. Naši hasiči obsadili z celkového počtu družstev 
21. místo, v závodě CTIF 34. místo a v závodě všestrannosti 7. místo. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
14.10.2010  Jana Houdečková   60 let 
                     
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  K blahopřání se připojuje rovněž 
Český červený kříž v Hrádku. 
 


