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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

 

Z jednání zastupitelstva 
V pondělí 6. října 2014 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé projednali a schválili změnu 
č. 1 Územního plánu obce Hrádek a prodej pozemků v katastrálním území Čermná. Na závěr 
proběhla diskuse. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci 
seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 
Informace k volbám do zastupitelstva obce 
   Tento týden ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do obecního zastupitelstva 
naší obce. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 10. října od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu 11. 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 a měly být doručeny. Pokud někomu nebyl 
hlasovací lístek doručen nebo jej ztratil, může obdržet hlasovací lístek 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 o přenosnou volební schránku obecní úřad, nebo přímo volební 
komisi. 
    V naší obci se bude volit 15 členů zastupitelstva. Volič může volit tak, že na hlasovacím 
lístku zakřížkuje maximálně 15 jednotlivých kandidátů bez ohledu na volební stranu. Druhou 
možností je zakřížkovat jednu 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 více než jedna volební strana a více 
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. 
Věříme, vážení občané, že vám není lhostejný další vývoj naší obce a že se dostavíte 
k volebním urnám v hojném počtu, stejně jako v předcházejících letech. 
 
Informace o rozšíření internetových služeb naší obce 
Naše obec aktivovala nový profil na webových stránkách www.rastv.cz. Zde budou 
umisťovány fotografie a videa z akcí, které se v naší obci uskuteční. Odkaz na tento portál 
najdete i na webových stránkách naší obce www.hradekususice.cz 
 
 
 



 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci podzimního úklidu bude tuto  sobotu 11. října 2014 v naší obci proveden sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 
přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný jako v minulých letech, a je vyvěšen na 
vývěskách obecního úřadu a na internetových stránkách obce.  
 
 
Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto: 
  8.00 hod       Hrádek - u č.p. 106 
  8.30 hod       Hrádek - na návsi 
  9.00 hod       Hrádek - u samoobsluhy 
  9.30 hod       Hrádek - u nádraží 
10.00 hod       Hrádek - u zámku 
10.30 hod       Hrádek - u bytovek  (před č.p. 187)  
11.00 hod       Hrádek - v Drahách 
11.30 hod       Hrádek - u mlýna 
12.00 hod       Hrádek - Nový Dvůr 
12.30 hod       Hrádek - na Ajsce 
 
13.00 hod       Tedražice - Luh    (u č.p. 18) 
13.30 hod       Tedražice - náves 
 
14.00 hod       Čejkovy -  u bytovek 
14.30 hod       Čejkovy - náves 
 
15. 00 hod        Zbynice - náves 
                     
                        15.30 hod        Čermná  - náves 
16.00 hod        Čermná  - Vrčeny 
16.15 hod        Čermná  - Pazderna 
16.30 hod        Puchverk 
17.00 hod        Kašovice - náves 
 
17.30 hod        Odolenov  

Pozvánka na besedu 
Sociální služby Města Sušice a Česká obchodní inspekce zvou na besedu „Jak se bránit 
nevybraným praktikám prodejců“. Beseda se uskuteční v pondělí 13. října 2014 od 14.00 
hodin v jídelně Domu s pečovatelskou službou a je určena nejen seniorům, ale všem 
zájemcům o danou problematiku. 

 
Z kultury: 
Pozvánka na drakiádu 
Sbor dobrovolných hasičů Čermná pořádá příští neděli 19. října 2014 od 14.00 hodin 
drakiádu. Sraz je na návsi, občerstvení je zajištěno. Pořadatelé zvou k hojné účasti. 
 
 
 



 
Pozvánka na posvícenskou zábavu 
V sobotu 18. října 2014 od 17. 00 hodin se uskuteční v hostinci U Kůsů v Čejkovech 
posvícenská zábava. Hraje Piňa Koláda. Do středy 15.10.2014 je možná rezervace míst na 
telefonu 608 827 691. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Výsledky utkání z minulého týdne 
A-tým vyhrál nad Luby B  2:0. Oba góly vstřelil Rychtařík Leoš.   
B-tým prohrál ve Veřechově 3:0.  
Mladší žáci remizovali s  Nalžovskými Hory  3:3 a prémiový bod získali po penaltách. 
Následující víkend se hraje na našem hřišti toto utkání. 
V neděli  12.10. od 16:00 přivítá B-tým Kvasetice. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
10. 10. 2014  Markéta Rybová  60 let   
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


