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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera v úterý 18. prosince 2012 zasedalo zastupitelstvo obce.  Zastupitelé vyslechli zprávu 
starosty o činnosti obce a zprávu o dokončování realizace akce Hrádek u Sušice ČOV a 
kanalizace. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny za rok 2012 a rozpočtové 
provizorium na rok 2013.  Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemné z obecních lesů 
na rok 2013. Byla schválena nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady. 
Na základě nové vyhlášky se od 1. ledna 2013 zvýší poplatek za odpady na částku 700,- Kč za 
poplatníka a rok a dochází ke změnám v osvobození poplatníků. Dále zastupitelstvo 
projednalo a schválilo znění nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. 
Byla stanovena výše ceny stočného od 1.1.2013  na  28,20 Kč bez DPH a bylo rozhodnuto, že 
cena vodného bude ponechána ve stávající výši 9,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo také 
projednalo a neschválilo prodej jednoho pozemku v Čejkovech a vyjádřilo předběžný souhlas 
s prodejem tří pozemků. Na závěr zasedání proběhla diskuse s občany. S úplným zněním 
usnesení z jednání zastupitelstva i zněním schválené vyhlášky se budete moci seznámit na 
úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 

Z kultury: 

Bohoslužby o vánočních svátcích 
Půlnoční bohoslužba na Štědrý den bude na Zdouni v 16.00 hodin. Při této mši zazpívá místní 
chrámový sbor. Mše svaté na Boží hod vánoční i na druhý svátek vánoční budou jako 
v neděli, ve Zbynicích v 8.30 hodin a na Zdouni v 10.00 hodin. 
 
Pozvánka 
Studentský divadelní spolek BEZE JMÉNA si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení 
"Škola základ života".  Představení se uskuteční tento pátek  21.12.2012 od 19:30 hod ve 
Smetanově sále Gymnázia v Sušici. 
 
Pozvánka 
Myslivecké sdružení „Strážiště Čejkovy“ pořádá v sobotu 29. prosince 2012 v Čejkovech v 
hostinci u Kůsů „ POSLEDNÍ LEČ“ . Začátek je ve 20 hodin. K tanci i poslechu hraje 
hudební skupina  MP3. Připravena je bohatá nabídka zvěřiny. Všechny srdečně zvou 
pořadatelé. 
 
Přání 
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce přeje Hospůdka U Píny. 
Zároveň všechny srdečně zve na silvestrovské posezení, kde k poslechu a tanci zahraje do 
ranních hodin Pí – dem. 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
 
19.12.2012  Anežka Boublíková   80 let                         
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto  
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 
 
Všem našim občanům přejeme požehnané a pokojné prožití vánočních 
svátků, krásnou rodinnou pohodu a dětem hodně dárků pod stromečkem. 


