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Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera v úterý 17. prosince 2013 zasedalo zastupitelstvo obce.  Zastupitelé vyslechli zprávu 
starosty o činnosti obce a zprávu předsedy finančního výboru. Zastupitelstvo projednalo a 
schválilo rozpočtové změny za rok 2013 a rozpočtové provizorium na rok 2014.  Dále 
zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemné z obecních lesů na rok 2014, které činí 900,-Kč 
za hektar. Byla schválena změna vyhlášky o místním poplatku za odpady. Výše poplatku za 
odpady zůstává ve stejné výši jako v letošním roce tj. 700,- Kč za poplatníka.  Byla rovněž 
projednána výše vodného a stočného. Cena vodného bude ponechána ve stávající výši 9,- Kč 
bez DPH. Cena stočného byla upravena v souladu s požadavkem Státního fondu životního 
prostředí od 1.1. 2014 na  29,30 Kč bez DPH. Zastupitelstvo také projednalo a schválilo 
prodej hasičské stříkačky Sboru dobrovolných hasičů v Čejkovech. Zastupitelstvo rovněž 
schválilo  průjezd vozidel Historic Vltava Rallye naší obcí v květnu 2014 s tím, že budou 
dodrženy sjednané podmínky. Zastupitelé schválili odkup  pozemku v k.ú. Čermná u budovy 
bývalé školy,  odkup pozemků v k.ú. Hrádek u Sušice a předběžně odsouhlasili směnu dvou 
pozemků v k.ú. Zbynice. Na závěr zasedání proběhla diskuse s občany. S úplným zněním 
usnesení z jednání zastupitelstva  se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových 
stránkách obce. 
 

Informace o prodeji vánočních dekorací z dílny paní Heleny Knězové 
Informujeme občany, že prodej vánočních  dekorací z dílny paní Heleny Knězové  bude 
probíhat až do pátku 20.12.2013 do 17 hodin. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

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,  to znamená ve Zbynicích v  8.30 hodin a na  Zdouni v 10.00 hodin. 
 
Pozvánka ze zámku na divadlo pro děti 
srdečně Vás zveme na divadelní představení pro děti v zámecké kapli sv. Valburgy, 28. 
prosince od 15.00 hodin. Vyprávění je podpořené různými kousky kejklířskými, zpíváním a v 
podobě figur Alšova betléma se objeví také další postavy příběhu zrození Páně. Na konci děti 
uvidí nejen stromeček, ale také budou moci obdivovat postupně připravený betlém. 
 
 
 



Pozvánka z hospůdky u Píny 
Příští  sobotu 28. prosince 2013 od 20.00 hodin se uskuteční v hospůdce U Píny poslední 
letošní zábava. Zahraje skupina Teze. Srdečně zve Maruška a Pína. 
Zároveň přeje hospůdka U Píny všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
19.12.2013  Růžena Švarcová   70 let 
22.12.2013  Jaroslav Řezanka   50 let 
                        
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní Růženě Švarcové se připojuje 
rovněž Český červený kříž v Hrádku. 
 
 
 
Dnes máme také blahopřání, které nebývá tak časté.  Dne 26. prosince 2013 oslaví manželé 
Marta a Karel Hánovi z Tedražic čp. 59 diamantovou svatbu. Přejeme jim do dalších 
společných let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu a posíláme jim pro radost druhou 
písničku. 
 
 
Všem našim občanům přejeme požehnané a pokojné prožití vánočních 
svátků, krásnou rodinnou pohodu a dětem hodně dárků pod stromečkem a 
spoustu krásných zážitků. 


