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Informace občanům: 
 
Z jednání Zastupitelstva obce 
Včera 14. března 2023 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé vyslechli zprávu starosty o 
činnosti obce a obecního úřadu, zprávu předsedy kontrolního výboru o provedené kontrole a 
zprávu předsedkyně finančního výboru.  Dále zastupitelé projednali a schválili poskytnutí 
dotací na činnost místním společenským organizacím a spolkům, Oblastní Charitě v Sušici na 
zajištění sociálních služeb pro obyvatele a Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
v roce 2023 a dále navržené rozpočtové změny. 
Dalším bodem programu bylo vyhodnocení ankety občanů na pořízení domácích kompostérů.  
Celkem projevilo zájem o domácí kompostér 178 nemovitostí, což je dostatečný počet pro 
podání žádosti o dotaci.  
Zastupitelé rovněž projednali a schválili změnu č.4 Územního plánu obce, která se týká 
lokality BH5 v Hrádku připravované pro výstavbu rodinných domů. Dále bylo projednáváno 
přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci „ŠKOLA HRÁDEK U 
SUŠICE – Podkroví s odbornými učebnami.  Po dlouhé diskusi zastupitelé přijetí této nabídky 
neschválili. 
V rámci bodu programu prodej, výkup a směny pozemků byly předběžně schváleny tři 
záměry prodeje pozemků v k.ú. Čermná a neschváleny dva záměry prodeje. Byl rovněž 
schválen odkup pozemku v k.ú Čermná. 
Na závěr jednání proběhla diskuse s občany. S úplným zněním usnesení z jednání 
zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka 
Kulturní komise zve všechny občany na setkání s floristkou Hankou Kindelmannovou 
Šebestovou dnes 15. března 2023 od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Hrádku. Tématem 
bude velikonoční vazba a výzdoba. Přijďte se inspirovat. 
 
 
Pozvánka na dětský maškarní ples 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech srdečně zve všechny děti a rodiče na dětský maškarní 
ples, který se bude konat v sobotu 18. března 2023 od 14:00 hodin v Čejkovech v Hostinci u 
Kůsů. Na děti čeká bohatá tombola. 
 
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
15. 3. 2023  Michele Mancini               50 let  
15. 3. 2023  Jiřina Říhová     60 let 
15. 3. 2023  Marie Písařová    80 let 
 
                       
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 17. 3.2023  Marie Rybová               65 let 
 21. 3.2023  Jan Toman     60 let 
 21. 3.2023  Věra Kundrátová    70 let 
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


