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Vážení občané,
dovolte, abych Vám v tomto zpravodaji připomněla několik skutečností, které jsou Vám již velmi dobře známy a přidala několik dalších informací.

výtisk zdarma

Úhrada poplatků

Připomínáme termín splatnosti místního
poplatku
za likvidaci komunálního odpadu
Hana Kašparová, starostka obce
dle platné obecně závazné vyhlášky číslo
Jak je to s odpady?
1/2001 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
Směsný komunální odpad. Vyvážení popelnic zajišťuje každou využívání a odstraňování komunálního odpastředu firma RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň. Vyskytnou-li se jakékoliv pro- du a obecně závazné vyhlášky číslo 1/2005,
kterou se mění a doplňuje vyhláška číslo
blémy s vyvážením popelnic, obracejte se na obecní úřad.
Upozorňujeme, že bioodpad (tráva, odpad ze zahrad, kuchyně, atd.) 1/2012.
do popelnice nepatří!
Poplatek za osobu / rok
s trvalým pobytem je 500 Kč.
Tříděný odpad. Jde o plasty, PET, sklo, papír. U kontejneru na PET Splatnost:
lahve a sklo jsou také umístěny kontejnery na papír. Žádáme Vás, v I. pololetí je do 31.3. běžného roku
udržujte v okolí všech těchto odpadních nádob pořádek a donesený v II. pololetí je do 31.8. běžného roku
vytříděný odpad vhazujte do nich! Často se stává, že vytříděný odpad
Poplatek za rekreační objekt /rok
bývá volně odložen vedle těchto nádob...
je 1000 Kč.
Splatnost:
jednou splátkou do 31.8. běžného roku
V Hrejkovicích je umístěn také kontejner na obuv, oděvy a hračky. Věci do něj odložené jsou určeny k dalšímu použití a využití. Nově
Místní poplatek za psy /rok
= 100 Kč
je zde také umístěna nádoba na sběr použitého jedlého oleje. 1 pes
každý další pes = 150 Kč
Olej do ní odkládejte výhradně v PET lahvích.
Příslušný poplatek je možné uhradit
hotově přímo v kanceláři obecního úřadu v
Nebezpečný odpad. Obec Hrejkovice svoz tohoto odpadu již několik let Hrejkovicích. Nebo bankovním převodem na
sama nerealizuje. Nebezpečný odpad můžete individuálně odvézt a zdarma účet u Komerční banky v Milevsku číslo
uložit do sběrného dvora v Kovářově. Na toto ukládání má Obec Hrejkovice s 6828271/0100. Do políčka „Zpráva pro příjemce“ uveďte název obce + číslo popisné
Obcí Kovářov sjednanou řádnou smlouvu a ročně hradí částku 20 000 Kč.
Vašeho domu. V Pechové Lhotě a Níkovicích
bude poplatek vybírán na místě v předem
Sběrný dvůr v Kovářově. Od roku 2015 můžete využívat zdarma určený den.
Sběrný dvůr v Kovářově. Tam se přijímají odpady jako například moStarostka obce připomíná všem, kteří
torové oleje, použité oleje z domácnosti, skříně, postele, sklo, železo, dosud neuhradili některý z uvedených popapír i plasty a další suroviny.
platků, aby platbu provedli na pokladně
v kanceláři obecního úřadu.
Otevírací doba:
středa 12—17 hodin
pátek 12—17 hodin
sobota 8—12 hodin
Pár slov k veřejnému pořádku

a bezpečnosti v obci

Železný šrot. Svoz železného šrotu v roce 2020 se stejně jako v - udržujte pořádek kolem svých obydlí a zbyminulosti uskuteční ve všech obcích. V Hrejkovicích proběhne už
v sobotu 18. dubna 2020. Konkrétní termíny svozů v ostatních vesnicích budou včas upřesněny. Pokud se chcete nějakého železného šrotu zbavit, připravte ho na tento den před své domy.

Biologický odpad.

Kontejner na biologický odpad bude přistaven v
Hrejkovicích a Pechové Lhotě podle aktuální potřeby. Následně bude převezen také do Níkovic a na Chlumek. Zdůrazňujeme, že do tohoto kontejneru
patří jen a výlučně bioodpad! Tedy suroviny, které se biologicky rozkládají:
odpad ze zahrad a zahrádek, tráva, listí, spadané ovoce, zbytky zeleniny a
ovoce z přípravy pokrmů. Patří sem i ořezané větve a větvičky, ale jen ty malé, v žádném případě neodkládejte ŽÁDNÉ OSTATNÍ SUROVINY!

tečně
neznečišťujte
veřejné
(například venčením psů...atd.)

plochy

- v jarních a letních měsících dodržujte takzvané „neděle bez sekaček a jiných hlučných
prací“ (například řezání dřeva...atd.)
- při jakémkoliv narušení bezpečnosti v obci
(například výskytu podezřelých osob, podomních prodejců, a podobně) kontaktujte neprodleně strážníka Obecní policie v Kovářově
Pavla Škocha -telefon 603 514 076 nebo
starostku obce -telefon 724 180 151.
Hana Kašparová, starostka obce

Informace z obce
Jaký byl rok 2019?
Využili jsme dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a vybudovali „Bezpečné chodníky a přechody
v Hrejkovicích.“
Od 1.7.2019 je v Hrejkovicích úspěšně zprovozněn
úsekový měřič rychlosti.
Z dotace Jihočeského kraje jsme opravili místní komunikaci 1c (ke Koškovým)
Z dotace Program obnovy venkova (POV) Jihočeského
kraje se podařilo opravit Fialův Křížek v Pechové Lhotě a
střechu na sociálním zařízení u kulturního domu také v Pechové Lhotě.

Probíhá oprava požární nádrže v Níkovicích. Část
nákladů pokryje přiznaná dotace z Ministerstva zemědělství.

Co nás čeká v roce 2020...
V Pechové Lhotě bude E.ON ukládat rozvody elektrické
energie do země. Souběžně s tímto proběhne rekonstrukce
veřejného osvětlení s následným uložením rozvodů elektroinstalace do země.
S Povodím Vltavy řeší Obec Hrejkovice majetkové vypořádání a následně opravy koryta Hrejkovického potoka v
úseku obce Hrejkovice.

Zaměříme se na sledování kvality pitné vody.
To jsou největší akce, které se chystáme v příštím roce
realizovat. Další budeme zvažovat a realizovat podle dostupnosti vyhlašovaných grantů a dotací. A samozřejmě budeme reagovat na Vaše aktuální náměty, potřeby a připomínky. Snažit se
vyjít vstříc tak, abychom Vám život ve všech našich obcích co
nejvíce zpříjemnili.
Hana Kašparová, starostka obce

Sauna

Bude v provozu dle počasí pravděpodobně
do konce dubna 2020. V případě dalšího zájmu o
saunování po ukončení běžného provozu sauny je
možné toto objednat u paní Štvánové
(telefon 775 102122) -za poplatek 1 000 Kč a
podmínky nejméně 10 osob.
Podzimní saunování bude opět s ohledem
na počasí zahájeno v říjnu...

Kadeřnictví
Každý sudý týden vždy v pondělí od 10 hodin.
Objednávky u Petry Toušové
(telefon 728 953 923)

Mandl
Příjem a výdej prádla vždy 1 x týdne v úterý.

Kominické služby
Službu kominíka si můžete objednat v kanceláři obecního úřadu u starostky obce
Hany Kašparové (telefon 382 524 130)
nebo
Miroslava Janeše (telefon 606 566 426)

Krásné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2020
všem hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti
srdečně přeje
starostka obce Hana Kašparová
a
zastupitelé

Kultura
Místní knihovna v Hrejkovicích
Výpůjční doba knihovny je ve středu od 15,30—18,30 hodin.
Knihovna má webové stránky www.knihovnahrejkovice.estranky.cz.
Čtenáři zde kromě jiného najdou i knižní novinky, které obec pro knihovnu zakoupila. Knihovna má vypracovaný on-line katalog: katalog.knihmil.cz/LANius/hrejkovice.

Místní knihovna v Pechové Lhotě

Výpůjční doba knihovny je každé úterý od 14 - 15,30 hodin.

Souhlasíte s gratulací k životnímu výročí?

Dosavadní praktikovaná praxe při gratulacích k životním výročím občanů zahrnuje osobní návštěvu zástupců Sboru pro občanské
záležitosti spolu se zástupcem obce u oslavence doma při výročí jeho
narození 70, 75, 80 let a dále každý rok. Totéž platí při gratulacích
přes Písničky pro radost z Jihočeského rozhlasu České Budějovice.
Podle novely občanského zákoníku musí občané nově s touto gratulací
souhlasit. Žádáme proto oslavence, kteří si osobní gratulaci a zahrání
Písničky pro radost v rozhlasu nepřejí, aby tuto skutečnost oznámili
na obecním úřadu. Jinak budeme dále pokračovat v takto zavedené
praxi.
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Počátkem příštího roku se starostka chystá přivítat další občánky. Slavnostní akt vítání nově narozených dětí do života provádí
Hana Kašparová spolu se Sborem pro občanské záležitosti, s
ohledem na počet narozených dětí, pravidelně každý rok na
podzim. Termín příštího vítání se nyní posouvá na počáteční
měsíce roku 2020. Fotografie je z posledního vítání.
-et-

Kalendář kulturních akcí obce Hrejkovice

2019
30.11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ v Pechové Lhotě a Níkovicích
1.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU v Hrejkovicích

-od 16,30 hodin
-od 16,30 hodin

15.12. ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ V KAPLIČKÁCH

koledy zazpívají děti z Hrejkovic a Chlumku:
Chlumek náves -od 16,00 hodin (při nepříznivém počasí se zpívání nekoná),
Hrejkovice kaplička -od 16,30 hodin, Pechova Lhota kaplička –od 17,15 hodin,

21.12. VÁNOČNÍ DIAMANT

Níkovice kaplička -od 18,00 hodin

děti z Hrejkovic sehrají v sálu KD Hrejkovice divadlo

-od 17,00 hodin

22.12. ZPÍVÁNÍ KOLED+BETLÉMSKÉ SVĚTLO

u vánočního stromu v Hrejkovicích
-od 17,00 hodin
nezapomeňte si přinést lucernu na Betlémské světlo a čelovku nebo baterku. Pro zpívání dostane každý
texty s koledami. Na zahřátí bude připraven výborný svařák a čaj.

2020

Leden

4.1. NOVOROČNÍ HREJKOVICKÁ DVACÍTKA

turistický pochod, který každoročně pořádají Kamarádi cest
Hrejkovice

Únor

1.2. HASIČSKÝ BÁL Hasiči Hrejkovice
v KD Hrejkovice

8.2. HASIČSKÝ BÁL Hasiči Pechova Lhota
v KD Pechova Lhota

15.2. DĚTSKÝ KARNEVAL v KD Pechova Lhota
pořádá Obec Hrejkovice

29.2. DĚTSKÝ KARNEVAL v KD Hrejkovice
pořádá Obec Hrejkovice

Březen

7.3. MAŠKARNÍ PLES v KD Hrejkovice,
pořádá ČSŽ Hrejkovice

Duben
… (datum zatím neupřesněn)

JARNÍ NEDĚLNÍ VÝŠLAP

pořádají Kamarádi cest Hrejkovice

30.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve všech částech obce

Květen

15.5. STAVĚNÍ MÁJKY v Hrejkovicích
16.5. POUŤOVÉ POSEZENÍ (zábava) v KD Hrejkovice
pořádá Obec Hrejkovice

17.5. POUŤOVÉ FOTBALOVÉ KLÁNÍ

spolu se utkají –Hrejkovice, Pechova Lhota, Níkovice, Chlumek
pořádá Obec Hrejkovice

30.5. POUŤOVÉ POSEZENÍ V Níkovicích –stavění májky
31.5. DEN DĚTÍ na hřišti v Hrejkovicích
pořádá Obec Hrejkovice

Červen

16.6. POUŤOVÉ POSEZENÍ v KD Pechova Lhota
pořádá Obec Hrejkovice

17.6. POUŤOVÉ FOTBALOVÉ KLÁNÍ v Pechové Lhotě
pro všechny obce pořádá obec Hrejkovice
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Červenec

4.7. III. LETNÍ MOTOGRILOVÁNÍ v Hrejkovicích na hřišti
pořádají HADI Hrejkovice

…….

(datum zatím neupřesněn)

STEZKA ODVAHY v Níkovicích

11.7. COUNTRY BÁL na návsi v Pechové Lhotě

v případě nepříznivého počasí se bál uskuteční v KD Pechova Lhota,
pořádá Obec Hrejkovice

18.7. TURNAJ V NOHEJBALU v Hrejkovicích na hřišti
Srpen

8. 8. TURNAJ V PETANQU na hřišti v Hrejkovicích
pořádá Petanque klub Hrejkovice

29.8. UKONČENÍ LÉTA na hřišti v Hrejkovicích
diskotéka, hry, občerstvení

Říjen

4.10. SETKÁNÍ s DŮCHODCI v Hrejkovicích
hraje Piňakoláda

27.10. POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA v KD Hrejkovice
………..(datum zatím neupřesněn) PODZIMNÍ NEDĚLNÍ VÝŠLAP okolo Hrejkovic
Listopad

7.11. POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ
v KD Pechova Lhota
28.11. a 29.11.
NASVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
v Hrejkovicích, Pechové Lhotě a Níkovicích

Prosinec
plán akcí na prosinec 2020 a celý následující rok 2021 přinese příští vydání Hrejkovického zpravodaje -číslo 1/2020.

Termíny některých z uvedených akcí jsou zatím orientační, jinde chybí úplně
Sledujte webové stránky obce (www.hrejkovice. cz) a vývěsky v obcích,
kde budou přesné začátky akcí včas upřesněny.

Na všechny chystané akce Vás srdečně zveme!
Máte zájem o elektronické dosílání Hrejkovického zpravodaje?
Na požádání je možné dosílat Hrejkovický zpravodaj i elektronicky. Například chalupářům, přátelům, známým,
kamarádům nebo někomu z rodiny, kdo z Hrejkovic nebo přilehlého okolí pochází, ale už zde nežije. Jednoduše každému, koho veřejné dění na Hrejkovicku zajímá. O elektronické dosílání zpravodaje stačí požádat na redakční email,
uvedený na této straně dole v itineráři nebo na titulní straně hlavičky zpravodaje a připojit svoji emailovou adresu.
Nebo můžete požádat o zasílání starostku obce Hanu Kašparovou. Potřebujete-li další výtisk zpravodaje pro někoho
jiného, bude dostupný v kanceláři obecního úřadu. Hrejkovický zpravodaj naleznete i na webových stránkách obce
https://www.hrejkovice.cz
Eva Taterová
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