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Starý rok končí a nový začíná
Milí spoluobčané,

Co se letos podařilo?

rok 2021 se pomalu a jistě blíží do svého
finále, se zastupiteli obce jsme proto trochu bilan-



covali letošní hospodaření obce. Zhodnotili jsme,
co se nám zrealizovat podařilo a co ještě zbývá

Na základně
pasportu dopravního značení byly doplněny
a opraveny dopravní značky ve všech částech obce.



Z dotace Jihočeského kraje Programu obnovy venkova získala
Obec Hrejkovice částku 280 000 Kč. Využila ji na opravu
střechy na hospodářských budovách Obecního úřadu Hrejkovice
č.p. 60. Šlo o první etapu investování.

života. Díky tomu jsme museli řadu chystaných
akcí v naší obci úplně zrušit. Jiné zcela zásadně



pozměnit nebo přizpůsobit panující situaci. Všichni pevně doufáme, že nejpozději hned se tento

V Pechově Lhotě byla dokončena
Má teď nové osvětlení a nový nátěr fasády.



stav začne zlepšovat... Život v Česku se tak zase
vrátí k normálu nebo alespoň k udržitelnému

Obec má připravený projekt + stavební povolení
na opravu hasičské nádrže za prodejnou v Hrejkovicích.



stavu bez zásadních omezení a restrikcí. Jak se
však zdravotní situace v celé zemi bude nadále

Obec má vypracovaný projekt + stavební povolení
na vybudování připojení pitné vody ze Zbelítova do Níkovic.



Zpracovává se projekt na opravu kapličky v Hrejkovicích.



Vybudovala se pergola u Hrejkovické hospody.

nebo je neodkladné řešit. Už dva roky zasahuje
covid 19 zcela agresivně do všech oblastí našeho

vyvíjet si zatím nikdo netroufne
predikovat.
Členové kulturní komise, navzdory všem těmto
skutečnostem, naplánovali společné akce pro celý
příští rok. Jejich přehled najdete na třetí a čtvrté

oprava

kapličky.

Co se chystá v roce 2021?


Oprava střechy na hospodářských budovách obecního úřadu
č.p. 60. Půjde o druhou etapu investování. Realizováno bude z
dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

všichni užijeme.



Oprava hasičské nádrže v Hrejkovicích za prodejnou.

Děkuji Vám všem, kteří dodržujete proticovidová opatření a přispíváte tím ke zvládnutí



V Níkovicích přípojka k vodovodu ze Zbelítova.



Oprava kapličky v Hrejkovicích.



Doplnění dalších fitness prvků na hřišti u Hrejkovického rybníka.

straně tohoto vydání. Všichni pevně doufáme, že
akce se budou moci uskutečnit a společně si je

další vlny onemocnění. Přeji Vám hodně zdraví
a spokojený život v našich obcích.
Do nového roku 2022 Vám všem přejeme

klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví,
štěstí a lepší zdravější časy!
starostka obce Hana Kašparová a zastupitelé

Toto je přehled největších akcí, které bychom chtěli v příštím
roce zrealizovat. Jejich úspěšnost však velmi závisí na poskytnutých
grantech a dotacích. Rádi uvítáme další Vaše náměty na zlepšení, tipy
či aktuální připomínky.
Hana Kašparová, starostka obce

Velká prázdninová soutěž má výherce
O letošních prázdninách probíhala ve všech částech obce
Výherci stezky + odměny:
soutěž nazvaná Léto v pohybu. Zapojit se mohl každý, kdo si chtěl
zasoutěžit o ceny, trochu se hýbat, pobavit i něco dozvědět. Dle 1. Eliška Tomanová (poukaz do KFC v hodnotě 500,-Kč)
přesného zadání procházely děti body v Hrejkovicích, Níkovicích, 2. Pavel Čapek (2x poukaz na 1 hod. do JUMP arény Tábor)
(2x pizza –dovoz z Jídlo GO Milevsko)
Pechově Lhotě a Chlumku. A kdo chtěl, pustil se do dobrovolného 3. Jan Panoška
úkolu vymyslet básničku, která musela obsahovat pět slov:
léto, prázdniny, jahoda, slunce, stan.
Výherci dobrovolného úkolu + odměny:
(čokoládová pomazánka Nutella)
Autorkami nápadu i jeho realizátorkami jsou členky kulturní 1. dědeček Pavlis
(bonboniéra Lindt)
komise. Ty velmi děkují všem, kteří se do prázdninové soutěže Léto 2. Marek Matuška
-etv pohybu zapojili a výhercům gratulují.

Poděkování za práci

Vyhlášky obce
Starostka připomíná platnost obecně závazných vyhlášek,
které jsou dostupné na webových stránkách
Obce Hrejkovice www.hrejkovice.cz

Dovolte mi, abych poděkovala paní Anně Mezerové
za dlouholetou práci v naší obecní knihovně. Vedla ji neuvěřitelných 37 let a letos ke konci roku se ji rozhodla předat paní
Heleně Matouškové. Po celé ty roky se aktivně zapojovala
do kulturního dění. Nacvičovala s dětmi besídky, pásma na
vítání občánků a metodicky vedla knihovnu v Pechově Lhotě.
Ještě jednou moc děkuji za obětavou práci, kterou
vždy dělala s láskou. Přeji paní Mezerové do dalších let pevné
zdraví a hodně spokojenosti.
Hana Kašparová, starostka obce

Služby v Penzionu č.p. 47
Sauna

Eva Kubíčková tel. 723 343 652
čtvrtek: ženy
pátek: muži

Kadeřnictví Lenka Havlová tel. 774 974 481
objednávky po telefonické domluvě
Pedikúra

Monika Krtková tel. 602 713 701
čtvrtek: od 9,00 hodin
v provozovně kadeřnictví jen dle objednávek

Mandl

Eva Kubíčková tel. 723 343 652
příjem a výdej prádla po telefonické domluvě

Nabídka volných bytů v Penzionu
Jde o tři malometrážní byty, určené potřebným z
našich obcí.

Důchodcům nebo ostatním, kteří jsou

soběstační a využijí některé sociální služby. V případě
zájmu kontaktujte starostku obce Hanu Kašparovou.



Obecně závazná vyhláška obce Hrejkovice č. 1/2020
o místním poplatku ze psů ukládá uhradit
za 1 psa
100,- Kč
za 2. a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč



Obecně závazná vyhláška obce Hrejkovice č. 1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství ukládá uhradit
poplatek za osobu s trvalým pobytem
500,- Kč
poplatek za rekreační objekt
500,- Kč



Obecně závazná vyhláška obce Hrejkovice č. 3/2020
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství



Obecně závazná vyhláška obce Hrejkovice č. 2/2021
o místním poplatku z pobytu
sazba za každý započatý den
5,- Kč

Poplatky lze hradit hotově nebo bankovním převodem (číslo účtu
6828271/0100, do zprávy pro příjemce zapište název své obce a číslo
popisné Vašeho domu). Celý příští rok 2022 bude možné příslušné platby
také provádět platební kartou v kanceláři obce. Terminál má obec na
jeden rok zapůjčený zdarma. Termín prvních dvou poplatků je do
31. března běžného roku nebo ve dvou splátkách do 31. března
a 30. srpna běžného roku.

Kam s nebezpečným a nadměrným odpadem?
Od letošního září uzavřela Obec Hrejkovice smlouvu se
Službami města Milevska o možnosti ukládání nebezpečného a
nadměrného odpadu na skládku do Jenišovic. Odpad zde můžete
bezplatně uložit, ale je nutné se prokázat občanským průkazem.
Provozní doba skládky
pondělí — pátek: 6,30 - 16,30 hodin
sobota: 8,00 - 11,00 hodin

Jak to bude s bioodpadem?
Podle aktuální potřeby bude do Hrejkovic a Pechovy Lhoty přistaven kontejner, následně pak převezen i do Níkovic
a Chlumku. Připomínáme, že do kontejneru patří jen a pouze
biologicky rozložitelné suroviny.

Co se starým železím?
Také v roce 2022 proběhne v jednotlivých obcích sběr
železného šrotu. Přesné termíny svozů budou včas zveřejněny.

Směsný komunální odpad
Svoz bezproblémově zajišťuje i nadále firma RUMPOLD-P
s.r.o. Plzeň. Pokud by se nějaký problém vyskytnul, řešte tuto
situaci se starostkou obce.

Tříděný odpad sleduje kamera
Starostka znovu zdůrazňuje -vhazovat roztříděný odpad
do správných nádob, nenechávat ho vedle nich volně ležet
a v okolí odkládacího místa udržovat pořádek. Tento prostor je
monitorován kamerou.

Odkládání použitého jedlého oleje
Do příslušného kontejneru výhradně v uzavřených PET lahvích.

Potřebujete kominíka?

Jeho služby si můžete objednat přímo u Miroslava Janeše
na tel. čísle 606 566 426 nebo prostřednictvím starostky obce
Hany Kašparové na tel. čísle 382 524 130.
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Kontejner na obuv, oděvy a hračky
Věci v něm odložené jsou určeny pro další využití.

-et-

Kalendář kulturních akcí obce Hrejkovice

závěr roku

2021

Listopad
27.11. Rozsvícení vánočních stromečků
v Pechově Lhotě a Níkovicích

Květen
20.5. Stavění májky v Hrejkovicích
21.5. Pouťové posezení/zábava v Hrejkovické
hospodě
pořádá Obec Hrejkovice

28.11. Rozsvícení vánočního stromečku
v Hrejkovicích
Prosinec
19.12. Zpívání koled u vánočního stromečku
v Hrejkovicích

rok

2022

Leden
8.1. Novoroční Hrejkovická 20
tradiční turistický pochod
pořádají Kamarádi cest Hrejkovice

22.5. Pouťové fotbalové klání
utkají se týmy z Hrejkovic, Pechovy Lhoty,
Níkovic a Chlumku, pořádá Obec Hrejkovice

28.5. Pouťové posezení v KD Pechova Lhota
29.5. Pouťový fotbálek Pechova Lhota

Červen
4.6. Den dětí na hřišti v Hrejkovicích
pořádá Obec Hrejkovice

Červenec
2.7. Letní motogrilování na hřišti v Hrejkovicích
pořádají HADI Hrejkovice

Únor
5.2. Hasičský bál v KD Hrejkovice
pořádá SDH Hrejkovice

8.7. Stezka odvahy v Níkovicích
9.7. Country bál na návsi v Pechově Lhotě
pořádá Obec Hrejkovice

19.2. Dětský karneval v KD Hrejkovice
pořádá Obec Hrejkovice

19.2. Hasičský bál v KD Pechova Lhota
pořádá SDH Pechova Lhota

Březen
5.3. Dětský karneval v KD Pechova Lhota
pořádá Obec Hrejkovice

Duben
…?... Jarní nedělní výšlap
termín bude včas upřesněn
pořádají Kamarádi cest Hrejkovice

V Pechově Lhotě proběhla letos v červenci premiéra kulinářské soutěže v pečení bůčku. V jejím finále se účastníci společně vyfotografovali.

30.4. Pálení čarodějnic
ve všech částech obce

Letošní Stezka odvahy zavedla děti až ke kapličce nad Níkovicemi.

Na hřišti v Hrejkovicích se v létě uskutečnil už V. ročník motogrilování.
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Kalendář kulturních akcí obce Hrejkovice

Vítání nových občánků

Srpen
20.8. Turnaj v petanqu v Hrejkovicích na hřišti
pořádá Petanque klub Hrejkovice

27.8. Ukončení léta na hřišti v Hrejkovicích
hry, diskotéka, občerstvení

Září
17.9. Setkání s důchodci
vystoupí populární kapela VYSOČINKA
pořádá Obec Hrejkovice a ZD Hrejkovice

Vysočinka letos v říjnu zpříjemnila společné posezení seniorů.

Říjen
…?... Podzimní nedělní výšlap okolo Hrejkovic
termín bude včas upřesněn
pořádají Kamarádi cest Hrejkovice

22.10. Posvícenské posezení /zábava
v Hrejkovické hospodě

Listopad
5.11. Posvícenské posezení/zábava
v KD Pechova Lhota
26.11.+27.11. Rozsvícení vánočních stromečků
v Hrejkovicích, Pechově Lhotě a Níkovicích

Prosinec
Přehled akcí na prosinec 2022 a celý rok 2023 přinese
Hrejkovický zpravodaj opět za rok.
Termíny některých akcí jsou orientační, některé z nich zatím
nejsou uvedeny vůbec. Budou upřesněny a včas zveřejněny.
Sledujte vývěsky, plakáty nebo webové stránky obce
www.hrejkovice.cz

Srdečně Vás zveme na všechny akce!
starostka obce Hana Kašparová
a členové kulturní komise

Přivítání nově narozených dětí do života má v Hrejkovicích svoji tradici. Pravidelně každý rok ho provádí starostka
obce Hana Kašparová spolu se Sborem pro občanské záležitosti.
Letos starostka přivítala šest dětí, přesně stejný počet jako
vloni. Slavnostní obřad se konal v sobotu 19. června a v hojném
počtu se ho zúčastnili i rodinní příslušníci.
Horní fotografie (zleva):
(v kočárku) Štěpán Fiala,

Jan Fara, Rozálie Komárková

Dolní fotografie (zleva):

Josef Šefr, Simona Slámová, Josef Dvořák
(chybí Tadeáš Jech)
-et-

Souhlasíte s gratulací k životnímu výročí?
Při gratulacích k životním výročí občanů navštěvují
zástupci Sboru pro občanské záležitosti spolu se zástupcem
obce oslavence v jeho domácím prostředí. Jde o výročí narození
70, 75, 80 let a dále pak každý rok. Podle novely občanského
zákoníku musí občané s touto gratulací souhlasit. To platí i pro
gratulace z Jihočeského rozhlasu České Budějovice formou
Písničky pro radost.
Žádáme proto oslavence, kteří

si

osobní gratulaci

a zahrání Písničky pro radost v rozhlasu nepřejí,
skutečnost oznámili na obecním úřadu.

aby tuto
-et-
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