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Nové zastupitelstvo obce
Milí spoluobčané,

Dne 23. a 24. září 2022 proběhly v celém Česku
volby do obecních zastupitelstev. Do devítičlenného
zastupitelstva obce Hrejkovice byli zvoleni zastupitelé:

na přelomu listopadu a prosince začíná adventní čas
pokory a smíření. Vánoční svátky a celá doba Adventu je
časem, kdy bychom se měli zastavit, zamyslet se a věnovat

Kamila Bendová
Jaromír Halíř
Hana Kašparová
Miloš Hlavín
Lukáš Fiala
Miroslav Kortan
Ing. Helena Černá
Tomáš Pecka

co nejvíce času svým blízkým a přátelům. Všichni si v této
době jistě vzpomeneme i na ty, kteří tu s námi už nejsou.
Na spoluobčany, kteří s námi letos už stromeček společně
nerozsvítí. Nechte na ně v mysli proběhnout tichou
vzpomínku.
Je čas nejen na vzpomínky a rozjímání, ale i na
bilancování končícího roku. I když jsme si všichni mysleli, že
žijeme v klidné a civilizované době a slovo válka už budeme
číst pouze v knihách dějepisu, zaskočily nás začátkem roku
události na Ukrajině. A s nimi spojené problémy, které
zasáhly celou Evropu. Ani nám se nevyhnula inflace,
zvyšování cen energií a starosti, jak zajistit pro sebe a své

Roman Blažek

rodiny spokojený a důstojný život. Čeká nás složité období
a poprat se s ním, nebude jednoduché.

starostka obce

Kamila Bendová
tel. 724 180 151, 382 524 138

Pomáhejme si proto navzájem a netočme se zády
k problémům ostatních. Společně dokážeme tuto nelehkou

místostarosta obce

dobu překonat. Nebojte se přijít za námi se svými starostmi, připomínkami nebo náměty na zlepšení. U nás Vám

Jaromír Halíř

zůstávají dveře stále otevřené.
Vážení,

tel. 774 444 399

Hana

přejeme Vám všem
klidné a požehnané vánoční

Finanční výbor
Kašparová - předsedkyně výboru

svátky. Do nového roku 2023
hlavně pevné zdraví, štěstí,

Miloš Hlavín, Lukáš Fiala

lásku a ať už nás čekají
jenom lepší časy!

Kontrolní výbor

Miroslav Kortan - předseda výboru
Ing. Helena Černá, Tomáš Pecka

starostka obce Kamila Bendová a zastupitelé

Kulturní komise
Roman Blažek - předseda komise

úřední

Michaela Volfová, Nina Fialová,
Stanislava Schorníková, Anna Komárková,
Nikola Kokrmentová, Veronika Komárková
-et-

hodiny

pondělí 7,00 - 16,00
úterý 7,00 - 14,00
středa 7,00 - 17,00

čtvrtek 7,00 - 14,00
pátek 7,00 - 14,00

účetní obce
Drahomíra Průchová
tel. 725 031 103

E-mail: ou@hrejkovice.cz

Platné obecní vyhlášky

Ohlédnutí za rokem 2022

Starostka znovu připomíná platnost obecně závazných
vyhlášek. Všechny jsou dostupné na www.hrejkovice.cz

Z dotace jihočeského kraje Program obnovy venkova získala
obec Hrejkovice částku 269 000 Kč. Využila ji na druhou etapu
opravy střechy hospodářských budov obecního úřadu Hrejkovice.
Byl zpracován projekt na opravu kapličky v Hrejkovicích.
Oprava začne v jarních měsících příštího roku.
Z dotačního programu Jihočeského kraje byla obci Hrejkovice
přiznána dotace 5 000 Kč na každé nově narozené dítě v obci.
Podmínkou je přihlášený trvalý pobyt jeho rodičů v obci Hrejkovice
nebo částech, které k ní náleží. Stejnou částku schválila novým
občánkům ze svého rozpočtu i obec Hrejkovice.

Obec v rámci uložení elektrického vedení do země pořídila
nové sloupy veřejného osvětlení v části obce Hrejkovice.

Obecně závazná vyhláška obce Hrejkovice č. 1/2020 o
místním poplatku ze psů ukládá uhradit za jednoho psa 100,- Kč
za druhého 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 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem,
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 je
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. Termín úhrady všech
poplatků je do 31. března běžného roku.

Pár slov k ukládání odpadů

Kamila Bendová, starostka obce

Nebezpečný a nadměrný odpad můžete
skládce v Jenišovicích, ale je nutné se
průkazem.
Provozní doba:
pondělí - pátek: 6,30 sobota: 8,00 -

O bezpečnosti, pořádku
a klidných nedělích
Při jakémkoliv narušení pořádku a bezpečnosti v obcích
neprodleně kontaktujte strážníka Obecní policie v Kovářově
Pavla Škocha

-tel. 603 514 076 nebo starostku obce Hrejkovice
Kamilu Bendovou -tel. 724 180 151.

Snažte se kolem svých obydlí udržovat pořádek. V sezonních
měsících stále platí „klidné neděle bez sekaček a dalších hlučných
prací.“ Veřejné plochy neznečišťujte venčením psů, odhazováním
odpadků či nedopalků cigaret. Striktně dodržujte zákaz venčení psů
na hřišti!
-et-

bezplatně uložit na
prokázat občanským
16,30 hodin
11,00 hodin

Na Bioodpad bude podle aktuální potřeby přistaven do Hrejkovic
a Pechovy Lhoty kontejner. Následně pak bude převezen i
do Níkovic a Chlumku. Připomínáme, že do kontejneru patří jen
a pouze biologicky rozložitelné suroviny.
Železný šrot. I v roce 2023 proběhne v jednotlivých obcích jeho
svoz. Přesné termíny budou včas zveřejněny.
Směsný komunální odpad. Svoz zajišťuje i nadále firma
RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň. Pokud by se vyskytl nějaký problém,
řešte situaci se starostkou obce.
Tříděný odpad. Prostor v okolí odkládacího místa na tříděný
odpad je monitorován kamerou. Vhazujte roztříděný odpad
do správných nádob a okolo nich nenechávejte nic volně
ležet.
Použitý jedlý olej odkládejte do příslušného kontejneru výhradně
v uzavřených PET lahvích.
Kontejner na obuv, oděvy a hračky. Věci v něm odložené jsou
určeny pro další využití.
-et-

Služby
sauna

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

kadeřnictví Lenka Havlová tel. 774 974 481
objednávky po tel. domluvě
pedikúra
Monika Krtková tel. 602 713 701
(v kadeřnictví)
objednávky po tel. domluvě
čtvrtek: od 9,00 hodin

Vítání občánků.

Bývalá starostka obce Hana Kašparová letos

přivítala do života čtyři nově narozené děti. Slavnostní obřad
se konal v neděli 28. srpna 2022 v budově obecního úřadu
v Hrejkovicích, za hojné účasti rodinných příslušníků. Atmosféru celé
akce umocnila recitace, hudba a zpěv místních děvčat.
Nově narozené děti (na fotografii zleva):
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Eva Kubíčková tel. 723 343 652
příjem a výdej prádla po tel. domluvě

kominík

Miroslav Janeš tel. 606 566 426
službu lze objednat přímo nebo
v kanceláři u starostky obce
OBECNÍ KNIHOVNY

HREJKOVICE

Karolína Housková, Elen Farová,

Štěpánka Mrzenová, Dominik Kutil

mandl

-kb-

knihovnice Helena Matoušková
středa 15,30 - 18,30 hodin

PECHOVA LHOTA knihovnice Ludmila Habartová
pondělí 14,00 - 16,00 hodin

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ OBCE HREJKOVICE
Závěr roku 2022

rok

2023
LEDEN

20.11. od 15 hodin
Kdo zachrání princeznu?

7.1. Novoroční Hrejkovická dvacítka

dětské divadelní představení

tradiční turistický pochod

účinkuje divadelní soubor Hrejkováček

26.11. od 17 hodin
Rozsvícení vánočních stromečků
v Pechově Lhotě a Níkovicích
27.11. od 17 hodin
Rozsvícení vánočního stromečku
v Hrejkovicích
3.12. od 15 hodin
Mikulášská nadílka v Hrejkovicích

ÚNOR
4.2. Hasičský bál v KD Hrejkovice
4.2. Hasičský bál v KD Pechova Lhota
11.2. Masopustní průvod v obci Pechova Lhota

25.2. Obecní maškarní ples v KD Hrejkovice
společný ples všech místních částí, hraje kapela Kazach,
změna termínu vyhrazena!

17.12. od 17 hodin
Společné vánoční zpívání
u stromečku v Hrejkovicích
společné vánoční setkání obyvatel
všech místních částí

22.12. (čas bude upřesněn)
Adventní zpívání v kapličkách
ve všech místních částech
Hasiči v Pechově Lhotě oslavili 130 let od svého založení.

BŘEZEN
4.3. Dětský karneval v KD Hrejkovice
25.3. Dětský karneval v KD Pechova Lhota
DUBEN
? Dubnový jarní nedělní výšlap (termín bude včas upřesněn)
30.4. Pálení čarodějnic (ve všech částech obce)
Děti si užívaly dětský karneval.

V pouťovém fotbalovém klání se mezi sebou utkaly týmy ze všech obcí: Hrejkovic, Pechovy Lhoty, Níkovic a Chlumku.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ OBCE HREJKOVICE
KVĚTEN
19.5. Stavění májky v Hrejkovicích
20.5. Pouťové posezení v hospodě v Hrejkovicích
21.5. Pouťové fotbalové klání
spolu se utkají týmy z Hrejkovic, Níkovic,
Pechovy Lhoty a Chlumku

27.5. Pouťové posezení v hospodě v Níkovicích

ČERVEN

3.6. Den dětí na hřišti v Hrejkovicích
3.6. Pouťové posezení v KD Pechova Lhota

ŘÍJEN
? Říjnový podzimní nedělní výšlap
termín bude včas upřesněn

21.10. Posvícenské posezení
v Hrejkovické a Níkovické hospodě
LISTOPAD
4.11. Posvícenské posezení
v hospodě v Pechově Lhotě

PROSINEC
2.12. + 3.12. Rozsvícení vánočních stromečků
v Hrejkovicích, Níkovicích a Pechově Lhotě

4.6. Pouťový fotbálek Pechova Lhota

ČERVENEC
8.7. Letní motogrilování na hřišti v Hrejkovicích
15.7. Country bál na návsi v Pechově Lhotě

Přehled akcí na prosinec 2023 a rok 2024 přinese
opět za rok další číslo Hrejkovického zpravodaje. Termíny
konání některých akcí jsou orientační, u některých zatím
uvedeny nejsou, ale včas budou zveřejněny.
Sledujte plakáty, vývěsky nebo webové stránky
obce Hrejkovice www.hrejkovice.cz

Na všechny akce Vás srdečně zveme!
Starostka obce Kamila Bendová,
členové kulturní komise a ostatní pořadatelé

V Penzionu je volný byt
Jde o jeden malometrážní byt, určený potřebným z našich
obcí. Důchodcům nebo ostatním, kteří jsou soběstační a využijí
některé sociální služby. V případě zájmu kontaktujte starostku obce
Kamilu Bendovou - tel. 382 524 138 nebo 724 180 151.

-et-

Souhlasíte s gratulací k životnímu výročí?
Na motogrilování přijíždějí motorkáři ze všech koutů Čech.

SRPEN
19.8. Turnaj v petangu v Hrejkovicích na hřišti
?

Prázdninová stezka odvahy v Níkovicích
termín bude včas upřesněn

ZÁŘÍ
2.9. Ukončení léta na hřišti v Hrejkovicích
16.9. Setkání důchodců
zahraje kapela Vysočinka
pořádá obec Hrejkovice a ZD Hrejkovice

Při gratulacích k životním výročí navštěvují oslavence zástupci
obce 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.
Pokud si osobní gratulaci a zahrání Písničky pro radost v
rozhlasu nepřejete, sdělte tuto skutečnost v kanceláři obecního úřadu.

Pár statistických údajů za rok 2022
celkový počet obyvatel
z toho: Hrejkovice
Pechova Lhota
Níkovice
Chlumek

497
226
143
91
37

narodily se
zemřelo
sňatek uzavřely
nejstarší obyvatel obce oslavil

počet popisných čísel:
Hrejkovice + Chlumek
Pechova Lhota
Níkovice

116
77
52

4 holčičky
7 osob
2 páry
97 let
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