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Váţení spoluobčané, protoţe se v obci mnoho
událo a před námi je celé léto, které snad nám
všem bude přát, chci Vás krátce informovat
o dění v obci.
Dokončuje
se
výstavba
parkoviště
u zdravotního střediska a pošty. V těchto dnech
probíhají poslední stavební práce a pak vše je
třeba jen účetně zakončit, abychom dostali
finanční dotaci. Při kontrole na dokončované
stavbě jsme zjistili, ţe parta místních dětí úspěšně
vytahala kameny z gabionů a při cigárku a pivku
se bavily. Část parkovací plochy uţ nevypadala
nově. Přes různá upozornění dětí i rodičů na
nepořádek, rozbitá okna a pomalované dveře asi
budeme muset přistoupit k zavedení kamerového
systému v areálu zdravotního střediska, aby byla
devastační činnost naší mládeţe omezena.
V rámci výstavby a s ohledem na bezpečnost
provozu pošty bylo nutno zbourat stávající
poţární schodiště. Snad vyjde dotace a bude stát
zde brzy nové.
Nebyli jsme úspěšní v získání dotace na
herní prvky pro děti. Na podzim to budu zkoušet
znovu. Děkuji tímto dětem z MŠ a ZŠ
v Hrdějovicích za krásné obrázky, které budou
součástí ţádosti o dotaci. Lanová pyramida pro
starší děti začíná na částce 200 tis. korun.
V rozpočtu však bylo plánováno 100 tis. Kč na
herní prvky a tak se něco málo postaví. Po
dohodě s TJ SLAVOJ Hrdějovice jsou v areálu
TJ dvě „houpadla“ ( kůň a zebra ). Na Těšíně

evidenční číslo: MK ČR E 14418

u kapličky jsou základy na „pavouka“ pro děti od
3 let. Ještě se musí po zatvrdnutí betonu
natáhnout lanové prvky.
Získali jsme stavební povolení na záchytnou
stoku na Těšíně. Na podzim začnou stavební
práce.
Také bylo dokončeno stavební povolení na
osvětlení na Těšíně, které je ve špatném stavu.
Snad na podzim či zjara vyhlásí dotační titul,
který by se na toto hodil.
Zatím nám byla zamítnuta dotace na obnovu
vodovodu v Těšínské a Hlubocké ulici a na měřič
rychlosti u ZŠ. Ostatní ţádosti jsou ještě
v jednání.
V těchto dnech podáváme ţádost na čistící vůz.
I ten by byl pro obec přínosem.
Firma DAŇHEL AGRO a.s. slaví letos 20.
výročí zaloţení. Při té příleţitosti darovala firma
20 mateřským školkám šlapací traktůrek John
Deere. Jeden obdrţely i děti v naší MŠ.
Děkujeme majiteli a přejeme dětem, aby si ho co
nejvíce uţily.
K 31.8.2011 bude ukončen na ţádost Mudr.
Stanislava Ryčovského pronájem na provoz
zubařské ordinace v zdravotním středisku
Hrdějovicích. Registrovaní pacienti budou
ošetřeni v zubní ordinaci v Kněţkodvorské ulici
v Českých Budějovicích.
Odpadová popelnice na oleje z domácností ve
sběrném dvoře v Hrdějovicích se jiţ ujala.
Mnoho občanů ji uţ vyuţilo. Tímto se omezí

mnoţství tuků vylévaných do kanalizace.
V třídění odpadů se obec Hrdějovice umisťuje
v té lepší polovině obcí a měst v kraji. Stále je ale
co zlepšovat.
Tímto chci také upozornit, ţe do 30.6.2011 by
měli všichni občané (kteří hradí platbu za odpady
2x ročně) doplatit zbývající částku. Při
nedodrţení termínu je obec povinna vystavit
plátci platební výměr.
Děkuji všem, kteří svou připomínkou či
upozorněním přispějí k rozvoji obce. Pokud máte
zájem o dění v obci, všechna zastupitelstva jsou
ze zákona přístupná veřejnosti. Zápisy z nich
musí být do 10 dnů vyvěšeny. Vaše postřehy či
připomínky mohou být doručeny i přes webové
stránky obce (stránky budou inovovány). Nelze
však odpovídat na anonymy. Pokud chci sdělit
svůj názor či stíţnost, tak se podepíši.
Nyní se ještě vrátím k dění v obci. Dne
18.5.2011 jsem byla spolu s Jiřím Severou na
slavnostním předání (zapůjčení) praporu obce
Hrdějovice na výstavu „ROŢMBERKOVÉ – rod
českých velmoţů a jeho cesta dějinami“. Tato
výstava je ve Valdštejnské jízdárně v Praze
a koná se u příleţitosti 400. výročí úmrtí
posledního Roţmberka. Byly vyzvány všechny
obce z České republiky, které mají na praporu
znázorněnou roţmberskou růţi, o jeho zapůjčení.
Z celkového počtu 61 měst a obcí se jich v Praze
sešlo 45. Výstava je přístupná do 20.8.2011.
Dále jsem byla oslovena Českou televizí,
pořadem Toulavá kamera, o natočení obce
Hrdějovice a Opatovice do vysílaného cyklu

tohoto pořadu o cyklostezkách. Natáčení
proběhlo a bude odvysíláno v průběhu letních
prázdnin. Týden předem nás prý budou
informovat, kdy bude zařazen. Datum pro
zájemce pak bude na webových stránkách obce.
Dnes máme za sebou mnoho akcí z letošního
jara. Úspěšný byl druhý ročník cyklistického
závodu. Také první ročník fotbalového turnaje
kadetů se vydařil. Na dětském dnu byli z kádě
vyloveni všichni kapři a pěnové koupeli se asi
ţádné dítě nevyhnulo.
O prázdninách připravuje SDH jiţ tradiční turnaj
O pohár starostky. Bude se konat 30.července
2011 na hřišti TJ SLAVOJ Hrdějovice.
Dne 28.srpna 2011 se koná pouť Sv.Bartoloměje.
Tomu bude předcházet hudební večer v hospodě
Na hřišti 27.8.2011. V neděli pak bude pro děti
odpoledne loutková pohádka na návsi a pro starší
a pokročilé hudba k poslechu i k tanci v hospodě
U Kadleců.
Podrobnosti budou uvedeny na webových
stránkách obce.
Ještě jedna informace pro školáky, kteří
budou po prázdninách navštěvovat Základní
školu v Hrdějovicích. Školní výuka začíná ve
čtvrtek 1.září.
Ale teď jsou před školáky prázdniny a tak ať si je
ve zdraví všichni uţijí.
S přáním pěkných dnů sepsala
Ing. Jana Lepičová, starostka.
www.hrdejovice-opatovice.cz

