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evidenční číslo: MK ČR E 14418

Vážení spoluobčané!
Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní
záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si dovolím nyní jen shrnutí událostí
v obci za poslední čtyři roky. Více o akcích, které byly uskutečněny za poslední 4 roky
vypoví tabulka.
Jen stavební akce z tohoto přehledu jsou ve výši 53,5 mil. korun. Mimo dotace na
čistící auto si obec všechny žádosti o dotaci zadávala sama. Výběrové řízení u větších
zakázek nám vždy zpracovávala firma ( tělocvična, vodovodní řad, zateplení, čistící auto
apod.).
Největší investiční akce za poslední desetiletí - tělocvična je v tabulce uvedena
v částce, která byla vysoutěžena. Do 14 dnů bude kolaudace celé stavby a od 1. října
chceme, aby tělocvična byla již v provozu. Cena za výstavbu bude dodržena a obec jedná
ještě o možnosti dalších úspor.
Zájemci o nájem sportovní plochy nám již zaplnili rozvrh od pondělí do čtvrtka
v nejvytíženější dobu od 17,00 do 22,00 hod.. Máme také zájemce na soboty a neděle na
sportovní turnaje. Naše základní škola bude tělocvičnu využívat v dopoledních hodinách
od pondělí do pátku. Byl přijat nový zaměstnanec obecního úřadu – nový správce
tělocvičny. V těchto dnech se vybírá nová uklízečka – vrátná na provoz tělocvičny.
Zastupitelstvo také nyní hledá nájemce na Fitness centrum a saunu.
V roce 2012 a 2013 byla naše obec hodně zasažena přívalovými dešti. Ještě nyní se
napravují škody. Po mnoha jednáních s Jihočeským krajem byl v letošním roce vyhlášen
dotační titul pro svazky obcí na vypracování studie protipovodňové ochrany. Spolu
s obcemi Borek, Hosín a Úsilné jsme získali dotaci ve výši 340 tis. korun. Ve výběrovém
řízení byla vybrána firma Sweco Hydroprojekt a.s., která studii zpracovává. Před jejím
dokončením by mělo být veřejné projednání, abychom byli všichni seznámeni s výsledky
studie na protipovodňová opatření na katastru obce Hrdějovice a okolních obcí.
Poděkování za práci v těchto vypjatých dnech patří našim hasičům, kteří dnem i nocí
pomáhali zvládat vodní přívaly a odváděli poctivou práci. Proto zastupitelstvo rozhodlo,
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že i když jsme nezískali dotaci na osobní auto, obec navýšila částku na jeho pořízení
a poskytla ZJ SDH půjčku na jeho vybavení, aby splňovalo podmínky na hasičské osobní
auto. Fiat Ducato byl slavnostně požehnán o pouti Sv.Bartoloměje v Hrdějovicích.
Nevyhovující Avie bude prodána.
Již pomalu ¾ roku se zpracovává projekt na novou hasičskou stanici. V průběhu prací se
zjistilo, že na pozemku je staré vodohospodářské dílo ( patří Pozemkovému úřadu ), které
se musí zrušit, dále se musí změnit užití pozemku a pak teprve se může požádat o stavební
povolení. To vše je značně časově náročné, ale konec je v dohledu.
Také jsou před schválením projekty na opravu chodníku u Bíců v ulici Hlubocká,
výstavba nového chodníku v ulici Těšínská ve směru na Hosín, přístupová komunikace
z Těšínské ulice k Rychlíkům a spol. Připraven je projekt na výstavbu komunikace ke
Kolkům, nebyli jsme letos úspěšní v získání dotace na tuto akci.
Z dalších projektů, které je třeba v dohledné době v obci řešit je oprava vodovodního
řadu na návsi, oprava osvětlení v obci a následně i oprava Těšínské ulice. Je třeba dodělat
oplocení MŠ a sběrného dvora. Pokračovat by se mělo ve snaze získat finance na
vybudování dětských hřišť. Oprava kaple Panny Marie Těšínské a jejího okolí má již za
sebou dvě etapy – opravu kapličky Panny Marie Těšínské a studánky. Ještě nás čeká
oprava kaple Panny Marie Lurdské, výstavba zpevněných ploch, oprava chodníků
a vybudování nových laviček.
Sběrný dvůr byl otevřen zkušebně v pozdějších odpoledních hodinách v úterý a ve
čtvrtek a také zhruba každou druhou sobotu v dopoledních hodinách. Ve sběrném dvoře
nyní můžete odkládat komunální odpad, textil určený pro charitu, železný šrot, papír, oleje
z domácností a nebezpečný odpad ( staré barvy, oleje apod.). Nelze zde odebírat stavební
odpad, na to nejsou potřebné prostory a obec Hrdějovice nemá žádnou skládku.
Dlouho se již řeší co s tak zvaným biologickým odpadem. Zastupitelstvo se již na
podzim roku 2013 rozhodlo a ve spolupráci se SMOJK ( Svaz měst a obcí jihočeského
kraje) se přidalo k žádosti v rámci vyhlášeného dotačního projektu „Zvýšení separace
biologicky rozložitelného komunálního odpadu – domácí kompostéry“. V březnu roku
2015 budou dodány kvalitní domácí kompostéry do jednotlivých rodin ( dle zájmu ).
Hodnota kompostéru bude cca 2.500,-Kč. Občan podepíše s obcí smlouvu, ve které se
zavazuje za úplatu ( asi 250,-Kč ) převzít kompostér na dobu 5 let. Po této době bezplatně
přejde kompostér do jeho majetku. V této 5leté době bude obec a občan kontrolován, zda
kompostéry jsou a fungují.
Tato varianta řešení biologického odpadu připadá nám – zastupitelům nejschůdnější. Další
4 návrhy na možnost separace bio odpadu byly zamítnuty ( popelnice na bio odpad, obecní
kontejnery na bio odpad, odvoz do sběrného dvora v ČB občanem Hrdějovice, odvoz na
kompostárnu obcí . Všechny jsou podmíněny poplatky za kontejner, odvoz a skládkování.
Tento poplatek není malý. A největším problémem je separace zelené hmoty, kde do
těchto svozových kontejnerů se nesmí dávat dřevní hmota, potraviny a podobně. Což by
byl asi největší problém. Není v zájmu zastupitelů a následně občanů obce Hrdějovice
zvyšovat poplatky za odpad. Jednotlivé domácnosti budou v měsíci říjnu osloveny, zda
mají zájem o domácí kompostér.
V tomto roce jednou z velmi důležitých událostí, která zasáhla každého občana
Hrdějovic a Opatovic byla změna provozovatele ( správce ) vodohospodářského majetku
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obce Hrdějovice. Převod majetku od bývalého správce - firmy Čevak a předání novému
správci – firma Radouňská vodohospodářská společnost a.s. ještě není ukončeno.
Proč zastupitelé rozhodli o tomto kroku?
Obec je vlastníkem vodohospodářského majetku v cca hodnotě 100 mil. Kč
( vodovodní a kanalizační řad ). Nakupuje vodu pitnou od JVS a města České Budějovice
a za úplatu odvádí odpadní vodu vlastníkovi čističky – městu České Budějovice. Obec
Hrdějovice jako vlastník majetku v této výši je povinna ze zákona každoročně vkládat do
údržby tohoto majetku 1 mil. Kč. Obec vybírá provozovatele ( správce ) svého majetku
a ten se stará za úplatu o tento svěřený majetek. Pokud obec není se svým správcem
spokojena, musí to řešit. V prosinci na jednání zastupitelstva se neodsouhlasila cena
vodného a stočného na rok 2014 ( navýšení o cca 6,-Kč) a na pracovní schůzce zastupitelů
dne 27.12.2013 se rozhodlo podat firmě Čevak výpověď. I nadále se vedla jednání o ceně,
ale v dubnu bylo rozhodnuto o výběrovém řízení na nového správce. Smlouva s firmou
Čevak končila 30.6.2014 a od července musel být stanoven nový správce. Firma Čevak se
účastnila výběrového řízení, ale nabídla nejméně výhodné podmínky pro správu majetku.
Na webu obce v zápisech ze zastupitelstva a v aktualitách najdete tabulku, které firmy se
přihlásily a jaké podmínky nabídly. Vše bylo konzultováno s poradenskou firmou
a následně s právničkou obce.
Změnou správce jsou zjištěny okolnosti ve vlastnictví kanalizační sítě v části obce
Hrdějovice, které se nyní řeší s městem České Budějovice ( část ulice Nemanická
a Školní).
V poslední době zazněly dotazy na IV. Železniční koridor. Platí stále varianta dvou
tunelů. V září letošního roku mělo být schváleno územní rozhodnutí, ale do dnešního dne
se tak zatím nestalo. Provizorní varianta na zabezpečení stávající tratě, aby od roku 2018
mohl být celý úsek na území České republiky za IV. ŽK spočívá v tom, že se stávající trať
zabezpečí ( oprava mostků, natažení optických kabelů apod.). Rozhodně to neznamená, že
se stávající trať bude zdvoukolejňovat a podobně. Jak dlouho bude toto provizorium trvat,
si netroufám odhadnout. Dálnice D3 měla být již také dávno hotova.
V obci Hrdějovice bylo uskutečněno za účasti obce, spolků a jednotlivých občanů
mnoho kulturních a sportovních akcí. Začíná se v lednu a končí v prosinci. Zahajují plesy
– hasičský, Těšínských kamarádů, sportovní - šibřinky a dětské maškarní disko. V dubnu
následuje Pálení čarodějnic a stavění májky. Pořádá se zde cyklistický závod, turnaje
v šipkách, fotbalové a volejbalové turnaje a nesmím zapomenout na nohejbal. Již tradicí je
Dětský den a hasičský závod O pohár Starosty. Pouť Sv.Bartoloměje nám připomíná, že se
blíží konec prázdnin a začíná škola. Pro seniory je v tento podzimní čas připraven hudební
večer s občerstvením. V prosinci se můžeme těšit na rozsvícení vánočního stromu
a Betlémské světlo. Mnoho akcí pro své školáčky pořádá základní a mateřská škola.
Všem, kteří mají zájem cokoli pro své spoluobčany udělat, patří dík. A velké
poděkování patří zastupitelům, kteří dokázali všechny tyto akce uskutečnit.
S přáním pěkných dnů sepsala Ing. Jana Lepičová, starostka.

3

INFORMACE
1.10.2014 – pozvání na otevření tělocvičny v Hrdějovicích
Ve středu 1. října od 18,00 do 21,00 hod. jste pozváni na podvečerní prohlídku při
zahájení provozu tělocvičny v Hrdějovicích. Máte možnost si prohlédnout prostory
tělocvičny za poslechu hudby a na závěr bude ohňostroj.
10. – 11.10. 2014 komunální volby
V pátek a v sobotu budou volby do zastupitelstva obce na obecním úřadě
v Hrdějovicích ve volební místnosti
2.10.2014 – Vítání občánků
Ve čtvrtek od 16,30 hod. bude v zasedací síni Obecního úřadu vítání nových občánků
narozených od ledna 2014 v obci Hrdějovice.
24.10.2014 – tradiční setkání seniorů
V pátek 24.10.2014 se v sále U Kadleců uskuteční tradiční setkání seniorů
s kulturním programem a občerstvením.
Tabulka investic za rok 2011 - 2014
Název akce
Oprava požárního schodiště - ZS
Protipovodňové opatření Těšín II.
Záchytná stoka Figura
Doplnění parkovacích stání II. - MŠ
Obnova kapličky P.M.Těšínské + schodiště
Obnova záchytné stoky Na Babě
Obnova cyklistické stezky Hrdějovice-Borek
Obnova chodníků u kaple na Těšíně
Přestavba kotelny
Výstavba nájezdu ke kotelně
Ukazatel rychlosti
Příspěvek městu na cyklostezku Borek - ČB
Oprava hasičského auta+nákup pneu
Nadstavba učebny ZŠ
Vodovodní řad – Těšínská ulice
Čistící auto
Pomník letců
Oprava cest po povodni
Dýchací přístroje
Povodňové dotace do SDH
Zateplení a rekonstrukce OÚ a ZS
Tělocvična
Pomník letců
Obnova kaple a okolí na Těšíně - studánka
Hasičské auto
Automatizace knihovny
Hasiči - výstražný maják

Rok
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

celkem
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Cena celkem
276 667,00
571 058,00
83 567,00
299 916,00
97 272,00
251 507,00
640 772,00
321 732,00
1 321 200,00
141 600,00
94 954,00
400 000,00
101 269,00
2 196 150,00
3 609 874,00
2 884 640,00
96 945,00
442 508,00
134 000,00
4 036 010,00
38 300 000,00
61 525,00
311 400,00
650 000,00
40 650,00
116 000,00

Dotace
120 000,00
224 937,00
47 000,00
251 507,00
600 000,00
290 000,00
80 000,00
74 954,00
70 000,00
1 800 000,00
2 639 736,00
33 000,00
339 689,00
134 000,00
99 500,00
40 000,00
234 916,00
25 000,00
116 000,00

57 481 216,00

7 220 239,00

Vyhlašovatel
dotace
JčK - POV

MAS - SZIF
JčK - ČEZ
JčK - POV
Pojistná událost
Pojistná událost
JčK - POV
JčK - POV
JčK
JčK
MŽP
JčK - POV
Pojistná událost
JčK
JčK

JčK - POV

MK Praha
JčK
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