ČERVENEC 2015

evidenční číslo: MK ČR E 14418

ÚVODNÍK
Milí spoluobčané,
za dětmi se zavřely dveře školy, a tak mohou užívat času prázdnin plnými doušky. I pro nás dospělé se
snad také nějaký čas odpočinku najde. Každý máme svou představu o jeho využití. A tak ať už ho
strávíte v kruhu rodinném, na cestách za poznáním, pobytem u vody sladké či slané, přeji Vám všem,
aby bylo naplněno Vaše očekávání a návrat do koloběhu všedních dní byl co nejméně „bolestivý“.
Martina Svobodová

NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV
Zastupitelstvo dne 29. 4. 2015 odsouhlasilo dodavatele na obnovu vodovodu Na Návsi dle výběrového
řízení. Vítězem se stala firma DVOŘÁK STAVEBNÍ, s.r.o. Obnova probíhá dle plánu, na pouť by měla
být náves připravená.
Zastupitelstvo ze dne 27. 5. 2015 rozhodlo o pronajmutí „hrnčírny“ firmě RENOVA RYCHLÍK, s.r.o.,
která si vzala pod svá křídla bývalé zaměstnance Mercatonu a pokračuje ve výrobě keramiky. Její
aktivitu jste mohli vidět i na akci pro děti 31. 5. 2015. I druhá nájemní smlouva byla schválena - a to
nájem kiosku Na Návsi. Dalším z bodů, který stojí za zmínku, patřila diskuse k převzetí ZTV
(komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace) u stavby RETAIL PARKU BOREK.
Zastupitelstvo se dohodlo, že v současné době ZTV nepřevezme. Dále byl schválen závěrečný účet obce
včetně účetních závěrek OÚ, ZŠ a MŠ.
Zastupitelstvo dne 24. 6. 2015 schválilo záměr na změnu sazebníku cen v tělocvičně. Dále schválilo
název nové ulice (již zmíněné nepřevzaté ZTV) NA BAHNECH. Pro nás všechny je jistě důležitá
informace, že zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s městem Hluboká nad Vltavou o výpomoci
Městské policie Hluboká nad Vltavou. Hlavním cílem je kontrola dodržování rychlosti na území naší
obce.
Ještě pro Vaši informaci – plán zastupitelstev na 2. pololetí: 30. 9. 2015 a 21. 10. 2015 od 19.00 hod,
25. 11. 2015 a 16. 12. 2015 od 18.00 hod. Během prázdnin bude vyvěšen termín dle potřeby.

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE
1) Během měsíce května došlo k výměně vjezdových vrat do sběrného dvora. V souvislosti s tím byla
upravena provozní doba takto: úterý a čtvrtek 15:00 – 18:00 hod., každá sudá sobota (vyjma státních
svátků) 8:00 – 12:00 hod. Prosím, respektujte tuto provozní dobu.
2) Okolí studánky u kapličky začalo měnit svou podobu. Úpravy jsou rozloženy do několika etap.
3) Od 1. dubna 2015 byla přidána linka MHD č. 6, která jede od nádraží ČB v 22:02 a končí na točně
Hrdějovice ve 22:24. Protože linka nebyla prakticky vůbec využívána, bude od 1. 8. 2015 zrušena.
4) Knihovna bude v letních měsících uzavřena od 20. 7. do 31. 7. a od 17. 8. do 30. 8. 2015.
5) V minulém zpravodaji jsme informovali o stavu vodovodní sítě. Proto se v období mezi 1. a 15.
srpnem budou opravovat šoupata a hydranty na těchto místech:
ulice Hraniční
křižovatka ulic Těšínská – Dlouhá – Ke Kapličce
ulice Těšínská (pod křižovatkou Těšínská – Dlouhá – Ke Kapličce)
křižovatka ulic Dlouhá a Třešňová
křižovatka ulic Okružní a Krátká
Při výměně dojde k lokálnímu uzavření vody. O konkrétních uzavírkách budete informováni.
6) Obec plánuje změny územního plánu. Pokud máte někdo zájem o nějakou změnu v územním plánu,
máte možnost podat žádost do 15. 8. 2015. Formulář je k dispozici na OÚ.

Pokud potřebujete nějaké informace z obecního úřadu, volejte (387220648), napište nám e-mail
(obec@hrdejovice-opatovice.cz.), navštivte http://www.hrdejovice-opatovice.cz/

AKCE
V období do konce září nás čekají tyto akce, které obec finančně podporuje:
08. 08. 2015 O pohár starosty – pořádají SDH ve spolupráci s OÚ
30. 08. 2015 Bartolomějská pouť

za vedení obce Martina Svobodová

2/4

TJ SLAVOJ HRDĚJOVICE
Slavoj oslavil 80 let
Vážení spoluobčané,
s radostí Vám mohu oznámit, že Slavoj s úspěchem oslavil osmdesáté narozeniny a plný síly se
vrhl do další desetiletky. Věřím, že i Vy jste se zúčastnili narozeninových oslav, které se konaly na
fotbalovém hřišti pod tratí v průběhu celé soboty 20. června 2015. Jako první se začali scházet v brzkém
dopoledni pozvaní hosté z řad bývalých hráčů a osobností, které se v minulosti výraznou měrou zapsali
do hrdějovických fotbalových análů. Pozváni byli i sponzoři klubu, starosta obce Hrdějovice a zástupci
Sboru dobrovolných hasičů Hrdějovice. Slavnostní dopoledne bylo ve znamení prohlídky areálu, a to
včetně prohlídky tělocvičny, ve které hosty s podrobným výkladem provedl starosta obce pan Krupička.
Následovalo krátké zhodnocení změn na fotbalovém hřišti v posledních letech a výhled na úkoly pro
roky budoucí. Vzhledem k tomu, že mnoho z hostů zůstalo přítomno v areálu po celý den i na večerní
posezení s hudbou, věřím, že se oslavy podařily a splnily účel, tedy setkání starší generace členů Slavoje,
kteří se obvykle společně nemají možnost potkat. Přikládám fotografii z tohoto posezení.

Samozřejmě celý den patřil také oslavě našich hráčů. Hned jako první se představili naši nejmenší,
na které byla radost se podívat. Fotbal je v jejich podání opravdovou zábavou, což je vlastně základní
myšlenka fotbalu. Díky Vám, že nám dospělým toto připomínáte. Následovaly postupně zápasy dalších
kategorií našich dětí. Všechny zápasy spojovala myšlenka, aby se ve hře představili opravdu všichni
naši hráči. Celý den byl zakončen zápasem kombinované sestavy A a B mužů proti staré gardě
Hrdějovic. K vidění byl krásný kombinační fotbal, který se musel líbit. Přikládám fotografii z tohoto
zápasu.
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Poté se již ke slovu dostalo večerní posezení u muziky. To ani nepříliš povedené počasí
nedokázalo pokazit a věřím, že si všichni večer užili plnou měrou. Děkuji Vám všem za účast a těším
se do budoucna na další příjemné setkání s Vámi.

Příjemný den přeje
Jiří Fajtl, předseda TJ
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