Březen 2008

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám všem srdečně popřát dodatečně
hodně spokojenosti a zdraví v novém roce 2008.
Letos se obecní zastupitelstvo rozhodlo zaměřit
na následující aktivity. V první řadě podnikáme
kroky k získání finančních prostředků ze zdrojů
mimo obecní rozpočet na stavbu tělocvičny a dále
bychom rádi zahájili postupnou rekonstrukci
a modernizaci našeho obecního majetku, ve kterém
se nachází mateřská školka, kuchyně, zdravotnické
ordinace, obecní knihovna a pošta. Aktuálně je
zpracovávána dokumentace pro podání žádosti o
finanční prostředky z fondů EU na tělocvičnu. Co
se komplexu obecních objektů v Dlouhé ulici týká,
pak je v současné době dokončována projektová
dokumentace na rekonstrukci a modernizaci. Cílem
rekonstrukce a modernizace je zejména snaha o
snížení nákladů na vytápění a provoz těchto objektů
a dále pak získání dalších prostor pro případné
pronajmutí dalším subjektům.
V otázce dalšího působení praktického lékaře
v obci jsme zatím bohužel příliš nepokročili.
Obecní zastupitelstvo dělá kroky směřované
jednoznačně k udržení ordinace praktického lékaře
v obci (požadavek 56% občanů z dotazníkové
akce). Velmi vstřícný a velkorysý návrh obecního
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zastupitelstva na uzavření dodatku k platné nájemní
smlouvě byl panem doktorem odmítnut. V dodatku
obec
navrhla bezplatný
pronájem
ordinace
a upustila od požadavku na úplatu nákladů na
energie, ale požadovala zajištění ordinačních hodin
dvakrát týdně (pondělí dopoledne a čtvrtek
odpoledne) v souladu s návrhem pana doktora. Tato
nájemní smlouva má jednoletou výpovědní lhůtu,
pro kterou jsou zákonem daná jasná a jednoznačná
pravidla. Po odmítnutí obecního návrhu předložil
pan doktor návrh vlastní. V první řadě předložil
návrh dohody na ukončení platné nájemní smlouvy
a následné uzavření pouze jednoduché smlouvy
o bezplatném pronájmu na dobu 1 roku s tříměsíční
výpovědní lhůtou. Tento
návrh je ale pro
jednostrannou výhodnost ze strany navrhovatele
nepřijatelný pro zastupitelstvo obce.
Obecními tamtamy je čas od času slyšet, co
udělá obec pro to, aby zde byl zachován obchod.
Jednoznačně odpovídám, že jediné, co pro to lze
udělat je, chodit tam nakupovat a tím nechat
obchodníka v naší obci vydělat si na živobytí. Není
myslitelné ani reálné, že bude někdy existovat
nějaký „obecní“ krám, který bude provozovat
obecní zastupitelstvo.
S přáním pěkného předjaří a jara sepsal za
zastupitelstvo obce starosta

Víte, že…aneb školní zprávy.
Víte, že na hrdějovické škole v lednu jako
každoročně proběhl zápis do první třídy? K zápisu
se dostavilo 16 dětí a 14 z nich zasedne v září do
školních lavic. Zápisu předcházel den otevřených
dveří nazvaný „Zápis nanečisto“. Letos se naše
škola proměnila v pohádkové království princů
a princezen. U vchodu vyrostl středověký hrad,
který hlídali dva ozbrojenci.Budoucí prvňáčky
spolu s jejich rodiči pak přivítala v každé třídě jedna
princezna se svou pohádkou a pohádkovými úkoly.
Přišly se k nám podívat nejen děti z Hrdějovic, ale
i z Budějovic, Hosína a Hluboké nad Vltavou.
A protože k pohádkám patří dárky, naši návštěvníci
neodcházeli s prázdnou. Každý si odnášel
královskou korunu, na kterou mu princezny
přilepily za splněné úkoly „třpytivé drahokamy“.
Děti shodně tvrdily, že už se do školy těší. Budeme
se na ně tedy těšit i my.
Víte, že se náš zpravodajský tým vypravil na
recitační přehlídku HRDĚJOVICKÝ VAVŘÍNEK?
Hrdějovický Vavřínek je přehlídka v recitaci, kde
se hledají „borci“, kteří by nás zastupovali na
přehlídce okresní.
(Míra Kargašínský,5. třída)
Přehlídka se uskutečnila 20. února 2008 ve 4. třídě
naší školy. Zúčastnily se jí děti z různých
základních škol - ZŠ Mladé, ZŠ Borek, ZŠ
Šindlovy Dvory, ZŠ Nedabyle, ZŠ Hosín
a samozřejmě ZŠ Hrdějovice. V porotě zasedli paní
Lenka Krčková (herečka Jihočeského divadla), paní
Jana Lepičová (místostarostka naší obce), paní
Radka Šulistová (bývalá vedoucí našeho literárně –
dramatického kroužku) a Damián Šulista (bývalý
žák naší školy a také bývalý Vavřínek). Letošním
Hrdějovickým Vavřínkem , maskotem naší
přehlídky , byl David Mulica. Celou přehlídku
uváděl a paní ředitelka mu pomáhala. Děti si
vybíraly básničky samostatně nebo jim je vybraly
paní učitelky.
(Šárka Podlahová, 5. třída)
Letošního Vavřínka zahájila paní ředitelka zvonkem
a Vavřínek (David) přednesl básničku.
Potom už děti za sebou přednášely básničky vtipné,
smutné i vážné. Před přestávkou nás navštívili hosté
– herci Jihočeského divadla Dana Verzichová
a Martin Hruška. Oba byli hodní a mohli jsme se
jich ptát na různé otázky. Dokonce nám i zahráli
kousek z jednoho představení.
(Adam Samohýl, 5. třída)

Měli jsme s herci i autogramiádu . Přišli mi oba
velmi sympatičtí a tak jsem jim položil otázku:
„ Vnímáte to, že se lidé místo toho, aby šli do
divadla, raději dívají na televizi?“ Martin Hruška mi
odpověděl: „ Určitě ano, všímáme si toho. Přitom
divadlo je něco úplně jiného než televize a sledovat
divadlo je velký zážitek. Lidé by si na něj měli najít
čas.“
(David Mulica, 5. třída)
Hercům jsme se pochlubili svým uměním i my.
Mirek s Tomášem z naší třídy jim předvedli scénku
„V seznamovací kanceláři“. Všichni jsme se při ní
dobře bavili. Zároveň s autogramiádou jsme si
pochutnávali na dortech se želatinou. Nechybělo ani
vyhlášení. Nikdo nebyl smutný, neboť diplomy
dostala většina dětí. Z 20. února jsme si odnesli to,
že to byl dobře strávený den.
(Adam Samohýl, 5. třída)
Víte, že chceme změnit naší školní zahradu? I když
podle kalendáře by měla být ještě zima, jaro už
klepe na dveře. Naše školní zahrada potřebuje
osázet nejrůznějšími rostlinami,aby se proměnila
v přírodní učebnu, ve které budeme nejen
odpočívat, ale kde se budeme také učit. A tady
bychom rádi oslovili ty z Vás, kteří by nám v tomto
mohli nějak pomoci např. poradit při výběru rostlin,
pomoci při samotném sázení, poradit vhodné
zahradnictví, přinést nějaký svůj originální
nápad…., aby se ozvali na telefonní čísla
387220413,604835050 a nebo přišli přímo za p.
Dušákovou, ředitelkou školy. Jsme vděčni za
každou pomoc !!!
Víte, že se blíží Velikonoce? Určitě ano. I my se
opět těšíme na výtvarnou dílnu s paní Mullerovou,
kde se naučíme barvit vajíčka a na nadílku od
Velikonočního zajíčka. Pojedeme i na výukový
program o Velikonocích a vyneseme po Smrtné
neděli Zimu ze vsi.

Víte, že 11. – 12. března pořádá naše
škola sběrovou akci starého papíru?
Před školou bude dva dny stát kontejner, do kterého
můžete i vy přivézt netříděný starý papír a tím
pomoci škole vydělat nějakou tu korunku. Všem,
kdo se zúčastní předem děkujeme.
(Zpravodajský tým ZŠ Hrdějovice)

Ze života hrdějovické fotbalové rodiny
Čtvrtletí se se čtvrtletím sešlo a je tu opět
hlášení nikoli místního rozhlasu, ale hlášení
z hrdějovického podzimního pažitu. V tento čas
celá fotbalová rodina žije podzimními boji, a to na
neuvěřitelných sedmi frontách – počínaje „A“ a „B“
týmem mužů, následně dorostem, staršími
a mladšími žáky a konče starší a mladší přípravkou.
Proto je každá chvíle této části roku protkána
horečnou aktivitou k zajištění bezproblémového
chodu jednotlivých mužstev. Odměnou jsou pak pro
všechny příznivce výborné výkony a ještě lepší
výsledky na krajských bitevních polích.
Zbývá se tedy pozastavit u výsledků za
uplynulou sezónu. Mužstva mužů trénovala
společně pod vedením dnes již osvědčeného trenéra
Michala Hrdličky, jemuž sekunduje a současně
B tým vede Jiří Fajtl. Zápasy A týmu na podzim
většinou končili výsledkem 1:2, za což byli soupeři
opravdu vděčni. Přesto dokázal první tým do
výsledkové kasičky nastřádat 15 bodů, za které byl
odměněn konečným 10. místem. Pro B tým mužů
platilo heslo „Chceš-li si dát gól, přijď si kopnout
za béčko.“. Na 28 gólech se totiž podílelo
neskutečných 15 střelců a ti všichni mají zásluhu na
konečném 2. místě. To je nejlepší výsledek tohoto
mužstva v historii. Mužstvo dorostu pod vedením
Jaroslava Čížka mělo opačné starosti. Problémy
s kádrem se podepsali na konečném 10. místě, což
ve srovnání s uplynulými roky a při uvážení
reorganizace dorosteneckých soutěží nechává
prostor pro jarní zlepšení. Kategorii starších
a mladších žáků společnými silami trénují Miroslav
Fajtl a dvojice Hondlík & Brůžek mladší žáky.
Umístění obou týmů v dolní polovině tabulky není
až tak důležité. Hlavní je fakt, že pod vedením

Společenské akce
30. dubna 2008 – lampiónový průvod s pálením Črodějnic

uvedených kvalifikovaných trenérů nachází
sportovní vyžití bezpočet mladíků z širokého okolí.
Toto samozřejmě a dokonce ještě víc platí pro
poslední kategorii, a sice starší a mladší přípravku.
Starší ve věku od 8 do 10 let sbírají úspěchy pod
vedením dvojice Ridvan & Sázel. Na podzim
obsadili lichotivé 5. místo. Mladší získávají první
kontakty s míčem pod vedením zkušeného Marka
Hučíka a na podzim se jim taktéž dařilo, což
potvrdili opět 5. místem.
Avšak nejen fotbalové boje zaměstnávaly
mysl fotbalových činovníků na závěr loňského
roku. S vervou sobě vlastní se hrstka statečných
vrhla na zbudování oplocení okolo hřiště. Při mrazu
a sněžení proběhlo betonování sloupků. Bohužel
tato snaha se zřejmě nelíbila nějakému mentálně
méně vyvinutému jedinci, který polovinu ze
sloupků zlomil. Přidělal tak vrásky na čele těm, co
se o vybudování oplocení zasloužili.
Úspěšně začátkem letošního roku proběhla
tradiční Výroční členská schůze, která nechává
nahlédnout do zákulisí chodu občanského sdružení,
které zastřešuje více než 300 členů.
S velkým ohlasem se setkaly také tradiční
Šibřinky. Přicestovali kultury chtiví lidé z celého
okolí, tancovalo se a pilo, pilo se a tancovalo a tak
to šlo až do brzkých ranních hodin. Slovy chvály se
nešetřilo na adresu nejen kapely, ale i pořadatelů.
Proto se již teď jistě i oni nemohou dočkat dalších
podobných akcí.
Všichni se již teď těšíme na brzkou shledanou
na hrdějovickém fotbalovém hřišti či v místní
fotbalové restauraci.
Jiří Fajtl, hospodář TJ

Významná životní jubilea
Jaromír Smýkal, Těšínská 126, Hrdějovice
František Jaksch , Modřínová 35, Hrdějovice
Jaroslav Murčo, Dlouhá 149, Hrdějovice

nar. 17.2.1938
nar. 8.3.1938
nar. 16.3.1938

70let
70let
70let

Korbel Václav, Těšínská 129, Hrdějovice
Turková Marie, Ke Kapličce 182, Hrdějovice

nar. 23.3.1933
nar. 2.3.1933

75 let
75 let

Marek Jan, Na Návsi 127, Hrdějovice
Turek Jan, Ke Kapličce 182,Hrdějovice

nar. 16.1.1928
nar. 28.1.1928

80 let
80 let

Emilie Krobová, Dlouhá 150, Hrdějovice

nar. 11.4.1923

85 let

Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let. Zastupitelstvo obce.

