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Váţení spoluobčané, začínáme všichni rok
2009. Ze strany obce se budeme snaţit, aby to byl rok
v mnoha směrech velmi zajímavý a tak se plynule
naváţe na rok 2008.
V loňském roce se podařilo uzavřít rozpočet
obce s mírným přebytkem. Z investičních akcí byla
provedena oprava kaple na Návsi a na Těšíně, kde
byly získány dotace. Dále byl opraven vodovod ve
Školní ulici, na který se také podařilo zajistit dotaci.
Nákladem 6,5 mil. Kč proběhla rekonstrukce pavilonu
MŠ a hospodářského pavilonu. Zrušila se centrální
kotelna a místo ní se instalovaly 4 moderní plynové
kotle ( pro kaţdý pavilon jeden). Proběhla
rekonstrukce povrchu Polní ulice. Z úrovně kraje
byla opravena opěrná zeď na Oboře, kterou provázela
dlouhodobá úplná uzavírka silnice č. 10575
Hrdějovice – Hluboká nad Vltavou. Velkou změnou
prošly Opatovice, kde byla postavena čistička
odpadních vod, vybudována nová kanalizace
a vodovod. V návaznosti na tuto akci došlo
k rekonstrukci stávající komunikace a vjezdů
k domům. Částku 2,7 mil. hradil JčK. Obec
Hrdějovice navázala na tyto opravy rekonstrukcí
příjezdové silnice č.10576 do Opatovic v částce 800
tis. Kč.
Dost se toho za loňský rok stihlo, ale před
námi je ještě mnoho dalších úkolů. Snahou zastupitelů
je rozumně a hospodárně vynakládat finanční
prostředky na další zvelebení obce. Na jaře se
zrealizují započaté akce: chodník na Hlubocké ulici,
rekonstrukce vodovou v Luční ulici. Mnoho dalších
akcí se připravuje (tělocvična, oprava zdravotního
střediska, vybudování parkovacích ploch u pošty,
zateplení obecního úřadu apod.). Dle moţností další

opravy komunikací a chodníků. Jsem ráda, ţe peníze,
které obec vkládá do různých projektů, jsou vidět. Ale
z druhé strany mě mrzí určité nešvary místních
obyvatel. Jiţ nyní je vidět v Opatovicích parkující
osobní auta i traktory na budoucích zelených
plochách, které byly na návsi nahrubo srovnány a
zjara zde bude dokončena naváţka zeminou a osetí
travním semenem. Stejný problém je i na stávajících
travnatých plochách v samotné obci Hrdějovice.
Vyjeté koleje nejsou ozdobou návsi, travnatá plocha
není určena k parkování vozidel.
Stálým nešvarem jsou volně pobíhající psi.
Obec podepsala smlouvu s firmou na odchyt psů.
Metodika odchytu je vyvěšena na Obecní vývěsce a
na webových stránkách. Upozorňuji, ţe pro majitele
toulavých psů to znamená dost velké finanční
zatíţení. Toto se však nevztahuje na případy, kdy jste
přímo napadeni psem. V těchto případech vţdy
volejte policii.
A to nemluvím o psích exkrementech,
se kterými máme snad všichni zkušenost. Je mnoho
majitelů psů, kteří po svých miláčcích uklidí, ale pár
rádoby milovníků psů tuto snahu ostatních kazí. Ţádná
vyhláška a zákon nemůţe napravit člověka, který
zákony neuznává. OÚ zakoupil několik odpadkových
košů, které jsou umístěny u kapličky na Těšíně, u OÚ
a u hřiště TJ Slavoj. Jsou zde k volnému pouţití i
polyety-lenové sáčky. Uvidíme, jak se tato skutečnost
promítne do čistoty obce.
Pro opozdilce, 15.únor byl termín pro
zaplacení poplatků ( odpady, psi ).
S přáním pěkného předjaří
zastupitelstvo obce starostka
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Mateřská škola Hrdějovice má za sebou jiţ první
pololetí provozu v nově zrenovovaných prostorách.
Velmi se nám osvědčil způsob vytápění mateřské
školy a školní jídelny – můţeme si sami regulovat
teplotu v prostorách školky a díky zkrácené cestě
tepla a zateplení budovy zmizely i velké tepelné ztráty
– coţ znamená i finanční úsporu za energie.
Nyní nás čeká další
důleţitá etapa školního roku a to
je zápis do mateřské školy, který
proběhne v měsících: únoru
a březnu. Rodiče si v průběhu
těchto dvou měsíců mohou
v mateřské škole vyzvednout
přihlášku
pro
své
dítě,
prohlédnout si prostory mateřské školy.
Zápis do mateřské školy se týká dětí narozených
v roce 2007 a starších.
V naší mateřské škole mohou děti navštěvovat různé
krouţky a doplňkové programy:
- angličtina
- dovedné ruce
- netradiční výtvarné techniky
- flétna
- sportovní krouţek
Od začátku roku jsme měli v mateřské škole několik
akcí:
- návštěva divadelních představení v mateřské škole

návštěva divadelních představení v Českých
Budějovicích
- Mikulášská besídka v Hospodě u Kadleců
- pečení a zdobení perníčků proběhlo letos,
vzhledem k nemocnosti personálu a dětí, bez
asistence rodičů
- a z toho samého důvodu se konalo i předání
vánočních dárků dětem aţ po Novém roce
- Maškarní ples v mateřské škole jsme si uţili
Doufáme, ţe teď uţ nám ţádná nemoc nezkazí ani
jednu z plánovaných akcí:
- Divadelní představení v mateřské škole
- Divadelní představení v Českých Budějovicích
- Plavecký výcvik, který budeme opět absolvovat
společně s dětmi ze ZŠ
- Zdobení kraslic – společně s rodiči
- Některé děti ze 2. odd. se zúčastní krajského kola
Mateřinka
- Den dětí v mateřské škole – zahradní slavnost
- 3. Olympiáda v mateřské škole
- Účast vybraných dětí z 2.odd. na krajském kole
Olympiády mateřských škol
- Výlet dětí do Zoo Hluboká nad Vltavou, shlédnutí
pohádky v přírodním divadle v ZOO
- Společný výlet rodičů s dětmi
Našim velkým přáním je, aby děti byly
v mateřské škole rády, v klidu a pohodě a aby rodiče
byli spokojeni s naší prací.
Kolektiv Mateřské školy Hrdějovice

Co je nového v hrdějovické škole….

Celé odpoledne se příjemně bavili nejen
budoucí prvňáčci se svými rodiči, ale i děti a paní
učitelky, které celou akci společně připravovaly.
Týden nato proběhl oficiální zápis dětí do
první třídy. K zápisu, který probíhal v pátek 23.1. a
v sobotu 24. 1. , se celkem dostavilo 22 dětí nejen
z Hrdějovic, ale také z Hosína, Kněţských Dvorů,
Nemanic a Českých Budějovic. Uţ se naše nové
prvňáčky všichni moc těšíme.

-

Zápis, zápis, zápis….
Začal nový kalendářní rok a s ním přichází
lednový zápis do 1. třídy. Dříve neţ k němu letos
došlo, konal se jako tradičně Zápis nanečisto, coţ je
vlastně den otevřených dveří v naší škole. Budoucí
prvňáčci si spolu se svými rodiči projdou školu
a zúčastní se programu plného nejrůznějších soutěţí.
Letos procházeli po náročné cestě za králem
skřítků. V přízemí navštívili lesní skřítky, kteří jim
připravili překáţkovou dráhu plnou nástrah. Pokud
budoucí prvňáček vše úspěšně zvládl, dostal do měšce
pár drahých kamenů a mohl postoupit dál. V prvním
patře ho čekali na rozkvetlém paloučku květinoví
skřítci se svými úkoly. Hned vedle řešili Křemílek
a Vochomůrka potíţe s ohnivým muţíčkem. Za
pomoc i oni rozdávali drahokamy. V podkroví se ve
své rybníčku usmíval Rákosníček a děti u něho
nechaly svoje první výtvarné dílko v naší škole
– vybarvený kamínek se svým vlastnoručním
podpisem.
Na závěr musel kaţdý z budoucích prvňáčků
sebrat veškerou odvahu a projít ohnivou cestou ke
králi skřítků. I kdyţ to tak nevypadalo, král skřítků
byl vlídný muţ a prokázanou odvahu kaţdého
jednotlivě ocenil glejtem a penízkem ze svého
pokladu.

Milá návštěva v naší škole…
2.2. 2009 byli u nás na besedě ošetřovatelé ze
ZOO Dvorce u Borovan. Tato ZOO se pyšní velkým
počtem ohroţených druhů šelem chovaných v zajetí
také proto,ţe zde umí namíchat všechny druhy
mateřského mléka.
První se nám představilo mládě ocelota
jménem Oliver. Oceloti mají velmi pěknou srst,
pytláci je kvůli ní loví. A kde ocelota získali? V ZOO
v Hradci Králové se narodila dvě mláďata – samec
a samice. Samce matka odvrhla a ze ZOO Dvorce si
pro něj dojeli a vychovávají ho. Je to velký lovec.
Kdyţ ho ošetřovatelka vyndala z klece na vodítko,
začal Oliver hned lovit svou plyšovou hračku.
Nejvíce se nám líbila opička Rozinka. Byla
moc roztomilá, ale dozvěděli jsme se, ţe chovat ji
doma je velmi obtíţné, protoţe by vám doma všechno
rozkousala.
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Posledním zvířátkem byla lví slečna Bonita.
Přestoţe se narodila před sedmi měsíci, byla uţ dost
velká. Ráda se mazlila a chovala. Váţila asi 20 kg, ale
odmítala chodit a ošetřovatel ji musel nosit. Kromě
toho je velmi společenská a s ošetřovateli se ráda dívá
na televizi.
Ošetřovatelé se nám pochlubili, ţe minulý rok
byl pro ně velmi úspěšný, protoţe se jim narodila tři
lvíčata a tři tygři. I kdyţ jsou malou zahradou, ví se o
nich díky těmto přírůstkům po celém světě.
Potěšilo nás, ţe to nebyla jen nudná přednáška
a trochu nás mrzelo, ţe jsme si zvířátka nemohli
pohladit. Návštěvu ZOO Dvorce můţeme ale všem
doporučit jako cíl nedělního výletu.
Spoluautorky příspěvku Jana Roblová,
Dominika Landová, Kristýna Kubešová, Blanka
Klementová, 5. třída

kolega,
paní
Radka
Šulistová,
která
je
spoluzakladatelkou naší přehlídky, nechyběla ani paní
starostka Jana Lepičová a bývalý ţák naší školy
a Vavřínek v jedné osobě David Mulica. Recitovalo
celkem 62 dětí a bylo nesmírně obtíţné vybrat ty
nejlepší. Porota se musela dlouho radit a my ostatní
jsme si zpříjemnili čekání na výsledky besedou
s milým hostem. Na křeslo hosta letos zasedla sólistka
baletu Jihočeského divadla paní Naďa Hrušková. Děti
nejdříve musely její povolání uhodnout a pak uţ
otázky nebraly konce. A vidět piruetu od takové
umělkyně, tak to byl pro všechny opravdu výjimečný
záţitek!
Porota se nakonec úspěšně vypořádala se
svým úkolem. Ocenila nejpůsobivější výkony i snahu
a některé recitátory doporučila do okresního kola.
Všichni si odnášeli skleněné lístečky, symbol naší
přehlídky, které nám poskytl jako sponzorský dar pan
Effmert ze sklářské hutě leţící nedaleko Hrdějovic
směrem na Hlubokou. Na občerstvení, které tradičně
tvořily výborné Vavřínkovy dorty, nám letos
sponzorsky přispěl OÚ Hrdějovice.
Další ceny pak nabídlo Jihočeské divadlo – volné
vstupenky a exkurze do zákulisí.
Celá akce se velmi vydařila, děti i dospělí
odcházeli s úsměvem na tváři a snad i s pocitem
příjemně proţitého odpoledne.

A zase se u nás recitovalo….a jak !!!
11. února proběhl na naší škole uţ 4. ročník
recitační přehlídky HRDĚJOVICKÝ VAVŘÍNEK.
Sjely se k nám „malé školy“ zblízka i zdaleka, aby
poměřily své síly v recitaci dětí od 1. do 5. třídy. Opět
nešlo zas aţ tak úplně o soutěţ, jako spíš o vzájemné
setkání a zajímavý záţitek.
Všichni recitátoři se úţasně snaţili podat co
nejlepší výkon. Však je také hodnotila opravdová
odborná porota. Předsedkyní poroty byla paní Lenka
Krčková, herečka Jihočeského divadla. Vedle ní
zasedl do poroty pan Martin Hruška, její divadelní

Za ZŠ Hrdějovice Irena Dušáková, ředitelka školy

týdně. Ale odměnou je pak radost ze hry, která je
patrná při zápasech hlavně těch nejmenších.
V tomto čase však více neţ radost ze hry
převaţuje bilancování a hodnocení uplynulého roku.
Nemá smysl zde sáhodlouze vypočítávat úspěchy,
kterých se podařilo v minulém roce dosáhnout, stejně
tak jako nemá význam plakat nad dílčími neúspěchy.
Důleţité je, ţe všechny týmy naši obec výborně
reprezentují ve všech koutech kraje. Věřte, ţe kamkoli
přijedete, budou znát fotbaloví příznivci umění našich
hráčů. Zavzpomínají s Vámi na zápasy dávno minulé
i na ty, co se odehrály teprve nedávno. Prostě, kdyţ
řeknete Hrdějovice, dozvíte se: „Jó, to bylo tenkrát,
jak jsme hráli…“ Takţe jméno naší obce není jen
jakýmsi bodem na mapě, ale reprezentuje určité
vzpomínky lidí z celého širokého okolí. A tak je jen
málo pravděpodobné, ţe by zůstalo zapomenuto.
Abych přece jen dostál určitým hodnotícím
tradicím tohoto období, jen v krátkosti uvedu výčet
umístění našich muţstev v uplynulé sezóně. A týmu
se dařilo herně, ale střelecky jiţ méně, výsledkem
čehoţ je konečné 8. místo. Pro B tým byl úspěšný
zejména konec podzimu, takţe se dokázali
vyhoupnout na konečné 7. místo. Dorost spíše hledá
formu i hráče, coţ přineslo jen 12. místo. Žáci nám
dělají velkou radost. Starší vybojovali výbornými
výkony 3. místo a mladší zatím hledají své místo na
slunci konečným 12. místem. Největší potěšení nám

Hrdějovická fotbalová zima
Váţení spoluobčané,
opět se mi dostalo té cti sdělit Vám pár řádek
o dění okolo kulatého nesmyslu, za kterým se na
fotbalových
trávnících
honí
nejeden
kluk
a dokonce i haldy muţů. A ţe se toho dělo opravdu
dost, o tom Vás snad během následujících řádek
přesvědčím.
Vţdyť během uplynulé podzimní sezóny se na
hrdějovickém
hřišti
střídalo
aktivně
a pravidelně 85 dětí či mládeţníků a 25 muţů.
A to zde počítám pouze aktivně se zapojující hráče,
kteří se mohou pyšnit pravidelnou docházkou na
tréninky jednotlivých muţstev. To je na obec velikosti
Hrdějovic opravdu nevídané číslo. To vše samozřejmě
musel pojmout jeden areál a jedno travnaté hřiště, kde
občas pro obrovský zájem o fotbal nebylo přes malé
výskající postavičky vidět ani jediné stéblo trávy.
Přesto, a moţná právě proto, je radost se na tréninky
hlavně těch nejmenších dívat. Člověk by jim aţ mohl
závidět tu radost a soutěţivost, se kterou se vrhají
vstříc kaţdému novému cviku, co se je ten
„dospělácký“ trenér snaţí naučit. Věřte, ţe pak kaţdý
člen výboru Slavoje Hrdějovice ví, proč do práce
okolo fotbalu investuje několik hodin týdně ze svého
volného času. Vţdyť jen neustálá údrţba
a zdokonalování celého areálu čítá desítku hodin
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však dělají naši nejmenší. Přípravka starší obsadila
skvělé 4. místo a mladší neméně dobré 5. místo.
Důleţitější je však jejich radost ze hry, která je patrná
při kaţdém jejich kontaktu s míčem.
Z dalších mimo sportovních činností stojí za
zmínku tradiční Výroční členská schůze, která
proběhla koncem ledna. Ta nechává nahlédnout do
zákulisí chodu občanského sdruţení, které zastřešuje
téměř 400 členů.

S velkým ohlasem se setkal sportovní ples
– Šibřinky, který vypukne 14.2.2009. Lístky jdou
vyloţeně na dračku. Takţe se nezbývá neţ těšit na
skvělou zábavu při parádní muzice a v dobré
společnosti.
Příjemné strávení dlouhých zimních večerů
přeje Jiří Fajtl, hospodář TJ

Sbor Dobrovolných Hasičů

a hlasování o změnách ve výboru SDH Hrdějovice.
Posledním bodem byla diskuse. Děkujeme všem
přítomným za účast.
Dne 10. ledna 2009 se v
Hostinci
u Kadleců konal Hasičský bál. K poslechu a tanci
hrála jako kaţdoročně hudební skupina Luna. Měli
jsme připravenou bohatou tombolu, a myslíme si, ţe
lidem se ceny líbily. Jen bylo tento rok málo lidí.
Přejeme Všem do roku 2009 hodně zdraví,
štěstí a děkujeme za podporu v roce 2008.

Milí čtenáři,
dne 13.prosince 2008 se v
Hostinci
u Kadleců konala Výroční schůze hasičů SDH
Hrdějovice. Program byl stejný jako kaţdý rok,
zahájení provedl host z Okresu. Pak se četly Výroční
zprávy - činnost dětí, ţen, zásahové jednotky a
přehled poţárů za rok 2008. Další bod byl přijetí
nových členů ke sboru SDH Hrdějovice
Významná životní jubilea
Marie Pešková
Růţena Valhová
Josef Sázel
Kristina Nováčková
Marie Bauerová
Bohumil Fořt
František Macek
Anna Severová

18.2.1939
21.2.1929
25.2.1939
14.3.1934
22.3.1939
29.3.1939
16.5.1919
28.6.1934

70 let
80 let
70 let
75 let
70 let
70 let
90 let
75 let

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

GE O DE TI C K É S LU Ž B Y
„GEOMETRICKÉ PLÁNY“ na
- zaměření stavby ke kolaudaci
- zaměření rozestavěné stavby
- rozdělení pozemku
- VYTÝČENÍ STAVBY - VHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO PROJEKT -

ING. MARCELA CHROMÁ
Ke Kapličce 475, Hrdějovice
Tel. 387 221 125
4

