duben 2010
Váţení spoluobčané, jaro se nám přihlásilo
v plné síle a my se budeme snaţit jej následovat.
V krátkosti se pokusím sepsat vše, co nového je
a bude u nás v tomto roce.
Začnu s dotacemi. Ţádost o dotaci na
výstavbu tělocvičny měla být rozhodnuta v únoru
2010. Do dnešního dne zatím nevíme výsledky
a otázkou je, kdy bude rozhodnuto. V roce 2009 jsem
zaţádala o dotaci na opravu chodníků okolo
zdravotního střediska, obecního úřadu a mateřské
školky. Na celkovou opravu v hodnotě 1,9 mil. Kč
jsme získali dotaci 1,4 mil. Kč. Oprava jiţ probíhá.
Začátkem února jsem podala ţádost o dotaci na
zateplení obecního úřadu a pošty. Výsledek se
dozvíme v září tohoto roku. Na těchto budovách bude
provedena výměna oken, zateplení pláště a střech. Ve
zdravotním středisku jsou plánovány ještě vnitřní
úpravy, ale ty nejsou záleţitostí této dotace. Musel se
dodatečně dělat projekt na zateplení střech, protoţe
bez toho bychom nedostali energetický audit
a nedosáhli na ţádnou dotaci na zateplení.
Dále byla podána ţádost o dotaci na opravu kapličky
v Opatovicích. Jsem jiţ v pořadí třetí starosta, který se
o to snaţí.
Nyní jiţ jsou nebo se dokončují povolení na ostatní
projekty, které jsou na obci připraveny jiţ z dřívějších
dob. Snad se nám podaří v připravovaných výzvách
získat další peníze na rozvoj obce.
Byla nám schválena dotace na zpracování
Územního plánu obce Hrdějovice ve výši 370 tis. Kč.
Jak mnozí víte, návrh ÚP je vyvěšen na webových
stránkách obce a máte moţnost do něj nahlédnout
přímo na obci. Veřejné projednávání bude ve čtvrtek
13. května 2010 v 16,00 hod. v sále U Kadleců.
Občané, hlavně pejskaři, si určitě všimli, ţe
se prováděl zásah do zeleně na Figuře a pak
následovaly zemní práce. Pozemek na Figuře vţdy byl
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a je veden jako louka. Náletové dřeviny za více let
z části vytvořily lesík a co hlavně, bývalá záchytná
stoka v těchto místech zcela zmizela. Projevilo se to
i v minulém roce, kdy bylo deštivé léto, louka byla
stále podmočena a tím bylo znemoţněno kosení louky
mechanizací. Pro správný odtok vody v krajině je
třeba všude udrţovat potoky a stoky v dobrém stavu,
aby mohly plnit svou funkci. Na Figuře byla
obnovena původní stoka
V návaznosti na to se nyní projednává územní
rozhodnutí a následně stavební povolení na záchytnou
protipovodňovou stoku na Těšíně.
Obec podpořila SDH v ţádosti o dotaci na
modernizaci a nákup nové techniky. V jednání je
povolení světelného měřícího zařízení ve Školní ulici
u přechodu pro chodce u ZŠ.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli
na úklidu sněhu na komunikacích v obci, či uţ jsou to
pracovníci SÚS České Budějovice, ZD Hosín,
zaměstnanci OÚ Hrdějovice i občané Hrdějovic.
Problém nastal v okamţiku, kdy začátkem zimy
onemocněli oba stálí zaměstnanci obecního úřadu.
I přes tuto neblahou situaci se s pomocí pracovníka
na dobu určitou podařilo zimní úklid zvládnout a také
jarní úklidové práce probíhají dobře.
V přípravě na výstavbu IV. Ţelezničního
koridoru probíhá geologický průzkum. Měl by být
dokončen a vyhodnocen v příštím roce.
Jaro je také startem mnoha akcí pro veřejnost,
které se v Hrdějovicích konají. Dovolím si Vás
o některých informovat. Více pak na webu.
Chci Vás pozvat jako kaţdé jaro 30.4. na „PÁLENÍ
ČARODĚJNIC“ na Figuře..
9.5. bude uspořádán „CYKLISTICKÝ ZÁVOD
JIHOČESKÉ AMATÉRSKÉ LIGY“ na trase
Hrdějovice – Hluboká nad Vltavou – Hosín –
Hrdějovice.

Po celý květen bude kaţdý pátek v kapličce na Těšíně
MÁJOVÁ POBOŢNOST.
Připravuje se kaţdoroční „DĚTSKÝ DEN“ na hřišti
TJ SLAVOJ. Datum bude oznámeno na plakátech
a webu.
V červenci bude na hřišti TJ SLAVOJ soutěţ SDH
„O POHÁR STAROSTY“.
Letošní POUŤ SVATÉHO BARTOLOMĚJE se bude
konat 29. srpna. A nyní zcela čerstvá informace. Ve
středu 21.4. nám bylo oficiálně oznámeno, ţe obci
Hrdějovice byl schválen návrh na vlajku. Měla bych
se zúčastnit slavnostního předání dekretu na půdě

Mateřská škola Hrdějovice
Zápis do mateřské školy:
V měsíci březnu proběhl zápis do mateřské
školy,. Ţádost o přijetí podalo 19 dětí, bylo přijato 14
dětí. Do základní školy odchází 13 předškoláků.
Obě oddělení byla pro školní rok 2010-2011
naplněna do počtu 28 dětí. To znamená, ţe v mateřské
škole je kapacita naplněna, nejsou ţádná volná místa.
Je nám líto, ţe jsme nemohli vyhovět všem
ţadatelům, vzhledem ke kapacitě školy.
Doufáme, ţe rodiče budou spokojeni se sluţbami
mateřské školy , a ţe se bude dětem v mateřské škole
líbit.

Parlamentu ČR v Praze příští týden. Tato vlajka pak
bude vysvěcena u příleţitosti konání poutní mše svaté
na návsi. Protoţe letošní rok je i 660. výročím první
písemné zmínky o obci Hrdějovice, chceme o pouti
uspořádat malý program pro děti i dospělé.
V těchto dnech si také můţete prohlédnout
výtvarné práce dětí naší ZŠ v prostorách OÚ.
S přáním pěkných dnů sepsala
Jana Lepičová, starostka.
www.hrdejovice-opatovice.cz

Přejeme všem dětem zdárné
školního roku
a těšíme se na shledanou po prázdninách.

ukončení

Za kolektiv Mateřské školy Hrdějovice
Marie Hofbauerová, ředitelka

Akce, které připravujeme v květnu a červnu:
Do konce tohoto školního roku máme připraveny
pro děti různé akce:
-divadelní představení
-návštěva pracovníků ZOO Hluboká n.Vlt. se zvířátky
-kouzelnické představení
-výlet do Borovan, kde děti navštíví divadélko a ZOO
-zábavné dopoledne s Maxou – u příleţitosti Dne dětí
-4.Olympiáda Mateřské školy Hrdějovice
-slavnostní rozloučení s předškoláky – noc v mateřské
škole

Jarní střípky z hrdějovické školy
Vítání jara
…proběhlo tentokrát 24.3. na návsi. Menší děti si
připravily básničky, písničky a jarní hry, kterými jako
uţ tradičně přivítaly jaro. Pak jsme společně vynesli
zlou Moranu – Zimu ze vsi. Počasí nám přálo a mohli
jsme si tak uţít i prvního jarního sluníčka. Celou akci
zpracoval tým redaktorů z 5. třídy, tentokrát
básnicky:
Dvacátého čtvrtého března,
vzplála Morana jedna.
Byla celá z papíru,
kolem krku vajíčka,
na louce nás přivítala první jarní kytička.
Popelem byl pokřtěn potok,
byl tak zahnán zimy útok.
Teď uţ zima spinká v lese,
zas aţ za rok ukáţe se.

K jaru patří Velikonoce a k nim v naší škole uţ
tradiční Velikonoční výtvarná dílna s p. Mullerovou.
Uţ zase voněl školou vosk a v rukou dětí vznikaly
první velikonoční kraslice.
Dostavil se i Velikonoční zajíček s čokoládovou
nadílkou a ta byla…moc dobrá!
Já jsem muzikant a přicházím k vám …
…tak jako muzikanti jsme si připadali
všichni, kdyţ naši školu navštívili bubeníci.
Výchovný koncert s tímto netradičním nástrojem
slavil obrovský úspěch. Bubny jsme totiţ nejen
poslouchali,ale měli jsme moţnost si i všichni zahrát.
A naši zpravodajové opět tvořili:
Rytmus, ten nás baví,
protoţe jsme hraví.
Rychlý nebo pomalý,
bubny, ty nás zabaví.
Kaţdý chce teď od Jeţíška,

pěkný buben z kůţe,
bubnování je fakt prima,
to kaţdý zkusit můţe!
A co připravujeme?

tom se bude spolupodílet tým sloţený z dětí,
pracovníků školy a zástupců ekologického centra
Cassiopeia. V rámci tohoto projektu tak získáme
finanční prostředky na přeměnu naší zahrady.

S nadcházejícím jarem nás čeká další práce na
školní zahradě. Stále se snaţíme pokračovat
v proměně naší zahrady na přírodní zahradu, která by
pro nás byla nejen místem odpočinku a her, ale
i poznání. Také proto jsme se rozhodli zapojit do
projektu Přírodní zahrada – studnice proţitků
a poznání. Projekt je podporovaný Evropskou unií,
Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy,
Evropským sociálním fondem v ČR a ekologickým
centrem Cassiopeia v Č. Budějovicích. Děti samy
navrhnou, jak by mohla naše zahrada v budoucnu
vypadat. Z jejich výtvarných prací připravujeme
veřejnou výstavu v prostorách obecního úřadu, na
kterou jste všichni srdečně zváni. Návrhy dětí nám
poslouţí při tvorbě konkrétního plánu zahrady. Na

Koncem školního roku 7. – 11. 6. se opět vypravíme
na školu v přírodě. Tentokrát jsme opět změnili
světovou stranu a cílem našeho pobytu jsou
Louňovice pod Blaníkem.Po cestě tam nemineme
historické město Tábor a moţná potkáme i blanické
rytíře.
Čeká nás i další kaţdoroční akce Týden
bezpečnosti. Pojedeme jízdu zručnosti na kolech,
navštívíme dopravní hřiště, přijedou za námi
příslušníci policie.

Ozvěny ze hřiště pod tratí

Dorost v zimně také nezahálel. Sehrál velmi
kvalitní turnaj na umělé trávě v Borovanech, kde
skončil na předních místech a současně s muţi
absolvoval velmi náročné soustředění v Hrdoňově
u Lipna. Zde po 4 dny třikrát aţ čtyřikrát denně hráči
realizovali výmysly trenérů Marka Hučíka, Miroslava
Turka a Michala Hrdličky. Poslední dva zmiňovaní se
ale spíše věnovali kondiční přípravě muţů. Ti mimo
tohoto absolvovali také zimní turnaj na umělé trávě na
Hluboké, kde se probojovali aţ do finálové skupiny.
Avšak nejen fotbalové boje zaměstnávaly mysl
fotbalových činovníků. Zima patří jiţ tradičnímu
hodnocení sezóny, a tedy konání valné hromady
a také tradičních Šibřinek.
Hlavní hodnocení uplynulého roku proběhlo
tradičně na valné hromadě začátkem února. Zde se
kromě fotbalových úspěchů probírala zejména
finanční situace klubu, které vůbec nenapomohl
loňský hospodářský výsledek. Proto bude letošní rok
ve znamení kaţdodenního šetření a shánění
sponzorských prostředků. První úspěch se také
dostavil v grantové politice výboru klubu, kdyţ klub
obdrţel prostředky na částečnou renovaci zavlaţování
hřiště.
V neposlední řadě nesmím zapomenout na opět
úspěšný sportovní ples, který se konal koncem února.
Tombola byla tradičně bohatá, přítomní se opravdu
bavili. Občas byl problém najít volné místo na
parketu, jindy zase bylo problematické se protlačit do
předních míst na baru. Taneční veselí probíhalo aţ do
brzkých ranních hodin a ani tehdy se nechtělo poručit
tělu, aby se vydalo k domovu.
Ke konci nezbývá neţ si po dlouhé zimě popřát
hodně sluníčka a konečně alespoň trochu tepla.
Nezapomeňme také na to, ţe fotbalová sezóna opět

Byl jsem opět osloven, abych krátce zhodnotil
fotbalovou zimu na hrdějovickém hřišti pod tratí. Jak
jistě dokáţete sami odhadnout, zima je čas, který
kopané příliš nesvědčí. A to zejména tehdy, kdyţ je
hřiště pokryto pořádně naducanou a mohutnou bílou
peřinou, jako tomu bylo letos. Mohlo by se zdát, ţe
i fotbalisté budou pod podobnou peřinou doma leţet
a uţívat zaslouţeného volna. Snad Vás následující
řádky přesvědčí o opaku.
Je pravdou, ţe období od posledního souboje
o podzimní mistrovské body do prvního lednového
týdne je pro fotbalistu časem na zaslouţený
odpočinek a časem na nabrání nějakého kila navíc.
Uznejte, kdo by odolal vánočnímu cukroví. Ale z této
idyly je následně vytrţen a zdá se mu, jakoby šel
přímo ze silvestrovské oslavy na první trénink. Ten
předznamenává neuvěřitelně dlouhou a všemi hráči
proklínanou zimní přípravu. A nejinak to bylo i letos.
Při pohledu na zimní činnost jednotlivých týmů
zjistíme, ţe naši nejmenší, tedy přípravka, chodí
pravidelně zdokonalovat své fotbalové umění do
tělocvičny. Zde jim trenéři Jan Turek a Michal
Hrdlička vštěpují první fotbalové dovednosti. A co
víc. Dělají to tak, ţe naše nejmenší naděje to opravdu
moc baví.
Ţáci trénovali v zimě také v tělocvičně pod
vedením Miroslava Ridvana a Radka Fialy. Často
však počet trenérů na tréninku téměř převýšil počet
zúčastněných hráčů, coţ je sice ţalostné, ale spojené
s tím, ţe generace ţáků (10-15 let) prostě není. Buďto
jsme měli v druhé polovině 90. let více starostí neţ
radostí a potěšení, nebo se prostě tato generace věnuje
jiným aktivitám, ze kterých si v dnešní době děti
mohou vybrat.

Tolik několik střípků z hrdějovické školy a závěrem
velké poděkování všem rodičům a našim příznivcům
za sponzorské dary, besedy a vše, co pro naši školu
dělají.
Za tým zpravodajů Irena Dušáková

začíná, tak ať nejen fotbal, ale i kaţdý den přináší jen
a jen radost a potěšení.
Všichni členové výboru TJ, trenéři i samotní
hráči se jiţ teď těší na brzkou shledanou na

hrdějovickém fotbalovém hřišti či v místní fotbalové
restauraci.
Sportu zdar a tomu hrdějovickému zvlášť přeje
Jiří Fajtl , hospodář TJ

SDH Hrdějovice

Nejen děti budou hájit barvy obce na
soutěţích, ale k plnohodnotné reprezentaci se jiţ
připravují i dvě druţstva ţen, která budou objíţdět jak
soutěţe Velké ceny, tak i tzv.,,pohárovky“.
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, ţe případní
zájemci, jiţ od 4 let věku, o hasičský sport se mohou
dostavit kaţdý středeční trénink a nahlédnout pod
pokličku nevšední zájmové aktivity.

Po dlouhé zimě začala jarní příprava mladších
a starších ţáků našeho hasičského sboru. První letošní
schůzka se uskutečnila dne 28.3. 2010, kdy jsme se
seznámili se soutěţemi, které nás letos čekají.
V nadcházející sezóně nás poprvé čeká nové pojetí
dětských soutěţí. Bude se jednat o tzv. dvojboj, který
se bude skládat ze známého poţárního útoku a poţární
štafety. Je proto více neţ důleţitá příprava, tedy
tréninky, které se konají kaţdou středu od 16.30
hodin.
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Těší se na Vás kolektiv vedoucích.

CHCETE PLATIT MÉNĚ ZA SROVNATELNÉ ZAJIŠTĚNÍ – ÚSPORA AŢ 50%?
CHCETE ZA STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ PENÍZE LEPŠÍ ZAJIŠTĚNÍ DLE VAŠICH
KONKRÉTNÍCH POTŘEB?
VÍTE, ŢE LZE:
sjednat pojištění dětí do 25 let za dětské pojistné bez rozlišování rizikových skupin a příplatku za provozování
organizovaného sportu?
sjednat úrazové pojištění dospělých bez rozlišování rizikových sportů a výluk povolání (např. pojištění
pilotů)?
sjednat ţivelní pojištění jako součást pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla?
dosavadní bonus z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla uplatnit i na havarijní pojištění
Vašeho vozidla?
převádět Váš dosavadní bonus za bezškodní průběh mezi pojišťovnami?
převést Váš dosavadní bonus za bezškodní průběh i na vaše rodinné příslušníky?
úrazově připojistit řidiče (i profesionálního) na smrt v motorovém vozidle na 1 mil. Kč za 20 Kč měsíčního
pojistného (2 mil. za 40 Kč měsíčně),
pojistit skla v domě i domácnosti i na rozbití jinak neţ ţivelní událostí?
pojistit elektrospotřebiče, elektroniku, výpočetní techniku a elektromotory i na kolísání předpětí v síti?
pojistit vandalismus a odcizení i bez zjištění pachatele?
pojistit střet s lesní zvěří bez šetření policie, otevření vozidla bez klíčku, zalomení klíčku v zapalování,
nastartování vozidla, natankování jiného paliva, výměny kola, popř. pokut jako součást pojištění odpovědnosti
z provozu motorového vozidla?

Zaujalo Vás něco z výše uvedeného? Chcete více informací?
Volejte: 775 242 342
Pište: info@cpbrokers.cz
Navštivte: www.cpbrokers.cz
Přijďte: kancelář Na Návsi 6, Hrdějovice

