červenec 2007
Váţení spoluobčané,
jiţ je za námi polovina roku 2007, dětem začaly
letní prázdniny a mnozí z nás se uţ těší na
dovolenou. Počasí se zatím tváří více neţ příjemně
a tak i my jsme více či méně dobře naladěni. Přes
tyto nesporné klady se však občas objevují i méně
příjemné věci, které nám kazí dobrou náladu
a někdy nám i znepříjemňují ţivot. Jednou věcí,
která nám nepřidá na dobré náladě je např. ranní
střet s čerstvým psím výkalem před vlastním
domem nebo na travnaté ploše či dokonce
chodníku po cestě z domova do práce či do školy.
Tento jev je, k mému velkému zklamání, přes
veškerá upozornění poměrně častý. Velmi mně
udivuje suverenita chovatelů psích miláčků v tom,
ţe výkaly svých oblíbenců obšťastňují ty, kteří
mnohdy psy nemají nebo je mají a kromě uklízení
po svých psících pak musí uklízet ještě po psících
svých sousedů. Někteří chovatelé psů, jak jsem
zjistil, dokonce ani neví, ţe psa mají, přestoţe
s ním chodí po obci a obecním lese na procházky,
ale poplatek neplatí, nebo neví, kolik psů vlastně
doma mají.
Na konci dubna proběhlo bez ztrát na ţivotech
ţenských částí rodin „Pálení čarodějnic“, které
pořádají tradičně Těšínští kamarádi. Akce měla
velmi hojnou účast a tak doufáme, ţe bude
probíhat i v dalším roce. V červnu se na hřišti TJ
Slavoj konal jako kaţdoročně dětský den
s bohatým programem. Pěkné počasí bylo
odměnou pořadatelům za jejich starosti, které
pořádání takové akce přináší. Všem, kteří se na
dětském dnu podíleli patří naše uznání a dík.
Zejména se jedná o členy SDH a ţeny z MŠ a ZŠ,
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na jejichţ bedrech organizace této akce
pravidelně spočívá. Na konci června přivítal TJ
Slavoj lidovou veselicí v hospodě Na hřišti léto
a ono se skutečně dostavilo.
V uplynulém období Obec nakoupila malotraktor
pro komunální vyuţití – sečení, prohrnování
sněhu, čelní nakladač – v hodnotě 990.000,- Kč,
postupně probíhá oprava propadlých chodníků na
Těšínské ulici včetně oprav kanalizačních vpustí
v havarijním stavu. Postupně probíhají práce
spojené s údrţbou zeleně a úklidové práce v obci,
které jsou však komplikovány nedostatkem
pracovních sil. Občané odsouzení k veřejně
prospěšným pracím se k těmto, pokud je po nich
opravdu poţadujeme, příliš nehrnou a tak tyto
práce postupují jen velmi pomalu. V tomto
ohledu musíme poděkovat všem občanům, kteří
ve svém volnu s tímto pomáhají, neboť jim na
pěkném vzhledu naší obce záleţí. V případě, ţe
budou po vsi hromádky se smetky, budou tyto
samozřejmě
zaměstnanci
obce
naloţeny
a vyvezeny.
V červnu byly zpracovány projekty na
rekonstrukci vodovodních řadů ve Školní a Luční
ulici. V prvním kole bylo zaţádáno o dotaci na
rekonstrukci vodovodního řadu ve Školní ulici,
ale naše ţádost bohuţel neuspěla. V létě by mělo
být vypsáno druhé kolo, takţe to budeme zkoušet
znovu. Jedná se o investice ve výši cca
5.100.000,Kč
v případě
Luční
ulice
a 3.400.000,- Kč v případě Školní ulice, na které
z obecního rozpočtu prostředky neuspoříme a bez
dotací tyto investice je moţné realizovat pouze
s vysokým úvěrem.

V červnu se podařilo získat potřebná vyjádření
a stanoviska k umístění stavby „tělocvičny“ a bylo
dokončeno zpracování Projektové dokumentace
pro zahájení řízení s cílem získat územní
rozhodnutí. V tomto ohledu je nutné poděkovat
občanům obce, kteří svým souhlasem umoţnili
průchod podzemních inţenýrských sítí přes své
pozemky (manţelé Bendíkovi, p. Bartuška,
p. Kaňka a p. Suchan). Bez jejich souhlasu by
nebylo moţné s projektováním této investiční akce
vůbec započít. V následujícím období poţádá
Obec o zahájení řízení pro vydání územního
rozhodnutí a bude následovat zpracování
Projektové dokumentace pro vlastní stavbu.
Následně se budeme ucházet o získání dotace

z příslušných fondů EU, které by měly být
vypsány v posledním čtvrtletí roku 2007.
S novým Stavebním zákonem se Obec snaţí
o změnu hranic zastavěného území. Při absenci
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) není
moţné v obci mimo tyto hranice stavět. Současné
hranice tak znemoţňují další rozvoj obce aţ do
konečného zpracování a schválení ÚPD, které je
závislé
na
dořešení
konečné
trasy
IV. ţelezničního koridoru přes katastr naší obce.
Na závěr Vám všem přejeme krásnou
a pohodovou dovolenou, kterou si - alespoň si to
všichni myslíme - po právu zaslouţíme.

Váţení spoluobčané,
touto cestou bychom Vám chtěli přiblíţit
letošní dosavadní činnost sboru dobrovolných
hasičů v obci.
Od počátku roku do současnosti sbor
zasahoval celkem u 16 výjezdů. V měsíci leden
bylo z důvodu silného větru vyhlášeno celkem
6 poplachů. Jednalo se o odstraňování padlých
stromů přes cesty směr Hluboká nad Vltavou,
Opatovice, Týn nad Vltavou a v Českých
Budějovicích. Zásahová jednotka byla přivolána
také k odstraňování škod na střeše Základní školy
v Hrdějovicích a k padlému plotu v ulici Těšínská.
V dubnu byla naše jednotka přivolána ke
4 poţárům. Prvním z nich byl 1.dubna poţár lesa
na cestě směr Borek, osm dní poté byl vyhlášen
poplach z důvodu poţáru travnatého porostu v obci
Zavadilka. 14.dubna zasahovala jednotka u poţáru
lesa
ve
směru
Hluboká
nad
Vltavou
a posledním vyhlášeným výjezdem v tomto měsíci
byl poţár v areálu firmy Škoda na Okruţní ulici
v Českých Budějovicích. V tomto měsíci také
proběhlo čištění kanálů na Pískárně.
V měsíci květen byl vyhlášen pouze jeden
poplach a to kdyţ došlo ke vznícení elektrického
kabelu v areálu Pískárny.
Naše činnost se nezaměřuje jen na poţární
připravenost, ale i na podílení kulturního dění
v obci. První kulturní akcí je tradičně Hasičský
ples, který se koná vţdy začátkem ledna.
Na konci dubna se vţdy několik členů zásahové
jednotky podílí na hladkém a bezpečném průběhu
pálení čarodějnic, které se rok od roku chová stále
většímu zájmu u dětí i rodičů z obce i okolí.

Začátkem května jsme byli poţádáni
o zajištění bezpečnosti na Realy Český
Krumlov konaného v areálu Země Ţivitelka
v Českých Budějovicích.
Poslední kulturní činností je bezesporu
podílení se na hladkém průběhu Dětského dne
konaného
na
fotbalovém
hřišti
TJ
Slavoj Hrdějovice. Dětem jsme předvedli
hasičskou techniku, měli moţnost vidět
ukázku obsluhy zásahových vozidel, vybavení
všech aut a sami si mohli některé věci
i vyzkoušet.
Nás sbor má i svá soutěţní druţstva,
které mají za sebou nemalé úspěchy ve
sportovním odvětví. Ač je letošní soutěţní
sezona teprve v počátcích, druţstvo ţen má jiţ
nyní na svém kontě dvě první místa a účast na
okresní soutěţi. O nic hůře na tom není ani
druţstvo muţů, které také vybojovalo první
místo a postup do okresního kola. Náš sbor se
můţe pyšnit i mladým potěrem. Má jedno
druţstvo dětí do 6 let, tzv.přípravku a druţstvo
mladších ţáků.
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat
na již XI.ročník hasičské soutěže „O pohár
starosty obce Hrdějovice“ konaného dne
14.července 2007 od 13:00 hodin na
fotbalovém hřišti TJ Slavoj Hrdějovice.
Přijďte i Vy povzbudit naše soutěžní
družstva.
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Krátké jarní zpravodajství z hrdějovické školy
Hlásí se zpravodajský tým ZŠ Hrdějovice
Nejsme všichni stejní
V kalendáři akcí naší školy se uţ
pravidelně dvakrát do roka objevuje projekt Týden
zdraví. Tyto týdenní projekty nám pomáhají
vychovávat děti ke zdravému ţivotnímu stylu
a také odpovědnosti za své zdraví. Letošní jarní
„Týden“ proběhl netradičně pod názvem Nejsme
všichni stejní. Chtěli jsme se společně s dětmi
zaměřit na lidi, kterým v ţivotě chybí to, co ostatní
povaţují za samozřejmost a to plné zdraví. Hned
v pondělí jsme pozvali výjimečného hosta – paní
Janu Fesslovou, sportovkyni s handicapem, kterou
na vozíček připoutaly následky úrazu při sportu.
Poznali jsme v ní člověka s obrovskou vnitřní
silou a odvahou. Vyprávěla dětem o svých
sportovních úspěších, které sahají aţ za hranice
naší republiky, i o obyčejných strastech vozíčkáře.
Protoţe paní Fesslová skutečně aktivně sportuje,
přivezla dětem ukázat i své tréninkové kolo a děti
si mohly náročnost jízdy na něm vyzkoušet na
vlastní kůţi. Toto setkání nám velmi působivě
navodilo atmosféru celého nastávajícího týdne.
V úterý následovalo „Proţitkové dopoledne aneb
musíme si poradit“. Páťáci připravili pro ostatní
ročníky na naší školní zahradě různá stanoviště,
kde si děti vyzkoušely, jak se chodí, kdyţ má
člověk nemocné nohy, jak se maluje, kdyţ musíme
drţet pastelku pouze nohou nebo jak nejistě se cítí
slepec v cizím prostředí. Na deseti stanovištích se
postupně vystřídaly zbylé čtyři ročníky naší školy.
A přišla středa a s ní návštěva ARPIDY, střediska
péče o postiţené děti. Vybraní „redaktoři
a redaktorky“ z naší školy se vypravili na návštěvu
za dětmi z tohoto střediska. Všechno si pečlivě
prohlédli, aby mohli vyprávět v jednotlivých
třídách. Ale nejen to. Společně s dětmi z ARPIDY
se vzájemně namalovali a obrázky si vyměnili. A
protoţe návštěvy se mají oplácet, ve čtvrtek
navštívily děti z ARPIDY naší školu. Rozešli se do
tříd a vyzkoušely si, jak se učí u nás. Dopoledne
uběhlo jako voda a nikomu se nechtělo končit.
Slíbili jsme si, ţe tahle návštěva nebude určitě
poslední. V pátek uţ zbývalo jen ohlédnutí za
celým týdnem a tak jsme psali, malovali
a vzpomínali. Děti se shodly na tom, ţe to byl

jeden z nejlepších týdnů zdraví, které v naší škole
proběhly.
(Irena Dušáková, řed. školy)
Útržky z naší školy v přírodě
Konečně jsme se dočkali! Je pondělí ráno a my
odjíţdíme na školu v přírodě. První zastávka je
v Jindřichově Hradci.Šli jsme si prohlédnout dílnu,
kde opravují gobelíny a pak jsme vyrazili na hrad
Landštejn. Moc se mi líbil výstup na nejvyšší věţ
a vyhlídka z věţe.
(Aneta Kunová 4. tř.)
Kdyţ jsme uviděli penzion Bejčkův mlýn, div
jsme neskákali radostí. Vypadal hrozně pěkně
a náš pokoj byl ještě hezčí. Byla tam samostatná
velká koupelna,věšáky,jeden velký stůl a malý
psací stůl. Také tam byly čtyři postele a dvě velké
skříně. Nechyběly ani malé skříňky na učení.
No zkrátka náš pokoj byl úplně nádherný.
(Kristýna Haiklová 4.tř.)
Hned po příjezdu nás čekala noc plná zázraků
a kouzel – noc čarodějnic. Nedlouho po setmění se
v okolí Bejčkova mlýna objevily záhadné lucerny
s hořícími plamínky. Nezbývalo neţ zjistit, co se
ukrývá na konci osvícené cesty. Děti se vydaly po
svíčkách a na konci je čekala skřehotající
čarodějnice s pokladem. Kdo byl odváţný, mohl si
zlomek pokladu odnést.
A jestli se někdo bál?.....NIKDO???!!!!!
V úterý odpoledne jsme navštívili pevnostní areál
v lese u Slavonic.Byly tam bunkry z 2. světové
války a jeden nám byl ukázán, jak vypadá uvnitř.
Moc se mi líbily, ale pořád bych tam být nechtěl.
(Tomáš Hondlík, 4. tř.)
Středa začala celodenním výletem. Paní
vychovatelka si pro nás na cestu připravila otázky
a úkoly, které se mi zdály dost těţké. My jsme je
ale zvládli skoro všechny. Plnili jsme je ve
skupinách a to bylo lepší. Celý výlet měřil 15 km.
(Jan Brůţek, 4.tř)
Největší záţitek byl pro mě, ţe jsme šli do
Slavonic do podzemí. Byla tam hrozná tma a voda.
Samozřejmě jsme měli speciální oblečení.
(Natka Votavová, 4. tř.)

Procházeli jsme úzkými a malými uličkami. Já
jsem i uklouzla a spadla, ale nic se mi nestalo.
(Aneta Kunová, 4. tř.)
Poslední večer jsme si opravdu uţili.
Nejdříve jsme hráli hry a na závěr byla diskotéka.
A pak uţ hurá do postele a ráno domů. Na škole
v přírodě se mi líbilo víc neţ loni a uţ se těším na
příští rok.
(Jan Brůţek, 4. tř)
Protoţe byl 1. máj lásky čas, tančil jsem se všema
holkama.
(autor ze 4.tř.)
A ještě jeden útržek ze závěru školního roku.
Předposlední školní týden byl v naší škole
vyhlášen jako týden bezpečnosti. Paní ředitelka
nám oznámila, ţe na závěr tohoto týdne proběhne
u nás ve škole beseda s cyklistickým závodníkem.
Jaké bylo moje překvapení, kdyţ jsem v pánovi,
který na besedu přišel, poznala známou tvář pana
Pechouše, majitele obchůdku s koly, kam občas
chodím i s mým rozbitým kolem. Dozvěděli jsme
se , ţe je vlastně slavným závodníkem. Poutavě
nám vyprávěl o své cyklistické kariéře. Překvapilo
nás, ţe začal závodit v 17-ti letech, coţ prý je

docela pozdě. Závodí na horském kole
a letos vyhrál hlavní cenu na závodech v Austrálii.
Dříve se zabýval triatlonem, ale nyní uţ jezdí
pouze na kole. Na svém kontě má řadu medailí ze
závodů po celém světě. Kdyţ jsme se ptali, kolik
cen vyhrál, pozval nás do svého obchůdku, kde
prý je má vystavené. Zajímavé byly i jeho záţitky
z cest. Pochopili jsme, ţe závodit na kole znamená
mít hlavně pevnou vůli a věřit sám sobě. Beseda
byla pro mě záţitkem, protoţe jsem nevěděla, ţe
v naší obci ţije tak slavný cyklista.
(Aneta Witzanyová, 5. tř.)
Co dodat…
Poslední školní den připadl letos na pátek. Ve
vzduchu byla cítit slavnostní atmosféra. Něco
končí a něco začíná. Všichni jsme se tento den
opět potkali u našeho školního stromu. Po vydání
vysvědčení uţ zbývalo říct jen pár slov na závěr.
Naši páťáci byli dekorováni medailemi absolventů
a všichni my ostatní jsme jim popřáli hodně štěstí
na školách, kam přestupují. A zazvonil zvonek….
a hurá na prázdniny. Všichni se zase uvidíme
v září, abychom začali nový školní rok, který snad
bude stejně úspěšný jako ten letošní.
Za ZŠ Hrdějovice Irena Dušáková

Významná životní jubilea
Marta Kubešová
Václav Voda
Emilie Chrtová

3. 7. 2007
11. 9. 2007
28. 9. 2007

80 let
85 let
80 let

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

