říjen 2007

Váţení spoluobčané,
uplynulo opět další čtvrtletí a tak Vás tímto
Hrdějovickým zpravodajem oslovujeme s krátkým
přehledem toho, co se v naší obci stalo, popř. s tím, co se
ještě do konce tohoto roku snad i stane.
V polovině srpna proběhlo úspěšně územní řízení pro
plánovanou výstavbu tělocvičny v areálu fotbalového
hřiště TJ Slavoj. V současné době je zpracovávána
projektová dokumentace pro získání stavebního
povolení.
Dále obec vypsala výběrové řízení na zpracovatele
projektu rekonstrukce areálu, ve kterém jsou umístěny
objekty obecního úřadu, mateřské školy, školní kuchyně,
pošty a zdravotního střediska. Na základě předloţených
nabídek byl vybrán návrh Ateliéru D.N.A. z Českých
Budějovic, kterému bylo zpracování projektu následně
zadáno.
V souladu se „Stanovením místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích“, který byl Odborem dopravy
a silničního hospodářství Magistrátu města České
Budějovice vydán v roce 2006 byla firmě DoZnač zadána
výměna svislého dopravního značení v obci. V současné
době se práce schylují ke svému závěru.
Před Bartolomějskou poutí se s přispěním 9.000,- Kč
z grantu krajského úřadu podařilo v celkovém nákladu
21.000,- Kč opravit návesní kapličku. Práce provedl včas
a k všeobecné spokojenosti pan Karel Peterka.
Na konci prázdnin byly na katastru obce zahájeny
práce spojené s výstavbou úpravny surové vody u ČOV,
přivaděče surové vody od vrtu v Opatovicích
a výtlačných řadů upravené vody do řadu 1. JVS. Práce
budou podle sdělení dodavatele probíhat pravděpodobně
do konce roku 2008. V rámci této akce bude pro
Opatovice vybudována ČOV a kanalizační síť. Realizace
stavebních prací v Opatovicích by měla probíhat někdy
ve druhé polovině příštího roku.

evidenční číslo: MK ČR E 14418

Teprve na konci července obdrţela obec geometrický
plán zachycující konečný stav po rekonstrukci
kanalizace, komunikace a chodníků v Nemanické ulici,
který je nezbytně nutný pro konečné vypořádání vztahu
obce s vlastníky pozemků pod chodníkem. Následně byl
na začátku září zpracován na kaţdý pozemek soudně
znalecký posudek a v současné době jsou právníkem
připravovány návrhy kupních smluv. Předpokládáme, ţe
ke konečnému vypořádání obce s dotčenými vlastníky
dojde do konce listopadu 2007.
Obec ve spolupráci se správcem obecního vodovodu
a kanalizace (VaK Jiţní Čechy) nebyla letos jiţ podruhé
úspěšná při ţádosti o získání dotace na rekonstrukci
vodovodních řadů ve spodní části obce.
Naproti tomu obec v září obdrţela z grantu pro obnovu
sakrální architektury vypsaného krajským úřadem
příspěvek ve výši 25.000,- Kč na opravu poutní kapličky
na Těšíně. Oprava bude po dobrých zkušenostech
provedena panem Karlem Peterkou ještě letos na podzim.
Dále je potřebné připravit obecní pokladnu na
nezbytnou rekonstrukci veřejného osvětlení v Těšínské,
Sadové a Hlubocké ulici. V těchto částech obce jsou
lampy veřejného osvětlení (tzv. syrečky) ve velmi
špatném stavu. Technický stav svítidel jiţ není v podstatě
slučitelný s jejich základní funkcí, tj. svícením v nočních
a brzkých ranních hodinách. Rekonstrukce veřejného
osvětlení bude zahrnuta do aktualizovaného „Programu
obnovy venkova“, který v současné době připravujeme.
Celkové odhadované náklady spojené s výměnou
kabeláţe, stoţárů a lamp se pohybují okolo 2 mil. Kč.
Práce budou s největší pravděpodobností rozděleny do
4 dílčích etap. V září proběhly na území obce také dvě
společenské akce. První akcí byly oslavy pořádané ke
110. výročí zaloţení místního SDH. Oslavy, jak jste měli
všichni moţnost sledovat, proběhly ve velmi hezkém
počasí a členům našeho SDH se podařilo zajistit bohatý

program. Přestoţe se hrdějovičtí hasiči doţili jiţ
poţehnaného věku, na zápalu pro věc jim prozatím nic
neubylo,
a dokázali, ţe se umí kromě chránění osobního
a veřejného majetku také pěkně pobavit. Za letošní, co se
týká počtu výjezdů a zásahů, bohuţel velmi bohatou
sezónu, si to jistě po právu zaslouţili.
Druhou akcí bylo premiérové soutěţení malých
rybářů (do 11 let věku) na rybníčku u kapličky, kterého

se první říjnovou neděli zúčastnilo celkem 19 malých
rybářů. I při této akci nám opět přálo pěkné počasí, ryb
v rybníce a veverek na okolních stromech neubylo a tak
předpokládáme, ţe to nebylo naposledy, co se soutěţ pro
rybářský potěr v naší obci uskutečnila.
S přáním pěkného a pokud moţno pohodového zbytku
letošního roku sepsal za zastupitelstvo obce starosta

Fotbalový podzim 2007 prý bude modrobílý
Váţení spoluobčané,
opět se mi dostává té cti podat pravidelně
nepravidelné svědectví o fotbalovém dění na přelomu
léta a podzimu v Hrdějovicích. V tomto období jiţ
tradičně ustupují do pozadí dovolené v tuzemsku
i v zahraničí a nastává tvrdá fotbalová řehole. Příprava
na podzimní sezónu totiţ obdobně jako v minulých
letech začala jiţ v polovině července. Kromě úmorných
tréninků naše muţstva sehrála i několik přátelských
zápasů, jak jiţ tak bývá střídavě s úspěchy a prohrami.
Hráči i vedení ale dělali vše proto, aby byl podzim
zahalen do modrobílých klubových barev a prosycen
fotbalovou radostí. Vţdyť naši věrní diváci by si toto
jistě zaslouţili.
Kdyţ by se hovořilo konkrétněji, muţstva muţů
trénovala třikrát týdně a sehrála několik přátelských
utkání a turnajů, kdy lepších výsledků dosahoval A tým.
Nyní trénují obě muţstva společně pod vedením nového
trenéra Michala Hrdličky, jemuţ sekunduje Jiří Fajtl,
a sice kaţdé úterý a čtvrtek od 18:00. Muţstvo dorostu se
připravovalo pod vedením Jaroslava Číţka od srpna a do
soutěţe vstoupilo tradičně s dobrými výsledky. Na
trénink je můţete přijít povzbudit kaţdou středu a pátek
od 17:30. U všech kategorií našich nejmenších je léto
specifické fenoménem „úprk směr babička“. Proto dát
dohromady alespoň hrstku statečných, kteří by se
zúčastnili přípravy, je téměř nemoţný úkol. Tak se stalo,
ţe muţstvo mladších a starších ţáků začalo přípravu aţ
v průběhu srpna, a to pod staronovým vedením Miroslav
Fajtl (tel. 607536934) u starších a Hondlík
(tel. 602146663) & Brůţek u mladších ţáků. Pokud
byste chtěli své dítě ve věku 10 aţ 15 let zapojit do
našich řad, můţete navštívit tréninky kaţdé pondělí,
středu a pátek od 16:30. Starší i mladší přípravka se
Přehled zbylých zápasů na domácím hřišti – podzim 2007
13.10.
So
16:00
Hrdějovice – S.Ústí B
14.10.
Ne
9:00
Hrdějovice – SKP ČB B
14.10.
Ne
16:00
Hrdějovice – Včelná
22.10.
Po
16:30
Hrdějovice – Dobrá Voda
23.10.
Út
16:30
Hrdějovice – Mokré
27.10.
So
10:00
Hrdějovice – Nemanice
27.10.
So
14:30
Hrdějovice – Hluboká B
28.10.
Ne
9:00
Hrdějovice – Lišov

v létě také spíše rekreuje a nabírá psychické i fyzické
síly u babiček, a proto taktéţ začala s přípravou aţ
koncem srpna. Starší ve věku od 8 do 10 let sbírají
úspěchy pod vedením dvojice Ridvan & Sázel
(tel. 607543711). Trénují pravidelně v úterý a ve čtvrtek
od 16:30. Mladší získávají první kontakty s míčem pod
vedením Marka Hučíka (tel. 602962089), a sice taktéţ
v úterý a ve čtvrtek od 16:30.
Ve výše uvedených časech můţete zajít se svým
potomkem na naše hřiště a proţít s ním první fotbalové
krůčky pod vedením zkušených trenérů. Popřípadě
můţete o bliţší informace poţádat trenéry na výše
uvedených telefonních číslech.
Zapomeňme však na chvíli na fotbalové boje,
protoţe nejen sport, ale i společnost přátel je důleţitá.
Proto jsme koncem června uspořádali „Vítání léta“ pod
širou oblohou. Tato akce se setkala s velkým úspěchem,
přicestovali kultury chtiví lidé z celého okolí, tancovalo
se a pilo aţ do brzkých ranních hodin. Slovy chvály se
nešetřilo nejen na adresu kapely APOLLO, ale
i pořadatelů. Proto se jiţ teď těšíme na Vaši účast na
podobných akcích i v roce příštím.
Na závěr nezbývá neţ připomenout jiţ tradiční sběr
ţelezného šrotu. Ten na podzim připadá na sobotu
13.10., kdy je moţné staré ţelezo umístit na obvyklá
místa před Vašimi domovy. Za spolupráci nezbývá neţ
poděkovat.
Věříme, ţe po období trenérských změn budou naše
muţstva předvádět pohledný, atraktivní fotbal lahodící
oku i duši diváka. Zdali to tak opravdu bude se můţete
přesvědčit na našem stadiónu při utkáních našich
muţstev. Proto se těším nashledanou na hrdějovickém
fotbalovém hřišti.
Jiří Fajtl, hospodář TJ

A muţi
Ţáci
B muţi
Přípravka mladší
Přípravka starší
Dorost
B muţi
Ţáci

28.10.
4.11.
10.11.
10.11.
18.11.

Ne
Ne
So
So
Ne

15:30
14:00
10:00
14:00
13:30

Hrdějovice – Branice
Hrdějovice – Borovany
Hrdějovice – Dobrá Voda
Hrdějovice – Lišov
Hrdějovice – Veselí

„Podzim čaruje“
mi odpověděl jeden ţák naší školy na otázku : „Co
můţe dělat podzim?“.A tak se moţná stalo, ţe podzim
vyčaroval i začátek nového školního roku. Naši školní
zpravodajové se ještě ani nestačili rozkoukat, aproto je
náš dnešní příspěvek spíše informativní.
3. září se celá škola sešla u našeho „školního
stromu“, abychom společně přivítali nové prvňáčky.
Nastoupilo jich letos do první třídy 24 a jako první se
budou učit podle nového školního vzdělávacího
programu. Znamená to pro ně nový vyučovací předmět –
relaxační cvičení na míčích a pak uţ „jen“ naučit se číst,
psát a počítat. Všichni jim v tom budeme pomáhat
a drţet palce. Prvňáčci se do všeho vrhli odváţně a tak
uţ v našem podzimním fotbalovém turnaji sklízeli první
úspěchy. Uspěli i ve sběru papíru za vydatného přispění
svých rodičů.
Kromě prvňáčků přibyla do školy i nová paní
učitelka. V červnu jsme se ač neradi rozloučili s paní
učitelkou Zikmundovou, která odešla do důchodu. Od
září ji nahradila paní učitelka Kateřina Krausová a škola
tak získala další plně aprobovanou pedagogickou
pracovnici.
Asi nejvýznamnější událostí letošního podzimu je
právě probíhající Týden zdraví. Tato akce je u nás ve
škole dvakrát v roce tradicí. Podzimní Týden zdraví
jsme zaměřili na ţivotní prostředí ve svém nejbliţším
okolí. Všechno začalo ve středu 17. 10., kdy probíhal
Den pozorování. Do terénu vyrazila celá škola a všichni
jsme zkoumali, jakţe to s tím ţivotním prostředím v obci
vypadá. Máme u nás uklizeno? Třídí obyvatelé
Hrdějovic odpad? Není snad někde nějaká „černá

Obecní knihovna
Obecní knihovna je jednou ze sluţeb, kterou
poskytuje obecní úřad pro své občany.
Knihovna zajišťuje půjčování knih a časopisů
a umoţňuje také práci na počítači. Veškeré knihovnické
a informační sluţby jsou poskytovány zdarma.
Uţivatelem knihovny se můţe stát kaţdý občan.
V současné době je v knihovně registrováno 107
čtenářů, z toho 26 do patnácti let.
Kniţní fond má 2172 svazků. Z časopisů knihovna
odebírá týdně Vlastu a Květy a měsíčně Burdu,

A muţi
B muţi
Dorost
A muţi
A muţi

skládka“? Co se děje s odpadem, který obec
vyprodukuje? Jak to vypadá s čistotou potoka Čertíka
a rybníčku Za kapličkou? Jaká je hustota dopravy na
různých místech obce?...Na tyto a další otázky hledaly
děti odpověď. Čtvrtek pak byl Dnem vody. Probírali
jsme, co jsme zjistili a na řadu přišla i trocha teorie
a pokusy s vodou. V pátek se 4. a 5. třída vypravila do
nedaleké čistírny odpadních vod u Vltavy. Čekalo tam
na nás nejen vlídné přijetí, ale i přes mrazivé počasí
velmi zajímavý výklad celého čistícího procesu.
Fotografové pořídili dokumentaci a nejstarší ročník bude
čekat výklad pro niţší třídy. Pátek byl Dnem odpadů,
a proto se mladší děti věnovaly právě této problematice.
Učily se třídit odpady a zaloţily na školní zahradě
„hřbitov odpadků“ (tzn. zakopaly různé odpady a po
delším čase prověří, co s nimi dokázala nebo nedokázala
příroda udělat). Celá škola přejde na tzv. barevné třídění.
Budou zavedeny popelnice na různé druhy odpadu.
22. 10. si připomeneme Den stromů. Třídy zasadí na
školní zahradě nové přírůstky a měla by být řeč
o významu stromů pro člověka. V úterý nás čeká Den
dopravy. Ve středu pak zhodnocení celého projektu
a výstupy, které by měly obsahovat kromě jiného
i podněty pro zlepšení ţivotního prostředí v obci. Tak
uvidíme!
25. 10. a 26. 10. máme podzimní prázdniny
a pak……znovu do školy. Na listopad připravujeme
kromě jiného i kulturní vystoupení pro seniory v obci.
Snad se nám vše podaří.
Za ZŠ Hrdějovice Mgr. Irena Dušáková, řed. školy

Praktickou ţenu, Receptář a Zahradu. Knihovní fond je
dvakrát ročně nákupem doplňován o nové atraktivní
tituly všech ţánrů. Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích poskytuje kaţdoročně naší
knihovně výměnný soubor, který obsahuje řadu
zajímavých titulů.
Od srpna 2006 je v knihovně moţné vyhledávat
informace na internetu. Tato sluţba je bezplatná. Při
práci na počítači smí uţivatel pouţívat jen software,
který mu knihovna poskytuje. V letošním roce se naše
knihovna přihlásila do databáze institucí s veřejným
internetem.

Obecní knihovna je otevřena kaţdé pondělí a čtvrtek
od 15:30 do 18:30 hodin. Výpůjční lhůta pro půjčování
knih je tři týdny.

Soutěž v rybolovu
V sobotu 6.10.2007 proběhla soutěţ v rybolovu na
rybníčku U Kapličky, kterou vyhlásil starosta obce pan
Fr. Rachač pro kategorii rodáků ve věku 5 aţ 11 let.
V tento mlhavý, později s náznaky krásného babího léta
(chvílemi slunečno, ale chladno) den, se této první
rybolovné soutěţe zúčastnilo 19 dětí (4 dívky a 15
chlapců). Prezentace některých účastníků probíhala jiţ
od osmé hodiny ranní. Vlastní příprava za účasti rodičů
a prarodičů na zahájení soutěţe od 9-ti hodin měla velmi
soutěţivý náboj.
Rybolov probíhal ve velmi rozváţném klidu.
Přibliţně po půl hodině se dostavil první úspěch
v podobě 13 cm dlouhé plotice nadějného rybáře Jonáše
Havelky a asi za deset minut byl další úspěšný záběr
tentokrát karásek 19 cm Dana Šiply. Zlatý záběr přišel

Závěrem bych chtěla prostřednictvím Hrdějovických
listů co nejsrdečněji pozvat všechny občany k návštěvě
Obecní knihovny.
Jana Tůmová, knihovnice

těsně před desátou hodinou. Úspěšně vylovená ryba kapr 48 - cm znamenala pro Jonáše Havelku obsazení
průběţného prvního místa. Následně došlo k dalšímu
úspěšnému záběru juniora Zdeňka Filípka v podobě
kapra 43 cm. Postupem času to zřejmě rybí osazenstvo
rybníčka U Kapličky přestalo bavit. Stáhlo se do hlubin,
mimo dosah háčků různých velikostí ukrytých ve
vábných návnadách. Starosta po 11 hodině rybářské
zápolení ukončil a po sečtení výsledků vyhlásil vítěze:
Jonáš Havelka: kapr 48cm, plotice 17cm, plotice 13cm.
Zdeněk Filípek: kapr 43 cm.
Dan Šipla: karas 19cm.
Jan Brůţek: plotice 16cm.
Starosta děkuje všem zúčastněným - soutěţícím
a rodičům, dále organizátorům a sponzorovi akce.

Společenské akce
16. listopadu 2007 – Tradiční setkání seniorů
14. prosince 2007 – Rozsvícení vánočního stromu

Významná životní jubilea
Turková Marie, Okruţní 292, Hrdějovice
Šimková Aneţka, Na Návsi 19, Hrdějovice
Nováková Marie, Těšínská 126, Hrdějovice
Valentová Marie, K Zastávce 65, Hrdějovice

nar. 7.11.1932
nar. 2.12.1912
nar. 22.12.1927
nar. 30.12.1927

75 let
95 let
80 let
80 let

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

