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Váţení spoluobčané,
uplynulo opět další čtvrtletí a tak Vás
Hrdějovickým zpravodajem oslovujeme s krátkým
přehledem toho, co se v naší obci stalo, popř. s tím, co
se i snad ještě do konce tohoto roku stane.
Zastupitelstvo na svém 20. zasedání v červnu
schválilo změnu na místě starosty a místostarosty.
Starostkou se stala Ing. Jana Lepičová a místostarostou
je Ing. František Rachač. Kontinuita v práci obecního
úřadu tím zůstala zachována a nedošlo k ţádným
změnám.
Byl podepsán dodatek č. 1 Nájemní smlouvy
s MUDr. Aristidem Augustovičem na provozování
ordinace praktického lékaře v obci (pondělí dopoledne,
čtvrtek odpoledne) za symbolický pronájem 1,- Kč za
rok. Obec bude zároveň hradit i výdaje na provoz
ordinace (energie, vodu, topení, úklid). Dodatek je
uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců.
Po dobu letních prázdnin se podařilo ukončit
rekonstrukci pavilonu MŠ v daném termínu. Děti tak
mohli jiţ 1. září nastoupit do školky. Hospodářský
pavilon bude dokončen do konce září. Provoz MŠ se
tak vrátí do plného provozu. Také byla zrušena
centrální kotelna a kaţdý pavilon ( mateřská škola,
hospodářský pavilon, zdravotní středisko-pošta, obecní
úřad ) má svůj plynový kotel. To by v krátké
budoucnosti mělo přinést úspory energie potřebné na
vytápění. Proto se budeme snaţit pokračovat v rekonstrukci dalších pavilonů. Jedná se o výměnu oken,
zateplení apod.. Nyní je snaha dodělat projektovou
dokumentaci a získat na tuto rekonstrukci dotace. Obec
získala stavební povolení na stavbu tělocvičny a tak

nyní budeme usilovat o získání dotací z EU na její
výstavbu.
Letošní podzim je ve znamení různých omezení,
co se týká dopravy. Byla uzavřena silnice mezi
Hrdějovicemi a Hlubokou z důvodu výstavby opěrné
zdi. Tato výluka bude trvat do poloviny měsíce
listopadu. Dále byla a ještě bude rozkopána ulice
Školní. Byl zde připojen výtlačný vodovodní řad 1.část
( úsek úpravny vody – šachta Jubilejní ). A také zde
bude prováděna rekonstrukce vodovodního řadu. Na
tuto akci byla získána dotace ve výši cca 50%
z celkových nákladů. Obec bude dále usilovat o dotaci
na opravu vodovodního řadu v ulici Luční.
Zastupitelstvo schválilo pořízení změny ÚP č. 1
sídelního útvaru České Budějovice část platná pro
správní území obce Hrdějovice (Na bahnech ). Také
probíhají přípravy na zpracování zadání nového
územního plánu Hrdějovic. V krátké době bude
vyhlášena trasa IV. Tranzitního ţelezničního koridoru
– C2. Dne 7. 8. 2008 proběhlo v budově JčKÚ jednání
o trase. Obec Hrdějovice prostřednictvím starostky
obce podala tyto připomínky:
1. zabezpečit maximální vzdálenost trasy IV. TŢK od
Těšína
2. zabezpečit největší moţnou vzdálenost trasy IV.
TŢK od domků u keramičky – prostor pro moţnost
výstavby silničního nadjezdu
3. zajistit největší moţné zahloubení trasy IV. TŢK
v místě jejího kříţení se stávající komunikací
u keramičky oproti nyní navrhovanému –2 m.

Mateřská škola Hrdějovice

doma popř. u prarodičů. Tímto bych jim chtěla
poděkovat.
Mateřská škola v průběhu dvou měsíců prošla
velkou rekonstrukcí celého objektu. V prostorách
samotné školy byla provedena rekonstrukce vodovodů,
odpadů, vytápění. Děti získaly upravené prostory
umýváren a WC, včetně nových obkladů. Byly

Zajisté nikomu v obci neuniklo, ţe mateřská
škola o prázdninách neodpočívala. Hned se začátkem
prázdnin započaly stavební práce. To nám umoţnila
i ta skutečnost, ţe jsme se na tuto akci mohli připravit
jiţ v červnu, kdy jsme omezili provoz ve školce –
rodiče nám vyšli vstříc – kdo mohl, nechal si své děti

S přáním hezkého dne sepsala starostka.

upraveny prostory tříd a heren, vybaveny novým
osvětlením, novými nátěry a podlahovými krytinami.
Také zázemí zaměstnanců mateřské školy prošlo
rekonstrukcí. Nutným opravám neunikla ani hospodářská budova. Školní kuchyně byla vybavena novou
vzduchotechnikou. Proběhla rekonstrukce elektroinstalace, vodovodů a odpadů. V celé budově byla
poloţena nová dlaţba včetně spojovací chodby.
Třešničkou na dortu bylo zateplení a natření nové
fasády i s rozzářeným sluníčkem, které bude kaţdý den
vítat naše nejmenší.
Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomohli
se stěhováním nábytku do prostor obecního úřadu
a kinosálu (členové místních hasičů a sportovců) a zpět
do mateřské školy. A v neposlední řadě bych chtěla
poděkovat zastupitelům Obecního úřadu Hrdějovice,
ţe nám umoţnili tuto rekonstrukci provést.
Provoz mateřské školy byl zahájen 1. září. ve dvou
třídách.
1.odd. - SLUNÍČKA - zapsáno 28 dětí od tří do čtyř
let – učitelka: Marie Hofbauerová

Školní novinky

2.odd. - VODNÍCI - zapsáno 23 dětí od čtyř do šesti
let – učitelky: Helena Křibská, Eva Eliášová
Kapacita mateřské školy je plně vyuţita. Provoz
mateřské školy je od 6.00 hod do 16.30 hod.
I v tomto školním roce budeme vydávat náš školní
časopis Těšínek, který bude vycházet i na našich
Webových stránkách: www.mshrdejovice.cz
Pro úplnost naše adresa: Dlouhá 221, Hrdějovice
e-mail: ms.hrdejovice@centrum.cz
reditelka@mshrdejovice.cz
telefon školka:
38 722 08 54
telefon školní stravovna: 38 722 00 89
Doufám, ţe se bude
dětem v nově
zrekonstruované školce líbit a ţe zde proţijí hezké
chvíle. My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Jsme
tu pro Vás a štěstí dítěte je v rukou nás všech! Ta
jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné
důvěry a otevřenosti, cesta přátelství.
Marie Hofbauerová,
Hrdějovice

ředitelka

Mateřské

školy

Naši školní zpravodajové se ještě ani nestačili
rozkoukat, a proto je náš dnešní příspěvek spíše
informativní.
1. září se celá škola sešla u našeho „školního
stromu“, abychom společně přivítali nové prvňáčky.
Nastoupilo jich letos do první třídy 14, nejen
z Hrdějovic, ale i z Nemanic, Hosína a Hluboké.
Všichni jim budeme pomáhat a drţet palce, aby se jim
ve škole dařilo. Prvňáčci se do všeho vrhli odváţně
a uţ po pár dnech byli ve škole jako doma.
Kromě prvňáčků přibyla do školy i nová paní
učitelka. V červnu jsme se ač neradi rozloučili s paní
učitelkou Hlubockou, která odešla do důchodu. Od září
ji nahradila místní paní učitelka Ivana Šimková a škola
tak získala další plně aprobovanou pedagogickou
pracovnici.
Začal i druhý školní rok, kdy vyučujeme v první
a druhé třídě podle vlastního školního vzdělávacího
programu. Získáváme nové zkušenosti, které se
snaţíme do svého programu přenášet.
Naším cílem je nabízet dětem kromě kvalitní
výuky také nejrůznější volnočasové aktivity. Podařilo
se rozšířit nabídku zájmových krouţků. Od října
začne svou činnost krouţek dovedných rukou I, II,

sportovní krouţek, krouţek anglického jazyka,
hudebně-dramatický, matematický, informatiky,
krouţek her a hlavolamů, výroba doplňků z provázků
a korálků. Tradičně u nás pracuje i krouţek pro děti se
speciálními výukovými potřebami. Vyučuje se u nás
i hře na zobcovou flétnu a další například ţesťové
nástroje.
A co připravujeme na podzimní měsíce?
Navštívíme divadlo i koncertní síň, zúčastníme se
několika výukových programů pořádaných centrem
ekologické výchovy v Č. Budějovicích, do školy
přijedou na návštěvu sokolníci. Budeme se seznamovat
podrobně s naším nejbliţším okolím – projdeme si
naučnou stezku z Borku na Těšín.
Čeká nás i podzimní Týden zdraví a kaţdoroční
„Podzimní fotbálek“. Na přelomu září a října
plánujeme sběrovou akci starého papíru. Před školou
se objeví po dva dny kontejner, do kterého můţe přidat
starý papír kterýkoli občan Hrdějovic.
27. 10. a 28. 10. máme podzimní prázdniny
a pak……znovu do školy. Připravujeme kromě jiného
i kulturní vystoupení pro seniory v obci a s Vámi se
všemi se těšíme na setkání při rozsvěcování vánočního
stromu. Snad se nám vše podaří.
Za ZŠ Hrdějovice
Mgr. Irena Dušáková, řed. Školy

Milé čtenářky a čtenáři,
dnes jsem se díval na internetové stránky obce
Hrdějovice a udivilo mne, ţe je o hasičích napsaná
stále jen historie. Omlouváme se a budeme Vás rádi
informovat o akcích, které byly, nebo které budou,
abyste si udělali představu o tom, jaká je práce hasičů
v obci. Ala ještě neţ začneme psát o akcích, rád bych
se zmínil o naší „staré Tatře“. Kdyţ projdu
Hrdějovicemi, alespoň polovina lidí si myslí:„ Kde
mají hasiči starou Tatru?“ Jak jistě někteří víte, začali
jsme rozebírat Tatru 148 CAS 32 na jaře roku 2007.

Ze začátku jsme chtěli udělat pouze lak a drobné
technické úpravy, ale řekli jsme si: „Proč, kdyţ je
Tatra takto rozebraná, neudělat více místa pro hadice?“
Po této myšlence se začala předělávat celá nástavba
Tatry. Vyřezali se staré kastlíky, naplánovalo se, kde
bude umístěn jaký přístroj nebo nástroj a začalo se
z tvořením rámů a dveří. V součastné době jsou
kastlíky připravené k zamontování do Tatry. Aţ bude
tato operace provedena, přijde na řadu lak a přezutí
celé Tatry na nové pneu. Lak bude poslední úprava a
poté uţ uvidíte naší „starou Tatru“ v novém kabátu

a s výbavou, kterou musí v součastné době mít kaţdé
zásahové hasičské vozidlo.
Po tomto článku Vás jistě napadla otázka:“Proč si
nenechali celou Tatru repasovat u nějaké firmy“. Jistě
ţe by to šlo, ale repasování vozidel se pohybuje kolem
milionů korun a nebude to podle našich představ. Tak
si to raději uděláme sami a zbývající peníze raději
vloţíme do vybavení vozidel a zásahové jednotky.
Rallye ČK
Opětovně jsme se podíleli na organizaci Rallye
Český Krumlov, konané na českobudějovickém
výstavišti. Zajišťovali jsme bezpečnost jak diváků, tak
i jezdců v případě nehody, ke které naštěstí nedošlo.
Rallye se účastnily také naše ţeny, které dohlíţely na
bezpečnost diváků podél trati a u čerpací stanice.
Průběh Rallye byl naštěstí poklidný a to i vzhledem
k tomu, ţe v pátek hustě pršelo, coţ znamenalo menší
návštěvnost. V sobotu to však počasí divákům
vynahradilo. Sobota proběhla také bezproblémově,
takţe nebylo potřeba našeho zásahu.
Hasičské klání v Hrdějovicích
Jako jiţ tradičně se v naší obci konala hasičská
soutěţ, která je zařazena do Velké ceny okresu. Týmy
dobrovolných hasičů se zde utkaly o pohár starosty
obce. Veškeré přípravy na hasičské klání leţely na
bedrech nás – „hrdějovických dobrovolných hasičů“
(SDH). Celé přípravy měl na starost náš sbor
dobrovolných hasičů. Diskuse, jednání s ostatními
hasičskými sbory a zajištění správného průběhu
samotné soutěţe vyţadovaly naše plné nasazení.
Snaţili jsme se a věříme, ţe na výsledku to bylo vidět.
Den „D“ nadešel 12. 7. 2008. To jsme se jiţ od
časných ranních hodin muţi z SDH potili při stavění
drah pro poţární útok. Jako jedna z mála obcí
zařazených do Velké ceny mají Hrdějovice soutěţ
dobře materiálně zabezpečenou a to hlavně proto, ţe se
zde běhá na tři základny a proto soutěţ takových to
rozměrů rychle ubíhá a i soutěţní sbory k nám proto
rádi jezdí.
Samotné soutěţení vypuklo v 13.00 hodin
hasičským nástupem, kde byla všechna druţstva
seznámena s průběhem soutěţe, pár milých slov
pronesla i paní starostka Lepičová. Poté jiţ nic
nebránilo, aby vyběhla první soutěţní druţstva. Naši
obec letos reprezentoval hojný počet druţstev - muţi,
ţeny, mladší a starší ţáci a pro publikum nejvíce
zajímavý poţární útok předvedli i naši nejmenší - děti
z přípravky. Mimo soutěţ také běţelo druţstvo ţen
„Druhý dech“, které Hrdějovice reprezentovalo na
soutěţích před několika lety.
Letos jsme si vytýčili cíl konečně se umístit na
stupních vítězů a tudíţ soutěţi předcházely tvrdé
tréninky. Ale jiţ při startu našeho prvního soutěţního
druţstva - muţů jsme věděli, ţe smůla se na nás opět
nalepila a jen tak nás neopustí. Selhal totiţ snad ten
nejdůleţitější článek útoku - poţární stříkačka PS 12.
Tím nám bylo jasné, ţe jsou odepsaná obě druţstva
ţen a jedno muţů. Naštěstí se i na poli soutěţním našel
sbor Stříţova, který nám svou poţární stříkačku
ochotně zapůjčil. A za to jim patří náš dík.

Poté uţ vše zůstalo jen v naší reţii. Na výsledku se
podepsala nervozita z domácí soutěţe. Naše druţstva
skončila na chvostu výsledkové listiny.
Hasičské klání mezi školami
Tak jako jiţ kaţdý rok i letos jsme dne 23.6. 2008
od 9. hodin uspořádali za pomoci SDH Hrdějovice
a finanční podpory Obecního úřadu před koncem
školního roku soutěţ v poţárním útoku mezi třídami
základní školy. Ukázku předvedli také naši nejmenší
hasiči z mateřské školky „ přípravka“. Na začátku si
pani učitelky vylosovaly pořadí pro svoji třídu, a pak
uţ se jen začalo soutěţit a fandit. Nejlepší čas 30.98
a tím i první místo získala druhá třída, která si také
odnesla putovní pohár. Kaţdá třída dostala diplom,
sladkou odměnu a děti si určitě odnesly nějakou tu
novou zkušenost a záţitek. Uţ teď jsme zvědaví, zda
druhá třída (to uţ budou vlastně třeťáci) obhájí první
místo i za rok. Těšíme se, ţe přijdete fandit i vy.
Dětský den
Dne 8. června 2008 se na hřišti Slavoj Hrdějovice
od 14hodin konal Dětský den, který pořádali hasiči
Hrdějovice, Tělovýchovná jednota Slavoj Hrdějovice
pod záštitou Obce Hrdějovice. Po začátku Dětského
dne byla ukázka hašení zapálené trávy lehkou pěnou
ve které si děti dlouhou dobu hrály. V 15.hodin
přiletělo letadlo z letiště Hosín a na povrch hřiště
„dosedli“ tři parašutisti. Po parašutistech přišla na řadu
ukázka modelů letadel. Jednalo se o modely MIG-21
a záchranný vrtulník. Po skončení ukázky nad hřištěm
proletělo práškovací letadlo „Andula“ a poprášilo
celou plochu hřiště vodou. Další a poslední ukázka
byla poslušnost psů na různé povely, kterou předvedl
tým z Hluboké nad Vltavou. Po těchto ukázkách se uţ
děti oddávaly radovánkám a soutěţím. Novinkou,
kterou jsme připravili byl Paintbaal a střelba ze
vzduchovky. Mezi tradiční soutěţe patřil také lov
kaprů z hasičské kádě. Bylo pěkné počasí, a tak si
myslíme, ţe děti byly spokojené a odcházely
s úsměvem na tvářích. Těšíme se na příští rok, ţe se
děti zúčastní opět v hojném počtu jako dosud kaţdý
rok konání.

Váš Sbor Dobrovolných Hasičů
Akce pro veřejnost
V zasedací místnosti ( vedle obecní knihovny ) budou
od září probíhat tyto činnosti:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

19,00 – 20,00 hod.
18,00 – 19,30 hod.
19,00 – 20,00 hod.
17,00 – 18,30 hod.
19,00 – 20,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.

Cvičení ţeny
Orientální tance
Powerjoga
Výuka angličtiny
Cvičení ţeny
Cvičení dětí s rodiči

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

31.10.2008

Významná životní jubilea
Radouchová Marie
Kašpar Ladislav
Kroutlová Vlasta
Severa Zdeněk
Návara Stanislav

17.9.2008
14.12.2008
12.12. 2008
13.12. 2008
25.10. 2008

75 let
80 let
80 let
80 let
85 let

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

www.hrdejovice-opatovice.cz

KURZY
anglického jazyka
pro veřejnost na OÚ
v Hrdějovicích
Nabídka kurzů AJ pro začátečníky a
mírně pokročilé s praktickým
zaměřením.
V případě bliţšího zájmu kontaktujte:

gabina.andelova@seznam.cz

Do 30.9.2008
Mgr.D.Andělová

KREJČOVSKÉ SLUŢBY
V HRDĚJOVICÍCH
Využijte služeb dámské krejčové Martiny
NEPRAŠOVÉ, která nabízí tyto služby:
DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY ODĚVŮ:
 Zkracování délek rukávů a kalhot
 Výměna zipů u kalhot a bund
 Povolení / zabrání pasu
 Výměna podšívky a další úpravy
ŠITÍ BYTOVÉHO TEXTILU
 Záclony
 Polštáře
 Ubrusy
 Závěsy
ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ DÁMSKÝCH
I SPOLEČENSKÝCH ODĚVŮ
 Šaty
 Korzety a další
Kontakt na níže uvedené adrese nebo telefonem.
MARTINA NEPRAŠOVÁ
Tel. 604 377 212
KE KAPLIČCE 473, HRDĚJOVICE

