listopad 2009
Váţení spoluobčané, rok 2009 se blíţí ke
konci a tak je na čase pomalu konstatovat, co jsme
zatím stihli a na co se budeme připravovat do dalšího
roku.
Nyní se uzavírá účetně oprava chodníku na
Hlubocké ulici, oprava ulice Opatovická a Polní. Na
tuto akci v hodnotě 1,8 mil. Kč byla získána dotace ve
výši 1,3 mil. Kč. Tato částka bude obci vyplacena
ještě do konce tohoto roku.
Proběhla rekonstrukce vodovodu v Luční
ulici. Konečná úprava Luční ulice se však přesunuje
na jarní měsíce a to z toho důvodu, ţe SÚS se
rozhodla v rámci vlastních oprav spolu s novým
povrchem (který hradí obec) udělat opravy obrubníků
a svodů na vodu. Proto se frézování a konečné
dokončení Luční ulice přesouvá na jaro 2010. Na tuto
akci byla získána dotace ve výši 2,1 mil. Kč.
V plánu obce je pokračovat v obnově
vodovodního řadu. Toto je naplánováno na dvě etapy
v horizontu několika let. Nyní je zpracováván projekt
na opravu vodovodu v ulici Těšínská ( pod kolejemi)
aţ k návsi. Po zpracování projektu budeme ţádat
o dotaci.
Ve druhém pololetí jsme zaţádali o dotaci na
stavbu tělocvičny ( 40 mil. ), čekáme na rozhodnutí.
Musela jsem stáhnout ţádost o dotaci na opravu
a zateplení Zdravotního střediska a budovy Obecního
úřadu, protoţe v projektech nebylo řešeno zateplení
střech. Bez toho bychom nesplnili podmínky
tepelného auditu a nedosáhli na ţádnou dotaci. Projekt
bude v těchto dnech dokončen.
Máme také zpracovány projekty na opravu chodníků,
výstavbu parkovacích ploch u Zdravotního střediska
a Mateřské školy, přestavbu kotelny na technické
zázemí obce, nové veřejné osvětlení na Těšíně. Na
všechny tyto projekty je nebo bude do konce roku
vydáno potřebné stavební povolení, abychom
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v příštím roce mohli ţádat o různé dotace, pokud
budou vyhlášeny.
Také máme poţádáno o dotaci na zpracování
Územního plánu obce. Zatím čekáme na rozhodnutí.
ÚPO by měl být hotov v první polovině roku 2010.
Nebyli jsme úspěšní v ţádostech o grant na Zlepšení
ovladatelnosti vodovodní sítě ( výměna šoupat na
Těšíně ). Byla zamítnuta ţádost o dotaci na výstavbu
zavlaţovacího zařízení na fotbalovém hřišti.
Z vlastních zdrojů byla financována stavba
zpevněné plochy v prostorách MŠ pro potřebu dětí.
Byl zvýrazněn optickými zbrţďovacími pásy přechod
u ZŠ. Nyní uvaţujeme ještě o světelném měřícím
zařízení u tohoto přechodu. Všechny tyto zásahy mají
upozornit řidiče, ţe zde je přechod pro chodce.
Obávám se, ţe však mnoho řidičů tuto skutečnost
nebere na vědomí a je jen na kaţdém z nás, jak se
dodrţují daná pravidla. To se týká i znalosti
dopravních značek. Na celém katastru obce
Hrdějovice byl vypracován ( a zaplacen z obecní
pokladny ) Projekt a pasport svislého dopravního
značení v obci … z roku 2006. Tento projekt byl
schválen příslušnými orgány a na jeho základě byla
obec osázena novými dopravními značkami. Některé
byly odstraněny za nadbytečnost a jiné doplněny.
Prosím zopakujte si dopravní značky. Dle dotazů
a stíţností na Obecním úřadu většina osob má
problémy s významem dopravní značky OBYTNÁ
ZÓNA.
Také si před nastávající zimou dovolím
připomenout problém s parkováním na celém území
obce Hrdějovice. Všichni víme, ţe je to velký
problém. Nikdo před 20 a více lety nepočítal
s takovým nárůstem aut. Proto Vás všechny prosím o
maximální ohleduplnost k sobě navzájem. Problémy
vznikají v situacích, kdy má projet sanitka, hasičské

auto, popeláři a nyní v zimě ( pokud napadne sníh )
úklidová mechanizace.
Nikdy nevíte, kdy a koho budete potřebovat a tak
parkujte tak, aby byla komunikace vţdy průjezdná.
Nastal malý posun v přípravě na výstavbu
IV. Ţelezničního koridoru. Na základě výběrového
řízení byla v těchto dnech vybrána firma na
zpracování projektu pro územní rozhodnutí. Obec tuto
skutečnost bere na vědomí a bude průběţně sledovat
stav příprav.

bude uvedeno číslo popisné domu jako variabilní
symbol.
Platit lze buď najednou, nebo ve dvou splátkách, to je
polovinu do 15.2.2010 a druhou polovinu do
30.6.2010.
Také je nutné přihlásit kaţdého psa a zaplatit za něj
poplatek do 31.3.2010 na OÚ osobně nebo na účet
OÚ s variabilním symbolem - číslo popisné domu.
Poplatek za psa je 300,--Kč, důchodci platí 100,--Kč
a za kaţdého dalšího psa se platí 800,--Kč.

UPOZORNĚNÍ !
Připomínáme
včasné zaplacení
za
odvoz
komunálního odpadu za každou osobu s trvalým
pobytem v Hrdějovicích nebo Opatovicích na rok
2010.
Částka by měla zůstat stejná jako v roce 2009, to je
490,--Kč za osobu. Zaplatit je nutno od 4.1. do
15.2.2010 buď hotově v úřední dny na OÚ nebo na

Na závěr si vás dovoluji pozvat na ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU, které se koná v pátek
11.12.2009 od 17,00 hod..

Mateřská škola Hrdějovice
V letošním školním roce je v mateřské
škole 53 dětí .
1.odd. - SLUNÍČKA - 28 dětí od tří do
čtyř let - ředitelka : Marie Hofbauerová
2.odd. - VODNÍCI
- 25 dětí od čtyř do
šesti let – učitelky: Helena Křibská
Eva Eliášová
Provoz v mateřské škole zůstává beze
změn: 6.00 hod. – 16.30 hod.

účet
OÚ
1018
0771
9/030
0 kde

Letoš
ní
školn
í rok
byl
zaháj
en
1.9.2
009.
V loňském roce byla zrekonstruována budova
školky, a tak jsme si letos dali za úkol zaměřit se na
úpravu školní zahrady. Hlavním nedostatkem naší
školní zahrady je její svahovitý terén.
Koncem měsíce října se započalo se
srovnáváním a zpevňováním části povrchu zahrady.
Tento prostor bude vydláţděn a bude vyuţíván
dětmi k jízdě na dětských vozítkách: kola, tříkolky,
koloběţky ap
Bude také opraveno i stávající zařízení školní
zahrady: zahradní domečky, mašinka.
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S přáním pěkného zakončení roku 2009 sepsala Jana
Lepičová, starostka.

Veškeré informace o mateřské škole:
výchovný program, doplňkové činnosti (krouţky)
a ostatní aktivity , najdete na našich webových
stránkách: www.mshrdejovice.cz
a foto ze ţivota dětí v mateřské škole na stránkách:
http://mshrdejovice.galerie.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
Kolektiv Mateřské školy Hrdějovice

Podzi
mní
„střípk
y“
z hrděj
ovické
školy

Tak uţ nám to zase začalo! Ptáte se : „Co?“
No přece nový školní rok. Přichází s ním mnohé
povinnosti, ale společně se těšíme i na naše letošní
staré i nové školní akce.
1. září se celá škola sešla u našeho „školního
stromu“, abychom společně přivítali nové prvňáčky.
Nastoupilo jich letos do první třídy 19 a hned ukázali,
ţe se ničeho, natoţ školy, nebojí. Velmi odváţně si
potřásli rukou s paní starostkou, která je přišla uvítat,
a převzali si malou pozornost na svůj první den v naší
škole. Všichni jim v jejich snaţení budeme pomáhat a
drţet palce. Prvňáčci se do všeho vrhli naplno a tak uţ
v našem podzimním fotbalovém turnaji sklízeli první
úspěchy. Uspěli i ve sběru papíru samozřejmě za
vydatného přispění svých rodičů.
I v letošním roce se kromě jiného chceme
věnovat výchově dětí ke zdravému ţivotnímu stylu.
K tomu neodmyslitelně patří pravidelný pobyt venku.
A tak jsme se rozhodli pořádat kaţdý měsíc tzv.
vycházkové dny. Děti se vţdy jednou v měsíci
vypraví se svou paní učitelkou na vyučování ven.
Někdy to bude blízké okolí Hrdějovic ,jindy vycházka
do zajímavých přírodních lokalit jako jsou např.
Vrbenské rybníky nebo budějovická Stromovka.
Vyuţijeme i zajímavých nabídek ekologického centra
v Č. Budějovicích. První z vycházkových dnů jiţ
proběhly. Naštěstí nám přálo i počasí, takţe
vyučování venku se vydařilo. Děti uţ netrpělivě
očekávají další pokračování.

K našim pravidelným podzimním aktivitám
patří i příprava vystoupení pro seniory v obci.
Vţdycky si velmi přejeme udělat babičkám
a dědečkům radost a ukázat, ţe jsou v Hrdějovicích
šikovné děti. Letos jsme dlouho přemýšleli, na jaké
téma vystoupení připravit. Rozhodnutí padlo aţ poté,
kdy nás navštívil pan Procházka s programem výuky
Country tanců. Celý tento program probíhal venku na
školní zahradě a vidět v „tanečních“ všechny naše děti
opravdu stálo za to. Vybraní ţáci pak rádi nacvičovali
s paní učitelkou Kodadovou pásmo country tanců na
chystané vystoupení. Čtvrťáci a páťáci pod vedením
paní učitelky Krausové přidali pásmo folkových
písniček. Ten, kdo naše vystoupení viděl, můţe
posoudit sám, jaké bylo. Podle potlesku, který se
rozléhal sálem, jsem vystoupení všech ráda
ohodnotila ředitelskou pochvalou.
V nejbliţší době nás kromě pečlivého učení
čeká nácvik dramatizace prastarého Betlémského
příběhu, který předvedeme při rozsvícení obecního
vánočního stromu. Drţte nám palce a určitě se přijďte
podívat.

Ze života na hrdějovickém trávníku

kontaktujte kohokoli z trenérů nebo vedení klubu
a zapojte svou ratolest do sportovního vyţití v našem
nově rekonstruovaném areálu.
Dorost jako jiţ tradičně bojuje v krajských
soutěţích o vavříny a daří se mu pod vedením trenéra
Marka Hučíka okupovat klidný střed tabulky. A to
přesto, ţe tahouni muţstva z loňského fotbalového
roku přešli do týmu muţů, kde si okamţitě našli své
místo v základních sestavách. Nezbývá neţ sloţit
poklonu celému muţstvu i trenérovi za předvedené
bojovné výkony v uplynulé sezóně.
Největší pozornost na sebe jiţ tradičně váţí obě
muţstva muţů. Těm se letos dařilo spíše pod
očekávání, coţ ale obě muţstva zlomila v závěru
podzimu. Přesto některé zápasy vehnaly trenérům
Michalu Hrdličkovi, Jaroslavu Číţkovi, Miroslavu
Turkovi a Jiřímu Fajtlovi mnoho nechtěných šedin do
vlasů. Ale i tím je fotbal přitaţlivý. Adrenalin kdyţ
stoupá, emoce pracují a na konci hvizd rozhodčího,
který završí nervy drásající a vítězné utkání. Jistě
i naši věrní diváci, kterým bych zde chtěl poděkovat
za podporu, by si přáli vítěznou vlnu zaţívat
i v příštím roce. Budiţ jim toto na jaře splněno.
Avšak nejen fotbalové boje zaměstnávaly mysl
fotbalových činovníků. Celý rok byl protkán dvěmi
výraznými faktory.

Po krátké odmlce se mi dostalo té cti opět podat
krátké hlášení z hrdějovického trávníku pod tratí.
V době nedávné skončily urputné podzimní fotbalové
boje o body do tabulek. Tyto boje jiţ tradičně
v hrdějovicích propukají na neuvěřitelných sedmi
frontách – počínaje „A“ a „B“ týmem muţů, následně
dorostem, staršími a mladšími ţáky a konče starší
a mladší přípravkou.
Z výše uvedených týmů nám, našim fanouškům
a hlavně rodičům dělají největší radost právě ti
nejmenší. Druţstva přípravek pod vedením zkušených
trenérů Jana Turka a Michala Hrdličky jen vzkvétají
a hlavně kopání do kulatého nesmyslu naše malé
sportovce opravdu velmi baví. Důkazem toho je
neustále narůstající počet registrovaných dětí a jejich
kvalitní výkony v mistrovských zápasech. Obdiv zde
patří nejen jim, ale také uvedeným trenérům, kteří jim
dovedou hravou formou předat své bohaté zkušenosti.
Nezbývá neţ se těšit na jejich sympatické výkony
zase na jaře.
Obě druţstva ţáků se v současné době zejména
konsolidují pod vedením nových trenérů Miroslava
Ridvana a Radka Fialy. Tito trenéři by zejména rádi
rozšířili a zkvalitnili svá muţstva. Proto neváhejte
a pokud máte doma dítko se zájmem o sport,
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Za ZŠ Hrdějovice
Mgr. Irena Dušáková, řed. školy

Na celý fotbal a na náš klub nevyjímaje
nelítostně dopadlo chapadlo hospodářského útlumu.
Dotace od ČMFS i příspěvky jednotlivých
spřízněných firem výrazně poklesly a proto byl celý
rok ve znamení umořování nákladů a hledání úspor.
Mnohé činnosti a investice byly okleštěny na
maximum a rozpočet klubu by se podařilo udrţet
vyrovnaný nebýt události, kterou nyní popíši a která
je faktorem číslo dva.
Jednoho krásného dne správce areálu František
Rehanzl provádí údrţbu trávníku za pomoci
zahradního traktůrku. V tom v něm hrklo, drclo,
škytlo, padla rána a motor se málem posadil řidiči do
klína. Ano, uvaţovali jsme, ţe musíme místo našeho
poruchového cca 15 let starého traktůrku pořídit nový,
ale ţe to bude takto na honem, jsme netušili. Nedalo

se nic dělat a zakoupili jsme traktůrek nový, coţ
vyvrtalo pořádnou díru do našeho jiţ okleštěného
fotbalového rozpočtu.
Nezbývá si neţ popřát klidnější dny příští,
pohodovou zimu a odpočinek přes Vánoční svátky.
Snad příští rok bude příznivější oproti roku letošnímu.
Proto ať nejen fotbal, ale i kaţdý den přináší jen a jen
radost a potěšení. Pokud si toto budeme přát všichni,
věřím, ţe se to můţe splnit a ţe se to také splní.
Všichni členové výboru TJ, trenéři i samotní
hráči se jiţ teď těší na brzkou shledanou na
hrdějovickém fotbalovém hřišti či v místní fotbalové
restauraci.

Vážení spoluobčané,
Rád bych Vás pozdravil jménem SDH
Hrdějovice a seznámil Vás s některými činnostmi
našeho sboru v průběhu roku 2009. V letošním
roce se zásahová jednotka podílela za spolupráce
HZS České Budějovice na likvidaci ţivelných
záplav, které postihly náves naší obce a byli jsme
povoláni k dopravě vody při poţáru na Včelné. Za
zmínku stojí také rozsáhlý oheň lesa v Ševětíně,
který likvidovalo pět jednotek dobrovolných
hasičů pod vedením HZS České Budějovice.
Členové zásahové jednotky se účastnili
pravidelného přeškolení obsluhy motorové pily
a výcviku s dýchacími přístroji na polygonu
v areálu HZS České Budějovice, dále se pak
zásahová jednotka účastnila školení na obsluhu
techniky. Letošní rok byl na četnost výjezdů
k ohňům slabší oproti minulému roku, toto bylo
způsobeno rozdílným počasím, ale nahrávalo
přívalovým záplavám.
Ohledně techniky SDH by jsme Vás chtěli
informovat ţe se podařilo sehnat firmu na renovaci
motoru do historického vozu Praga RN. Po této
generální
opravě
motoru
bude
moţno
s historickým vozidlem opět jezdit a reprezentovat
obec. Také Tatra 148 CAS-32 dostala nový lak
a nové technické vybavení. V současné době je
před dokončením úprav.
Dále se budeme věnovat hasičskému
sportu. V letošním roce se nám opět podařilo na
naší pohárové soutěţi o pohár starostky obce
přivítat v hojném počtu druţstva závodníků ze
širokého okolí a jako tradičně přijeli také naši
kamarádi z SDH Stod okres Plzeň. V této soutěţi
jsme se účastnili dvěmi druţstvy muţů nad 35-let,
dvěmi druţstvy ţen, druţstvo starších ţáků,
mladších ţáků a nejmenších hasičů „přípravka“.

Zpráva družstva žen a dětí
V letošní sezóně naši obec reprezentovali na
soutěţích Velké Ceny okresu tři druţstva mladých
hasičů – naši nejmenší z přípravky, mladší a starší
ţáci.
Celý soutěţní rok jsme se pyšnili úspěchy
a hrdě jsme se potýkali i s menšími pády, které nás
také provázely v našem zápolení s mnoha druţstvy
z jiných sborů. Aby soutěţních nezdarů bylo co
nejméně, věnovali jsme kaţdý týden, alespoň jedno
všední odpoledne náročným tréninkům.
Jako jiţ kaţdoročně jsme se zapojili do sběru
papíru na zdejší Základní škole. Nedílnou součástí
našeho celoročního působení je také, jiţ
neodmyslitelná soutěţ mezi třídami základní
a mateřské školy, kterou pomáháme technicky
a odborně zabezpečit.
Nejen naši mladí hasiči sklízejí úspěchy na
soutěţích Velké Ceny okresu. Letos jsme se, jako
jediný sbor, mohli pochlubit nasazením dvou druţstev
ţen. Tým A, reprezentující sbor jiţ čtvrtou sezónu
v téměř nezměněném sloţení, a nově vzniklý tým B,
jehoţ podstatnou část tvoří maminky našich mladých
hasičů. Oběma druţstvům se více dařilo na poli
pohárovém, kde se trvale umisťovala na stupních
vítězů. Ve Velké ceně se na výsledcích podílela
tréma, coţ se negativně projevilo na celkovém
umístění obou druţstev.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát do
Nového roku hodně zdraví, hodně pracovních
a osobních úspěchů a pozvat Vás na Výroční schůzi
SDH Hrdějovice, která se koná 12.12.2009 od 18 00h
v sále hostince U Kadleců a na tradiční Hasičský bál,
který bude .16.1. 2010 v hostinci U Kadleců.
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Jiří Fajtl, hospodář TJ

S pozdravem Zdeněk Bauer- velitel SDH Hrdějovice

