říjen 2010
Váţení spoluobčané, nastává podzim a já bych
Vám chtěla přinést informace o dění v obci.
Začnu s dotacemi. Ţádost o dotaci na výstavbu
tělocvičny je zatím stále nevyřešena a nejsou ţádné
aktuální zprávy na toto téma. Pokud sledujete
mediální zprávy, řeší se nyní stále výzva č.5. Naše
ţádost o dotaci na stavbu tělocvičny je ve výzvě č.6.
V těchto dnech účetně uzavíráme obnovu
chodníků v okolí MŠ a pošty. 1,3 mil. Kč by obec
měla obdrţet do konce roku 2010.
Začátkem února jsem podala ţádost o dotaci na
zateplení obecního úřadu a pošty. Tato ţádost byla
zamítnuta. Opět jsem ji podala 19.7.2010 a do konce
roku bychom měli znát výsledek.
Nyní probíhá oprava návesní kaple v Opatovicích. Na
tuto opravu byla získána po mnoha snaţeních dotace
ve výši 24 tis. Kč.
V těchto dnech jsem také podala ţádost o dotaci na
výstavbu parkovacích ploch z prostředků MaS.
Protoţe celkové náklady na výstavbu parkovišť
v okolí pošty,obecního úřadu a mateřské školy jsou ve
výši cca 2,5 mil. Kč a rozpočet MaS není tak velký,
zaţádala jsem o finanční prostředky na část parkovací
plochy u pošty. Zde je to z hlediska přístupu na poštu
a do zdravotního střediska nejvíce potřebné. Výsledek
se dozvíme do konce roku 2010.
Na obci jsou dokončeny projekty i se stavebním
povolením
na
opravu
poţární
zbrojnice
v Opatovicích, přestavbu kotelny na garáţe
a technické zázemí obce, opravu oplocení okolo
multifunkčního zařízení, údrţbu protipovodňové
stoky na Těšíně. Nyní se dokončuje jednání o stavební
povolení na osvětlení na Těšíně, výstavbu
protipovodňové stoky na Těšíně ( ve směru k Borku),
opravu vodovodního řadu v ulici Těšínská
a Hlubocká. Na základě připravenosti projektů
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budeme pak moci ţádat o dotace, budou-li dotace na
dané projekty vyhlášeny.
Zastupitelstvo obce po zváţení rozhodlo, ţe
údrţba a následná výstavba protipovodňové stoky na
Těšíně bude hrazena z vlastních prostředků. Důvody
jsou dva. Je to pro obec Hrdějovice důleţitá investice,
která nejvíce ochrání domy, zahrady i komunikace
před záplavami při jarním tání či vydatných deštích.
A za druhé, v blízké době se nepředpokládá vypsání
dotací na protipovodňová opatření. Nerada bych
čekala na dotace 1-2 roky a pak nikde ještě není
záruka, ţe je dostaneme.
Od června letošního roku máme platný Územní
plán obce. Podařilo se jej vytvořit v rekordní době 1,5
roku. ÚP je vyvěšen na webových stránkách obce
a máte moţnost do něj nahlédnout přímo na obci.
Před zahájením letošního školního roku byl
instalován měřič rychlosti u přechodu před ZŠ
v Hrdějovicích ve směru ven z obce. Uvidíme, jak se
tento prostředek na zvýšení bezpečnosti na tomto
přechodu osvědčí.
Na Těšíně byly také na silnici namalovány bílé
nepřerušované čáry. Je to podle zákona č.30/2001 Sb.,
kdy "Vodicí čára", vyznačuje okraj vozovky a tak
odděluje místa leţící mimo komunikaci. Obytná zóna
je místem se speciálním reţimem a tedy mimo
komunikaci.
Projekt na výstavbu IV. Ţelezničního koridoru
stále pokračuje. Koncem letošního roku by mělo být
dané přesné umístění v krajině. Probíhají jednání
v návaznosti na rychlostní spojku v Kněţských
Dvorech.
V období letošního jara a léta se uskutečnilo
v obci mnoho akcí, které byly organizovány spolky i
soukromými osobami pro občany a návštěvníky obce
za přispění Obecního úřadu Hrdějovice. Ráda bych

poděkovala všem, kteří tyto akce pořádají za jejich
práci a popřála všem i do budoucna mnoho zdaru při
jejich pokračování.
Za všechny se zmíním o letošní
pouti Sv.
Bartoloměje, na které byla velká účast místních
občanů i návštěvníků obce. Jsem ráda, ţe Vás jako
občany obce Hrdějovice zajímá dění v obci a svou
účastí jste podpořili zdar tohoto významného dne.
Mnoho z Vás zaujala výstava kronik obce a promítání
filmů v sále Restaurace u Kadleců. Pamětní filmy jsou
z pozůstalosti pana Karla Štěpánka, bývalého majitele
Hrnčírny. Na jednom jsou události z rok 1947
( mimo jiné ţehnání vlajky SDH při 50. výročí sboru )
a maškarní dětský bál z roku 1971. Pokusím se zajistit
ještě nějaké filmy z dob minulých a spolu s letošním
nafilmováním pouti by to pak obec vše vydala na
DVD.
Také proběhla soutěţ dětí od 5 do 11 let v sobotu
18.9.2010 na rybníčku u kapličky na Těšíně. Cena za
největší ulovenou rybu nebyla udělena. Diplom za
nejvíce ulovených ryb a celkově 1. místo získal Jakub
Juriček. Diplom za nejdelší ulovenou rybu získal
Marek Toufar. Dále byli oceněni za své úlovky David
Steinecker, Miroslav Radvan a Jonáš a Matyáš
Havelkovi. Celkem se zúčastnilo 15 soutěţících.

V obci byl na počátku prázdnin rozdán dotazník,
zda se zabývat záchranou „ORT“. Ze 480 po obci
roznesených dotazníků se zpět na OÚ vrátilo 122
(25,42%). Pro zahájení procesu zpřístupnění se
vyjádřilo 96 respondentů (78,69% z odevzdaných) a
proti bylo pouze 26 (21,31 %). Protoţe převáţná část
občanů vyjádřila svůj souhlas na záchranu ort,
vstoupila jsem do jednání s JčK. Vypracování studie,
která teprve ukáţe jak a za jakých podmínek lze orty
zprovoznit, bude hrazena z prostředků JčK. Měla by
být zpracována do konce letošního roku. Pak se teprve
rozhodne, jak dál.
Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání také
schválilo příspěvek ve výši 50.000,- Kč na výrobu
nových zvonů do kostela na Hosíně.
Nyní je před námi podzim a s ním spojené
aktivity. Nejdříve nás čekají volby do zastupitelstva
obce ve dnech 15.-16.10.2010. Přeji všem, aby svůj
názor na další dění v obci, přišli vyjádřit.
Tímto zvu všechny „starší a pokročilé“ v pátek
22.10.2010 v 17,00 hod. na večer pro seniory. Malé
posezení při taneční hudbě s programem dětí ZŠ
Hrdějovice.

Tak už to zase začalo!!!!
Zaměstnanci mateřské školy se sešli po
prázdninách v plném počtu a beze změn.
Do základní školy odešlo 13 předškoláků a obě třídy
jsme doplnily do počtu 28. 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.
O prázdninách byly v mateřské škole provedeny
některé úpravy: zabudování konvektomatu včetně
veškerých prací s tím spojených (elektroinstalace,
instalace přípojek vody i odpadu, vzduchotechnika),
zednické, malířské práce ve školní kuchyni. Stavební
firma provedla izolace příčky v šatně1.odd.a s tím
spojené zednické a malířské práce. Byla také

provedena oprava pískoviště, které bude nově osazeno
plastovými sedáky.
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

S přáním pěkných dnů sepsala
Jana Lepičová, starostka.

Marie Hofbauerová,
ředitelka Mateřské školy Hrdějovice

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

Nový školní rok odstartoval
K podzimu patří kromě babího léta, studených rán
a deštivého počasí také začátek nového školního roku.
Stejně tomu bylo i v hrdějovické škole.
1. září jsme se všichni sešli u našeho školního
stromu. Kromě stávajících ţáků školy přišli také
samozřejmě prvňáci se svými rodiči. Nastoupilo jich
letos 19 nejen z Hrdějovic, ale i z okolních obcí.
Nutno přiznat, ţe hned první den prokázali prvňáci
velkou odvahu a předstoupili před ostatní s kuráţí
a bez jediné slzičky. Hodně úspěchů jim do nového
školního roku popřála také paní starostka
a zpříjemnila jim první den čokoládovým dárkem. Od
své paní učitelky třídní si malí školáci odnášeli na
památku „své písmenko“. V prvním týdnu školního
roku následovalo seznamování se školou a teď uţ jsou
u nás prvňáčci jako doma.
Kromě prvňáčků přibyla do školy i nová paní
učitelka Jitka Mrázová a škola tak získala další plně
aprobovanou pedagogickou pracovnici.
Začátek školního roku bývá spojen i s plánováním
toho, co nás v následující době čeká. Vzdělávání bude
v 1. – 4. ročníku probíhat podle našeho školního
vzdělávacího programu „Škola divadlo ţivota“ a v 5.
ročníku podle dobíhajícího programu Základní škola.
Kupa novinek od hrdějovických fotbalistů
Jiţ tradičně se v hrdějovickém obecním
Zpravodaji setkáváme s informacemi o aktuálním dění
okolo i na místním fotbalovém hřišti. A nejinak tomu
bude i nyní. Nechť jsou tedy pro Vás milí
spoluobčané následující řádky zajímavé.
Od posledního článku na jaře se opravdu na
hrdějovickém trávníku událo mnohé. Samozřejmě
nejvíce zajímala fotbalové fanoušky jarní sezóna,
která dopadla dle očekávání dobře. Všechna muţstva
si ve svých kategoriích zajistila účast i pro další
sezónu a navíc velmi dobře reprezentovala naší
malebnou obec v rámci celého kraje. A protoţe
panovala v jednotlivých muţstvech spokojenost
s předvedenými výkony, odpovídala tomu i nálada na
dokopaných týmů. Musím poznamenat, ţe dokopné
také dopadly dle očekávání a někteří muţi dokonce
odpadly dříve, neţ se očekávalo.
Času na odpočinek a dovolené však bylo proklatě
málo, protoţe jiţ v půlce července začal opět kolotoč
tréninků, přátelských zápasů a zase tréninků. Celá
příprava pak vyústila koncem srpna, kdy se jednotlivé
týmy začaly zapojovat do svých soutěţních utkání.
Proto je neváhejte přijít o víkendech povzbudit
a posedět přitom v příjemném prostředí místní
restaurace. Na přání Vám kterýkoli z funkcionářů rád
dodá přehled zápasů, abyste byli včas informováni
o probíhajících bojích Vašich „zlatých hochů“.
Jak to tak bývá, kdyţ celý fotbalový národ
odpočívá, funkcionáři mají nejvíce práce. A nejinak
tomu bylo i letos.

Plánujeme pokračovat v budování přírodní školní
zahrady. Jsme zapojeni do projektu Evropské unie , ze
kterého budeme v letošním roce čerpat prostředky
zejména na výstavbu přírodního jezírka. Na zahradě
by měla začít růst „vrbová chýše“, přibude „smyslový
chodníček“ a snad i stezka hornin. Enviromentální
výchovu chceme stejně jako minulý rok naplňovat
pořádáním vycházkových dnů, které si získaly mezi
dětmi oblibu.
Velkým úkolem je i zapojení se do programu
Evropské unie „Peníze školám“. Prostředky takto
získané se chystáme vyuţít nejen na celkovou
modernizaci
školy
v oblasti
multimediálních
technologií, ale i na vzdělávání pedagogů a nákup
nových pomůcek.
Ţivot školy budou i v letošním školním roce
provázet všechny tradiční akce. Zpravodajský tým
bude o jejich průběhu opět informovat na stránkách
Hrdějovického zpravodaje a můţete se o nich dočíst
i na webových stránkách www.zshrdejovice.cz.
Na podzim nás čeká nácvik vystoupení pro seniory
v obci a Podzimní fotbálek.
27. 10. a 29. 10. máme podzimní prázdniny
a pak……znovu do školy.
Za ZŠ Hrdějovice Mgr. Irena Dušáková, řed. školy
Okamţitě po posledním jarním kopu do míče na
domácím hřišti začala plánovaná realizace
automatického zavlaţování. Na toto se podařilo
výbornou dotační politikou výboru, a to zejména
Františku Rehanzlovi, sehnat drtivou většinu
prostředků – část prostředků putovalo z Jihočeského
kraje a část ze státního rozpočtu. Nad zbylými
prostředky vzala záštitu obec. V průběhu letní
přestávky se tak podařilo zprovoznit systém, který byl
jednoznačně nutný pro udrţení jediného hřiště na
tréninky a zápasy sedmi muţstev. Z pohledu zatíţení
travnaté plochy jsme opravdu v kraji určitým
unikátem. Téměř všechny kluby podobné velikosti
totiţ disponují druhou hrací a tréninkovou plochou.
V letní přestávce se také realizovala plánovaná
obnova trenérů u našich nejmenších - u mladší
přípravky. Poděkování patří odstupujícímu trenérovi
Janu Turkovi, kterého nahrazují opět současní i minulí
hrdějovičtí hráči. To s sebou samozřejmě nese kvalitní
průpravu do fotbalového ţivota našich nadějí.
Jediným dluhem proto zůstává konsolidace trenérů
a hráčů u ţáků, kde se sešly či spíše nesešly slabé
ročníky. Přitom situace je podobná i u okolních klubů.
Nezbývá neţ fandit mladým hrdějovickým
zamilovaným párům, aby tuto situaci jiţ nedopustily
a postaraly se o plynulé doplňování fotbalové
základny.
V neposlední řadě řešil v létě výbor fotbalového
klubu sestavení kandidátky do podzimních
komunálních voleb. Jako jiţ tradičně, i v letošních
volbách, ve svých voličských obálkách najdete
jedenáct zájemců o Vaše hlasy. Tato kandidátka byla

sestavena tak, aby byla zajištěna kontinuita
nastartovaných kulturních i zlepšovatelských akcí.
Proto obsahuje volební lístek Slavoj Hrdějovice Vám
jiţ dobře známá jména. Oproti nim je postaveno
mnoţství nových a mladých spoluobčanů, kteří by
měli zajistit nový vítr a nové nápady. Ty by naši obec
měly nasměrovat ke spokojenému ţivotu v jejím
zázemí. Proto si Vás tímto dovolím pozvat
k podzimním volbám v termínu 15. a 16. října 2010.
Přeji Vám tímto za celý fotbalový výbor i za všechny
členy klubu šťastnou ruku při vhazování volebního
lístku do urny.

Ke konci bych Vám všem chtěl popřát příjemný
zbytek léta, co nejvíce slunečných dní a co
nejpozdější nástup podzimních plískanic. Nechť jsou
Vaše kroky alespoň občas směřovány do areálu
fotbalového hřiště a to ať jiţ s Vaším potomkem, či
s potomkem Vašich potomků, případně jen tak na
procházku do příjemného prostředí místního stadionu.
Rádi Vás tam uvítáme.
Na brzkou shledanou se těší všichni členové
výboru TJ, trenéři i samotní hráči.

SDH Hrdějovice

Přestoţe letošní hasičská sezóna byla plná změn,
zhostili jsme se jí my vedoucí a také naši mladí hasiči
s plným nasazením. Z jara jsme se zúčastnili obvodové
soutěţe v Chrášťanech, poté následoval náš první
Českobudějovický dvojboj, který se skládal
z poţárního útoku a štafety CTIF. Štafeta CTIF je
disciplína, ve které se prověří rychlost a soustředěnost
dětí. Další disciplínou připojenou k poţárnímu útoku
je nejen štafeta poţárních dvojic, kde je zapotřebí
převáţně zručnost, ale i štafeta 4 x 60m, ve které
dominuje
souhra
soutěţících.
Před
letními
prázdninami jsme jako jiţ kaţdý rok uspořádali, za
spolupráce OÚ Hrdějovice, soutěţ v poţárním útoku
„O putovní pohár“ mezi třídami ZŠ Hrdějovice.
V červnu se také zúčastnili první soutěţe naši
nejmenší. Přípravka je druţstvo dětí ve věku od 3 do 6
let, které je zapálené do hasičského sportu. Ačkoliv
nastaly prázdniny, nezaháleli jsme a nadále trénovali.
S koncem prázdnin přišel nejen návrat do školy, ale
také k hasičským soutěţím. Na konci sezóny nás ještě
čeká dětská dohásná s plno soutěţemi o ceny, výlet do
Hasičského muzea v Bechyni a výroční schůze všech
členů SDH Hrdějovice. Co říct na závěr? Chcete-li,
aby se vaše dítě naučilo novým dovednostem, zapojte
ho do světa mladých hasičů.
Váţení spoluobčané, závěrem bychom Vás chtěli
pozvat 11.12.2010 na tradiční hasičskou schůzi
konanou v Hostinci U Kadleců.
Za SDH sepsal Lukáš Kadoun

Po čase máme opět moţnost seznámit Vás
s aktivitami hasičských sportovních druţstev. Jako jiţ
tradičně byly prázdniny ve znamení naší hasičské
soutěţe - o pohár starostky obce, která je zařazena do
Velké Ceny okresu. Den D se konal 17.7.2010. Barvy
naší obce reprezentoval tým muţů nad 35let, dvě
druţstva ţen, mladší, starší ţáci a děti z přípravky.
Muţům se poţární útok povedl a dosáhli na 2. místo.
I letos hrála svou roli nervozita z domácího publika,
coţ se projevilo ve výsledcích ţen. Jediné co vyšlo
a udělalo nám radost, bylo krásné počasí. Soutěţ byla
dobře zorganizovaná a proto i rychle ukončena.
V červenci jsme byli poţádáni o technickou pomoc
při pořádání oslav v Plástovicích, kde se konala
i hasičská soutěţ. Druţstva ţen se umístila na pěkném
druhém a čtvrtém místě. Na tuto akci jsme jeli
s Tatrou 148 a 815. V Plástovicích měli bohatý
program. Velký ohlas způsobila historická jednotka
vojáků z CK Rakouska - Uherska. K vidění zde byl
i hasičský zásah historickou, koňmi taţenou
motorovou stříkačkou. V měsíci srpnu druţstva ţen
objíţděla soutěţe Velké ceny, kde se naše výkony
drţely spíše v půlce výsledkových listin. Náladu nám
spravila aţ soutěţ v Dolním Bukovsku, kde se ku
příleţitosti Sedmého ročníku Bukovských setkání
konala i hasičská soutěţ. Umístili jsme se na prvním
místě.

Sportu zdar a tomu hrdějovickému zvlášť přeje Jiří
Fajtl hospodář TJ

OPRAVY ODĚVŮ
Neprašová Martina

www.hrdejovice-opatovice.cz

Ke Kapličce 473
Hrdějovice 373 61
Tel.: 604 377 212

