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Váţení spoluobčané!
Léto je jiţ za námi a před sebou máme závěr roku 2011. Jiţ nyní můţeme začít bilancovat,
jak letošní rok proběhl a co nás čeká v příštím roce. Zastupitelstvo bude připravovat nový
rozpočet a akce na rok 2012. Některé akce se nám podařily, některé zatím nevyšly a další jsou
připravené.
Od roku 2008 (Ing.František Rachač) se celkem úspěšně začalo ţádat o dotace na jednotlivé
projekty, které jsou na obci připraveny. V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny jiţ ukončené nebo
ukončované akce do letošního roku.
Projekt
Výměna vodovodu Školní ul
Výměna vodovodu Luční ul
Obnova komunikací a chodníku (Opatovická,U keramičky, Hlubocká)
CzechPoint
Pořízení ÚP Hrdějovice
Obnova stávajících chodníků u polyfunkčního areálu
Obnova kaple Opatovice
Protipovodňové opatření Těšín I.
Doplnění parkovacích stání I.
Oprava požárního schodiště
Celkem

Rok
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011

Náklady
3 537 650 Kč
6 041 496 Kč
1 790 150 Kč
111 773 Kč
830 000 Kč
1 773 578 Kč
121 000 Kč
605 148 Kč
957 600 Kč
276 667 Kč
15 994 062 Kč

Dotace
2 185 538 Kč
3 000 000 Kč
1 300 000 Kč
70 487 Kč
370 000 Kč
1 330 000 Kč
24 000 Kč
0
386 370 Kč
120 000 Kč
8 786 395 Kč

Do tabulky jsem doplnila nově vybudované parkoviště u pošty, kde ještě proběhne kontrola ze
SZIFu na jejímţ výsledku nám pak bude vyplacena dotace ve výši 386.370,-Kč. Také je zde jiţ
zapsána oprava poţárního schodiště u pošty, které bude dokončeno v měsíci listopadu a na které
nám byla přiznána dotace z Jihočeského kraje ve výši 120 tis.korun. Nyní se dokončuje výstavba
Protipovodňového opatření Těšín II. ( záchytná stoka). Tyto protipovodňové projekty jsou
financovány přímo obcí, protoţe nebyly v době realizace vyhlášeny ţádné dotační tituly k jejich
uskutečnění. Pro obec však jsou nutností. Vědí to všichni, kterým byly při sráţkových přívalech
nebo jarním tání vyplavovány domy.
V této době sleduji, jaké dotační tituly budou ještě letos vyhlášeny. Uspěla jsem s přihláškou na
vybudování parkovacích stání u mateřské školy v rámci MAS Hlubocko-Lišovsko. V nejbliţší
době budu podepisovat smlouvu na dotaci ve výši 225.000,-Kč. Cena stavby by neměla
přesáhnout 300 tis..

Opětovně se budu snaţit o dotaci na zateplení OÚ a Zdravotního střediska. V minulé ţádosti jsme
získali dostatečný počet bodů, ale na MŢP došly peníze a tak byl dotační titul zrušen. Nyní by
měl být opět vyhlášen a já se budu opět ţádat. Také chci získat dotaci na rozšíření herních prvků
pro děti na Těšín a do areálu TJ SLAVOJ Hrdějovice. Projekty, které jsou připravené tzv.
„v šuplíku“ jsou: Rekonstrukce a modernizace zdravotního střediska, Zateplení obecního úřadu
a zdravotního střediska, Zateplení střechy mateřské školy a hospodářské budovy, Obnova
veřejného osvětlení na Těšíně, Přestavba kotelny, Rekonstrukce oplocení, Obnova vodovodu
v ulici Těšínská a Hlubocká, Tělocvična – multifunkční zařízení. A to vše v hodnotě cca 90 mil.
korun. Proto je nutné získat peníze z jiných zdrojů, abychom ty vlastní měly na povinné doplatky
a následně na provoz a údrţbu majetku obce.
V těchto dnech probíhá oprava světelného vedení na návsi. Jiţ v loňském roce zde nastala
závada, která se nyní rozšířila. Musela jsem přistoupit na výměnu kabelového vedení. Snad se
chyba najde a další výpadky v osvětlení na návsi nebudou.
Chci poděkovat SDH Hrdějovice za uspořádání o prázdninách turnaje poţárních druţstev
O pohár starostky. Účast na akci byla zase velká, jen závěr byl pokaţen velkým deštěm, který
donutil všechny po závěrečném nástupu schovat se pod střechu. Všechny poháry a diplomy byly
přes nepřízeň počasí předány a na nikoho se nezapomnělo.
Na letošní pouť Sv.Bartoloměje bylo zajištěno krásné počasí a tak děti i dospělí si uţívali
pouti. Hudby k poslechu i k tanci bylo dost a labutě z kolotoče prý málem odletěly.
V minulém zpravodaji jsem na ţádost ředitelky ZŠ v Hrdějovicích připomínala datum
nástupu dětí do školy. A to hlavně proto, ţe někteří nevěděli, zda nebudou mít delší prázdniny.
1. září se ve škole všichni ve zdraví sešli a tak jim nyní přeji, aby byl pro ně úspěšný i celý školní
rok. Chtěla bych poděkovat dětem ze ZŠ, které si pod vedením paní učitelek připravily pěkný
program pro naše seniory u příleţitosti konání večera pro „starší a pokročilé“. Za jejich písně,
recitaci, tance, vtipy i hádanku jim patří dík. Budeme se těšit na jejich další vystoupení
u příleţitosti rozsvícení vánočního stromu. Ač příběh je stejný, dětští herci jsou vţdy noví.
Večer pro naše seniory byl veselý ( díky dětem a tanci), ale i zde zazněla váţná nota. Mé
pozvání přijal pan Tomáš Kubín z firmy E.ON Česká republika, s.r.o., který měl krátkou
přednášku na téma jak se NENECHAT NACHYTAT! Na závěr kaţdý z přítomných dostal od
pana T.Kubína jako pozornost úspornou ţárovku. Přednáška vzbudila zájem a budu ráda, pokud
si na ni vzpomenete, kdyţ vám někdo zazvoní u dveří nebo vás pozve na některou z nákupních
předváděcích akcí.
S přáním pěkných dnů sepsala Ing. Jana Lepičová, starostka.

Základní škola Dr. M. Tyrše v Hrdějovicích
Když se ze školního stromu začne snášet k zemi první list….
…je uţ školní rok v plném proudu. Začali jsme tradičně 1. září setkáním u školního stromu
a letos se k prvnímu zvonění sešlo 100 ţáků. Prvňáčci, kterých bylo letos 23 si s sebou přivedli
i své rodiče. Odváţně se všem představili a podle náhodného průzkumu shodně tvrdili, ţe se
do školy strašně těšili a vůbec ničeho se nebojí. Proč taky? Vţdyť je čeká „jen“ naučit se číst,
psát a počítat. Všichni jim v tom budeme pomáhat a drţet palce, aby chuť do práce dlouho
vydrţela. Prvňáčci se do všeho vrhli odváţně a tak uţ v našem podzimním fotbalovém turnaji
sklízeli první úspěchy. Na medaili to zatím nebylo, ale to nikomu nevadilo.
Kromě prvňáčků přibyl do školy i nový předmět a nový pan učitel. V 5. třídě jsme podle
školního vzdělávacího programu začali vyučovat Informatiku. Pan učitel Kraus je nejen odborník
na zmiňovaný předmět, ale jeho působení je pro děti vítanou změnou. Příprava výuky
Informatiky vyţadovala vynaloţení nemalých prostředků. Byly zakoupeny dvě interaktivní
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tabule, které budou vyuţívány všemi ţáky a 12 kvalitních notebooků s moderním softwarem.
Vše se zdařilo díky zapojení školy do projektu Evropské unie „ Peníze školám“. S nákupem
těchto technologií souvisí i další vzdělávání všech pedagogických pracovníků. První odučené
hodiny s interaktivní tabulí vzbudily u dětí velký zájem.
Na plný plyn se také rozběhly plánované podzimní práce na naší školní zahradě. Jsme
zapojeni do dalšího projektu Evropské unie pod názvem „Přírodní zahrada – studnice proţitků
a poznání“. V rámci tohoto projektu probíhaly na škole výukové programy seznamující děti
s nejrůznějšími přírodovědnými tématy. Vyvrcholením je však vybudování přírodního jezírka.
Prostředky na materiál čerpáme ze zmiňovaného projektu, práci musíme dodat sami. Vše začalo
vykopáním jámy. Toho se ochotně ujal náš dlouholetý sponzor a příznivec pan Fišer, za coţ mu
patří náš dík. Po terénních úpravách , které provedl pan školník, stojíme těsně před poloţením
folie. Děti uţ se nemohou dočkat, aţ se v jezírku objeví první ţivočich.
Podzimní čas bývá také dobou, kdy připravujeme své vystoupení na setkání seniorů v obci.
To se letos uskuteční 4.11. jako vţdy v hostinci U Kadleců. Náš letošní program bude
o…..přijďte a uvidíte . Jste srdečně zváni!
Za ZŠ Hrdějovice Mgr. Irena Dušáková, řed. Školy

Mateřská škola Hrdějovice
Tak uţ máme za sebou první měsíc nového školního roku!!!!
Zaměstnanci mateřské školy se sešli po prázdninách v pozměněné sestavě. Paní učitelka
Helena Křibská se nám odstěhovala, na její místo nastoupila paní učitelka Kristýna Plicková.
Do základní školy odešlo 13 předškoláků a obě třídy jsme doplnili 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 proběhlo vybílení hospodářské budovy mateřské školy, malířské práce nám
provedla a sponzorovala Firma Robert Janák s.r.o. Byla také provedena oprava pískoviště, které
je 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
1.odd. - SLUNÍČKA 28 dětí od tří do čtyř let , ředitelka Marie Hofbauerové, Linda Pňáčková
2.odd. - VODNÍCI
28 dětí od čtyř do šesti let , učitelky: Eva Eliášová, Kristýna Plicková
Provoz v mateřské škole zůstává beze změn: 6.00 hod. – 16.30 hod.
Marie Hofbauerová, ředitelka Mateřské školy Hrdějovice

SDH Hrdějovice
Zase se nám rok sešel s rokem a máme tu novou sezónu. Na jaře jsme Vám předestírali, co
všechno nás čeká. Nyní Vám shrneme, co nás jiţ potkalo. Před příchodem léta jsme absolvovali
několik soutěţí zařazených nejen do Velké ceny Českých Budějovic, ale i do soutěţí O pohár
starosty/ky obce. Na konci školního roku jsme pořádali, jako uţ kaţdý rok, souboj tříd O pohár
starostky obce Hrdějovice se spoluprácí OÚ a ZŠ Hrdějovice. Přes léto jsme měli mnoho tréninků,
mladší ţáci se dokonce zúčastnili soustředění poblíţ vesnice Blanska. Pro naši přípravku a pro
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starší ţáky jsme uspořádali grilování. Dále starší a mladší ţáci vyzkoušeli své dovednosti nejen na
poli hasičském, ale i v bowlingu. V červenci na hrdějovické soutěţi předvedli naši nejmenší pěkný
poţární útok. V září nás čekala známá rutina v podobě dalších soutěţí, absolvovali jsme také
branný závod, který nám otevřel dveře do nové sezóny. Kaţdé naše druţstvo završilo svou sezónu
jiným způsobem. Přípravka měla dohasnou v podobě grilování, mladší ţáci přespali na Obecním
úřadě Hrdějovice a naše největší čeká bowlingový zápas.
Za kolektiv mladých hasičů Iveta Kaňková
Milý čtenáři, rád bych Vás seznámil s činností sboru a zásahové jednotky v letošním roce.
Zásahová jednotka obce Hrdějovice byla za uplynulý rok u šesti poţárů a u pěti technických
zásahů. Největší poţár, kterého jsme se zúčastnili, byl 30. 6. 2011 v obci Litvínovice. Jednotka
byla povolána ve 22 20 h k rozsáhlému poţáru ve firmě Derpal. Zde hořela hala na výrobu palet.
K zásahu vyjela Tatra 148 CAS – 32 a DA Avia 31. Zásahu se účastnilo šest hasičů, kteří
zasahovali v dýchací technice. Při tomto poţáru zasahovalo 10 jednotek hasičů, z toho 7 jednotek
dobrovolných hasičů, naše jednotka přijela jako druhá v pořadí. Po lokalizaci ohně, kdy se
zabránilo rozšíření ohně na další objekty, byla naše jednotka v ranních hodinách odeslána na
základnu.
Po tomto zásahu přišlo poděkování paní starostce od firmy Derpal a od HZS Jihočeského
kraje, které Vám tímto v plném znění přepisujeme:
Vážení,
chtěl bych Vám alespoň touto cestou poděkovat za příkladnou pomoc Vašeho požárního
sboru při likvidaci požáru haly ve firmě Derpal s.r.o. v noci ze dne 30. 6. Na 1. 7. 2011. Vaše
příkladná
obětavost
a osobní nasazení příslušníků Vašeho sboru významnou měrou přispěla k záchraně dalšího
majetku firmy, kdy hrozilo rozšíření požáru na další objekty a skladované zboží.
Přijměte ještě jednou moje poděkování a doufám, že až se znovu potkáme, bude to při
příjemnějších
a radostnějších událostech.
Přeji Vám do další činnosti mnoho pracovních i osobních úspěchů.
S pozdravem Roman Schmied

Vážená paní starostko.
Dne 30. června vznikl v katastru obce Litvínovice rozsáhlý požár výrobny palet v areálu
firmy Derpal s.r.o.
K likvidaci tohoto požáru byla v souladu s poplachovým plánem kraje povolána i jednotka
požární ochrany Vaší obce.
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hrdějovice se na místo zásahu dostavili
ve velice krátkém čase, v dostatečném počtu a požadované výstroji. Prokázali velmi dobrou
zručnost při použití technických prostředků požární ochrany ve vybavení jednotky včetně
znalostí taktických možností těchto prostředků. Hasebními pracemi – především rychlým,
přesným a účinným prvotním zásahem přispěli k zamezení rozšíření požáru a tím i k uchránění
materiálových hodnot.
Chtěl bych Vás, paní starostko, požádat, abyste předala poděkování všem členům Vaší
jednotky požární ochrany, kteří se zásahu zúčastnili a velkou měrou přispěli k likvidaci
následků této mimořádné události
Děkuji Vám
S úctou plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje , vrchní rada
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Váţení spoluobčané, závěrem bychom Vás chtěli pozvat na výroční schůzi SDH
Hrdějovice, která se koná 10. 12. 2011 od 18 00 h v sále Hostince U Kadleců.
Tradičně, jako kaţdý rok pořádáme první bál, který se bude konat 14. 1. 2012 k poslechu
bude hrát naše oblíbená kapela Slackers.
Za SDH: Lukáš Kadoun, Zdeněk Bauer

TJ SLAVOJ Hrdějovice
Telegraficky z fotbalových Hrdějovic
Jiţ tradičně se v hrdějovickém obecním Zpravodaji setkáváme s informacemi o aktuálním
dění okolo i na místním fotbalovém hřišti. Nejinak tomu bude i v tomto obecním zpravodaji.
Soutěţní rok 2011 byl totiţ pro hrdějovické fotbalisty opět plný změn. Pojďme si tedy krátce
zhodnotit, co se vše událo v areálu pod tratí.
Samozřejmě nejvíce zajímala fotbalové fanoušky jarní sezóna. Ta probíhala vcelku
v poklidu, vzhledem k dobrým výkonům a dostatečným bodovým ziskům z podzimní části
soutěţe. Na dobré výkony z konce roku 2010 pak všech našich 7 týmů (mladší přípravka, starší
přípravka, mladší ţáci, starší ţáci, dorost, muţi B a muţi A) navázalo i na jaře. Takţe se dá říci,
ţe nám fanouškům fotbalové srdce mohlo jen plesat nad akcemi, které předváděly jednotlivé
týmy na dobře udrţovaném paţitu.
O co méně bylo fotbalových starostí, o to více přišlo změn v letní přestávce. Čas pro jiné
určený na rekreaci vrhli hrdějovičtí fotbaloví funkcionáři do zajištění bezproblémového chodu
všech týmů i v následujícím soutěţním roce. Jaké tedy úkoly před nimi stály?
Zaprvé bylo nutné přestavět trenérské posty u jednotlivých týmů vzhledem k tomu, ţe se
trenéři posouvali se svými svěřenci do vyšších věkových kategorií. Po mnohém vyjednávání se
opět podařilo zajistit kvalitní vedení tréninků a zápasů, coţ je zejména pro dobrý vývoj našich
dětí a mladíků to nejdůleţitější. Trenéry totiţ jsou bývalí i současní hrdějovičtí hráči, kteří tak
mohou předat své zkušenosti dorůstající generaci. Největší odměnou pak je radost dětí z kaţdého
tréninku i zápasu. Výsledky přitom nejsou vůbec důleţité.
Za druhé proběhla tradiční letní rekonstrukce travnatého povrchu hřiště. Ten značně trpí
zátěţí tréninků a zápasů všech sedmi týmů. Opět se v krátké pauze podařilo kvalitně opravit
prostory před brankami, střed hřiště i rohový prostor. K tomuto navíc přibyla rekonstrukce
tréninkové plochy za restaurací, kterou máme zapůjčenou. Došlo k vyrovnání nerovností
a uválcování plochy, aby pohyb po ní nebyl nebezpečný pro kotníky hráčů.
Za třetí proběhla výměna správce fotbalového areálu. V létě ukončil svoji dlouholetou
činnost na tomto postu František Rehanzl ml., kterému tímto za jeho obětavost a odvedenou práci
za celý výbor děkuji. Novým správcem se stal Miroslav Turek, mimo jiné také trenér B týmu
muţů. Ihned po převzetí funkce se vrhl do úprav areálu s elánem sobě vlastním. Přeji mu za
výbor do jeho nikdy nekončící práce co nejméně starostí a hlavně pevné nervy.
Kdyţ jsem jiţ zmínil změny v samotném areálu, chtěl bych zmínit jeden nešvar, který se
začíná ve velké míře rozšiřovat. Jedná se o volně pobíhající psy v areálu. Upozorňuji na to, ţe je
do areálu zakázán vstup s volně pobíhajícími psy, a to z důvodu toho, ţe se v areálu nachází
dětské hřiště, které nainstalovala Obec Hrdějovice. Pobíhá zde neustále velké mnoţství dětí
a není tak moţné, aby mezi nimi pobíhali volně psi. Hrozí totiž vážné zranění dětí. Dalším
důvodem je, ţe psi znečišťují povrch hřiště výkaly, které jejich páníčci ne vţdy svědomitě
uklízejí. Představa dítěte, které upadne do takto ponechané hromádky mne opravdu děsí.
Jiţ tradičně také v létě proběhl na fotbalovém hřišti dětský den a také hasičská soutěţ. Obě
akce byly nadmíru povedené.
Času na odpočinek a dovolené však bylo proklatě málo i pro fotbalisty, protoţe jiţ v půlce
července začal opět kolotoč tréninků, přátelských zápasů a zase tréninků. Celá příprava pak
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vyústila koncem srpna, kdy se jednotlivé týmy začaly zapojovat do svých soutěţních utkání. Na
podzim zejména muţi nedokázali navázat na dobré výkony z předcházejícího ročníku, tak
nezbývá neţ věřit, ţe brzy najdou ztracenou formu. Mají na to celou dlouhou zimní přípravu.
Naopak děti a mládeţ nám všem dělají velkou radost. Na nich vidíme, ţe obrovské úsilí celého
výboru o co nejlepší podmínky pro hrdějovický fotbal má smysl.
Ke konci bych Vám všem chtěl popřát příjemný zbytek roku, co nejméně předvánočního
stresu a klidné vánoční svátky. 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 zde uvítáme.
Na brzkou shledanou se těší všichni členové výboru TJ, trenéři i samotní hráči.
Sportu zdar a tomu hrdějovickému zvlášť přeje Jiří Fajtl, předseda TJ

INFORMACE
Poplatky za odpad uhradit v období od 2.ledna 2012 do 15.února 2012.
Poplatky za psy uhradit v období od 2.ledna 2012 do 30.března 2012.
V budově zdravotního střediska (bývalé zdravotní středisko)je od listopadu nově otevřen
SECOND HAND U GABČI.

KULTURA – ZÁBAVA - SPORT
POZVÁNKA
Na adventní setkání dětí a rodičů, které se
uskuteční u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu v Hrdějovicích
v pátek 9. prosince 2011 v 17.00 hodin
Na setkání vystoupí děti z mateřské školy a žáci
ze základní školy se svým programem.
*
Restaurace U Kadleců:
VÁNOČNÍ BRYČKA
25.12.2011
HASIČSKÝ PLES
14.1.2012
DĚTSKÝ KARNEVAL
21.1.2012
PLES TĚŠÍNSKÝCH KAMARÁDŮ
21.1.2012
BARÁČNICKÝ PLES
4.2.2012
PLES SPORTOVCŮ
25.2.2012
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