DUBEN 2015

evidenční číslo: MK ČR E 14418

ÚVODNÍK
Milí spoluobčané,
pro dnešní jarní úvodní zamyšlení Hrdějovického zpravodaje jsem vybrala slova klasika Antonia de
Saint-Exupéry, jehož myšlenky jsou spojeny s mým životem již od dětství, kdy jsem se poprvé, při četbě
v houpací síti na zahradě domu mých rodičů na Těšínské ulici, setkala s jeho Malým princem. Myslím
si, že jsou důležitá pro nás všechny, kdo chceme, aby se v naší obci žilo šťastně.
„Úcta k člověku!...Až bude v srdcích lidí zakořeněna úcta k člověku, dojdou lidé tak daleko, že budou
schopni opět ustanovit takový sociální, politický nebo ekonomický systém, který tuto úctu zajistí navždy.
Civilizace se tvoří v nitru člověka. A nám lidem je vlastní slepá touha po teple. Po bludných cestách
nalézá člověk svou cestu k ohni.“
Přeji nám všem, kteří vyrůstáme, stárneme - prostě žijeme v naší obci, aby úcta k člověku byla stále
v našich srdcích.
Na setkání s vámi nejen v jarním čase se těší Radka Šulistová

NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV
Zastupitelstvo dne 28. 1. 2015 odsouhlasilo záměr na prodej speciálního hasičského auta, které se
podařilo v březnu prodat za částku Kč 20.000,-. Další záměr obce pronajmout kiosek na návsi se zatím
nerealizoval, neboť není žádný zájemce. Škoda, že kiosek nemá žádné využití. Pokud by někdo z Vás
měl nějaký nápad na jeho využití, podělte se s námi. Dále byla otevřena otázka školského obvodu, která
je v současné době aktuální. Jednání ještě nebyla ukončena.
Nejdůležitějším bodem zastupitelstva ze dne 25. 2. 2015 byla bezesporu dražba keramičky, do které
obec na základě pověření tohoto zastupitelstva vstoupila a keramičku v dražbě získala
za Kč 5.900.000,-. K dnešnímu dni již usnesení o příklepu nabylo právní moci. Čeká se ale ještě na
dražbu věcí movitých, které jsou v objektu. Prostory chce obec využít pro hasiče, nový sběrný dvůr,
technické zázemí obce. Obec samozřejmě chce zachovat výrobu „hrdějovické keramiky“, pokud bude
zájem ze strany zaměstnanců keramičky. Mimo to zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor kontrolou
inventur.

Zastupitelstvo dne 25. 3. 2015 bylo seznámeno se studií odtokových poměrů v katastru obce Hrdějovice.
Zastupitelé si vyžádali úpravy a doplnění, neboť se zdá, že studie úplně neřeší odtok velké přívalové
vody ve všech částech obce. Zastupitelstvo schválilo žádost o grant na „Oranžový přechod“ i žádost o
poskytnutí podpory (dotace) na „Zavedení svozu bioodpadu“.

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE
1) Během měsíce ledna došlo k jednání s bankou. Na základě nové dohody došlo ke snížení poplatků za
položky, čímž OÚ ušetří přibližně Kč 2.500,- za rok.
2) Stav veřejného osvětlení je, jak všichni vidíme, velice neutěšený. A to vidíme jen to, co je nad zemí,
v jakém stavu je v zemi kabelové vedení se ani neodvažujeme odhadovat. Budeme čekat na dotace,
zatím udržovat pokud možno v provozuschopném stavu a provádět postupně aspoň výměnu svítidel.
Veškeré stožáry budou očíslovány, takže pokud budete hlásit poruchu, tak stačí sdělit pouze ulici a
číslo stožáru, který nebude svítit. Obec si nechala zpracovat od pana Mezníka mapu současného
stavu veřejného osvětlení. Dle návrhu bude moci obec ušetřit výměnou jističů. Jedná se pouze o
hlavní jističe v rozvaděčích (v obci vč. Opatovic je jich 7). Jak jistě víte, za hodnotu jističe
v ampérech se platí (je to součástí platby za elektřinu - čím vyšší hodnota jističe tím větší platba).
Nebylo výjimkou, že v rozvaděčích byly i jističe s hodnotou 50A. Po změření skutečné spotřeby
došlo k výměně jističů na hodnoty 16, 20, 25 A. To s sebou nese prvotní náklady na výměnu, ale
následná každoroční úspora cca Kč 16.000,- je dostatečným argumentem.
3) Dalším oříškem je vodovodní a kanalizační síť. Jejím správcem byl dříve v obci ČEVAK, nyní je to
firma RVS. V každé ulici, nebo části ulice, nebo části obce jsou hlavní uzávěry (šoupata), které v
případě poruchy uzavřou přívod vody. Dále jsou zde hydranty - ty slouží k proplachu potrubí a
samozřejmě jako zdroj vody např. k hašení požáru. Správce sítě má za povinnost (a obec by to měla
kontrolovat) 1x ročně prověřit funkčnost šoupat (tzn. otočit s nimi, jestli zavírají) a 2x ročně dělat
proplach potrubí (k tomu potřebují hydranty). Obec nyní nechala funkčnost prověřit a výsledek byl
následující. Prakticky celá obec je až na výjimky v pořádku, ale na Těšíně nejde zavřít 90% šoupat
a 80% hydrantů není funkčních. Takže bohužel budeme dělat díry do země a vyměňovat šoupata a
hydranty na vlastní náklady. Dalším dílem skládanky zvané vodovodní síť je hlavní uzávěr vody
Vaší domovní přípojky (ten je většinou v silnici). Ty nejsou též funkční, proto současný správce sítě
Vám občanům doporučuje zajistit si uzavření vody osazením kulovými pákovými ventily před i za
vodoměrem. Pokud tam máte stávající ventily otočné, tak hrozí nebezpečí, že již také nejsou funkční.
Tato výměna je pouze na Vaše náklady (odhad cca Kč 1.500,- až Kč 2.500,-) a samozřejmě to záleží
jen na Vás, zdali se k tomu rozhodnete. Tuto výměnu Vám může provést jakákoliv vodoinstalatérská
firma nebo i současný správce sítě firma RVS. V případě technických dotazů kontaktujte pracovníka
provozovatele: Jan Perutík – tel. 774 490 216.
Pokud dříve správce sítě měl odpovědnost za Vaši přípojku až k vodoměru, tak nyní podle zákona o
vodovodech a kanalizacích má odpovědnost za Vaši přípojku pouze k hranici Vašeho pozemku.
4) Obec přijala dalšího pracovníka na dobu určitou. Díky tomu si můžeme běžné opravy chodníků a
další zednické a řemeslnické práce zajišťovat sami.
5) Provoz sběrného dvora zůstává nezměněn tj. úterý a čtvrtek 16.00 -18.00 hodin a soboty 2. 5., 16. 5.,
30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7. v čase 8:00 - 11:00 hod. Minule jsem se zmiňovala o vizitce v oblasti
Baby, dnes chci apelovat na občany v řadovkách u kolejí. To, co vidí cestující z vlaku za Vašimi
ploty, není moc reprezentativní.
6) Ten, kdo chodí ke studánce u kapličky, asi nezajásal nad okolní úpravou. Je to ale jen dočasná úprava
před velkou vodou, aby studánka nedopadla jako loni. Obec chce provést kompletní úpravu okolí
kapličky – je zažádáno o dotaci.
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7) Od 1. dubna 2015 byla přidána linka MHD č.6, která jede od nádraží ČB v 22.02 a končí na točně
Hrdějovice ve 22.24. Provoz je zkušební, pokud nebude linka dostatečně využívána, její provoz bude
ukončen.
8) Občané, kteří si objednali kompostér, budou po jejich dodání od SMOJK informováni, kdy si jej
mohou vyzvednout. Cena je Kč 272,-. Při předání kompostéru každý z Vás obdrží smlouvu o
výpůjčce.
9) Místní komunikace a chodníky - kam se podíváte, téměř všude je třeba něco opravovat (na něco si
budeme muset najmout odborné firmy, ale většinu práce si udělá sama obec).
Co mohu sdělit závěrem, budeme hledat další možnosti úspor a budeme opravovat a udržovat. Bohužel
toto všechno někdy i na úkor Vaší pohody a spokojenosti. Ale udělat to musíme, i když to asi nebude
moc populární.
Budeme také budovat v rámci možností něco nového, ale jen to co přinese užitek a radost občanům jen
a jen této obce.
Pokud potřebujete nějaké informace z obecního úřadu volejte (387220648), napište nám e-mail
(obec@hrdejovice-opatovice.cz.), navštivte http://www.hrdejovice-opatovice.cz/.
V případě zájmu o inzerci v HRDĚJOVICKÝCH LISTECH volejte tel. 725 713 648.

AKCE
V období do konce června nás čekají již tradiční akce, které obec finančně podporuje.
30. 04. 2015 Pálení čarodějnic – pořádají Těšínští kamarádi ve spolupráci s SDH
31. 05. 2015 Dětský den – pořádá obec ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SDH, TJ Slavoj
…něco speciálního pro fanoušky motorismu i historie
09. 05. 2015 Křivonoska – soutěž historických motocyklů a automobilů – od cca 10:45 hodin průjezdní
zkouška na návsi v Hrdějovicích
za vedení obce Martina Svobodová

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA A SDH
Vážení spoluobčané,
od posledního zpravodaje se zásahová jednotka obce podílela na likvidaci dvou požárů z toho jeden
v obci a odstranila padlý strom přes cestu, dále se provedlo mytí komunikace po havárii na vodovodu.
Letos také spolek pořádal tradiční Hasičský ples, rád bych poděkoval všem, kdo se na jeho přípravě
podílel. Ples se povedl, byla velká účast a zvlášť musím poděkovat za velmi pěkné půlnoční překvapení.
Zdeněk Bauer
Rády bychom vás seznámily také s činností mládeže v našem SDH.
Náš sbor se mimo jiné ve velké míře věnuje práci s dětmi. Děti jsou rozděleny podle věku do tří
kategorií:
Přípravka: 3 – 6 let
Mladší žáci: 6 – 11 let
Starší žáci: 11 – 15 let
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Během roku se pravidelně vídáme na schůzkách vždy jednou týdně. Od podzimu do jara v klubovně a
jakmile se oteplí, vyrážíme ven na dráhu. Zde trénujeme požární útok, závod branné všestrannosti a
různé druhy štafet požárního sportu.
Mladší a starší žáci odstartují jarní část sezóny 2014/2015 již začátkem května na obvodové soutěži hry
Plamen v Dubném. Všechny družstva čeká v následujících měsících celá řada dalších soutěží. Hru
Plamen ukončíme v září závěrečnou soutěží v Ohrazeníčku. Poté se už jen zúčastníme podzimního
obvodového kola, kterým zahájíme novou sezónu 2015/2016.
Již tradičně budou děti pomáhat našim ženám s organizací soutěží na pálení čarodějnic.
Během roku nejen trénujeme a soutěžíme, ale podnikáme i různé výlety. Jako každoročně se v červnu
opět vydáme do divočiny na náš oblíbený, víkendový hasičský kemp.
Pokud byste Vy nebo Vaše děti měli zájem a chuť se k nám přidat, můžete se přijít podívat na naše
tréninky na dráze naproti kravínu.
Přípravka + ml. žáci: pondělí od 16.00 hod
Starší žáci: středa od 16.30 hod
Budeme se na Vás těšit 
Info: 777 251 606

Kolektiv vedoucích mládeže.

TJ SLAVOJ HRDĚJOVICE
Slavoj je s Vámi již 80 let
Vážení spoluobčané,
Po krátké době mám opět možnost Vás informovat o aktualitách z hrdějovického hřiště pod tratí. Předně
ale mám tu čest poděkovat všem účastníkům tradičního sportovního plesu, který díky Vám oplýval
tancem, veselím a dobrou náladou. Vězte, že na příští rok chystáme některé další změny, aby pro Vás
byl ples ještě atraktivnější. Chystáme novou kapelu, nový termín a další překvapení takové, abyste se
na sportovním plese cítili jako doma v kruhu rodinném.
Ples je již tedy minulostí, oproti tomu přítomností a budoucností je právě probíhající jarní fotbalová
sezóna. Koncem března se totiž naplno rozjel kolotoč fotbalových zápasů všech našich mužstev, a to od
mladší přípravky až po muže. Program je opravdu nabitý, a pokud zavítáte do našeho fotbalového areálu,
rádi Vás vybavíme přehledem všech zápasů našich mužstev na domácím hřišti. Pak se Vám již nestane,
že by Vám nějaký atraktivní duel unikl.
Co je však největší událostí našeho klubu tohoto roku, je velká oslava 80 let založení Slavoje. Ta
vypukne 20. 6. 2015 v brzkých ranních hodinách. Po slavnostním zahájení budou postupně probíhat
zápasy jednotlivých mužstev tak, abyste měli možnost vidět všechny naše hráče v akci. Tato jednotlivá
utkání vyvrcholí v odpoledních hodinách zápasem našeho A mužstva mužů proti atraktivnímu soupeři.
Po tomto zápase proběhne večerní taneční zábava, respektive posezení u muziky. K tanci a poslechu
bude hrát pozvaná kapela. Abyste se všichni vešli a měli dostatek komfortu, vedle pergoly pro Vás
vyroste velký stan. Tak nás nepřekvapí ani nepřízeň počasí. Ale abychom nezapomněli ani na naše
nejmenší, chystáme také pro ně malé překvapení. Po celý den by pro ně měl být k dispozici skákací
hrad, snad vše klapne a podaří se ho zajistit. Zatím je vše na dobré cestě. Prostě pro každého člena rodiny
se něco najde. Samozřejmostí bude chutné občerstvení a i o pitný režim bude náležitě postaráno. Takže
nezbývá než si termín 20.6.2015 poznamenat do Vašeho kalendáře.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za přízeň našim barvám a popřát Vám mnoho příjemných nejen
fotbalových zážitků na hrdějovickém hřišti i mimo něj. Současně se těším na shledanou při zápasech
našich mužstev nebo při červnových oslavách našeho klubu.
Příjemný den přeje
Jiří Fajtl, předseda TJ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jaro v hrdějovické základní škole…
začíná, když vyneseme Zimu ze vsi a alespoň na naší zahradě ji nahradí ozdobená větvička vrby Létečko. Na návsi prvňáci a druháci předvedli i letos krátký program písniček a básniček a pak už jsme
všichni Zimu doprovodili za ves k potoku, spálili jsme ji a zbytky popela poslali po vodě. Vynášení
Zimy se vydařilo, jen to jaro na sebe nechává čekat.
V pondělí před Velikonocemi jsme uspořádali Velikonoční dílny. Pod vedením tatínků, maminek a
babiček jsme chystali vše na Velikonoce – pletli pomlázky, barvili vajíčka, vyráběli dekorace. Všem,
kteří nám přitom pomáhali bychom chtěli ještě jednou poděkovat, protože vše, co jsme si vyrobili, jsme
o Velikonocích náležitě využili .
Noc s Andersenem
….strávili žáci druhé třídy. Ve spolupráci s paní Tůmovou, knihovnicí obecní knihovny,
se 2. třída zapojila do tradiční celostátní akce, která má za cíl podporovat u dětí zájem o knihy a četbu
jako takovou. Děti navštívily knihovnu, kde se seznámily s organizací výpůjček a prožily i příjemné
chvíle se společnou četbou. Děkujeme. Setkání s knihami pak pokračovalo přespáním ve škole a
pohádkami „na dobrou noc“.

A co chystáme na poslední čtvrtletí školního roku?
 Úklid na školní zahradě – jaro nás vyzvalo - připravte záhony, proveďte nátěry prolézaček a
pergoly, vyzdobte nové místo pro učení…. A s tím vším nám pomohli dospěláci. Všem, kteří
přiložili ruku k dílu a zúčastnili se brigády na školní zahradě, patří velké poděkování.
 Školu v přírodě – letos na nás čeká areál Brčálník v Železné Rudě. Cestou se stavíme ve
sklářské huti ve Vimperku a navštívíme hrad Kašperk.
 Týden bezpečnosti – naučíme se zásady první pomoci, zkontrolujeme kola před sezónou,
zajedeme si na dopravní hřiště, prověříme své znalosti v řešení mimořádných situací a rádi
bychom podnikli i sportovní výlet s našimi rodiči.
 První zvonění naší Školní zvoničky – plánujeme na 26. června, kdy od
8. 30 proběhne slavnostní „Odpis páťáků“. Svůj školní zvon(ek) si pak odlijeme téměř vlastní
rukou na slavnosti Hosínské zvonění 27. června. Přijďte se tam za námi podívat!
 A pak už budou prázdniny…. Školní rok letos výjimečně skončí už 26. června a na
29.-30. června je vyhlášeno ředitelské volno.

Za ZŠ Hrdějovice Mgr. Irena Dušáková, řed. školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HRDĚJOVICE
V měsíci březnu proběhl zápis do mateřské školy.
Žádost o přijetí podalo 25 dětí, bylo přijato 18 dětí.
Do základní školy odchází 18 předškoláků.
Obě oddělení byla pro školní rok 2015-2016 naplněna
do počtu 28 dětí. To znamená, že v mateřské škole je kapacita
naplněna, nejsou žádná volná místa. Je mi líto, že jsem
nemohla vyhovět všem žadatelům, vzhledem ke kapacitě
školy.
Doufáme, že rodiče budou spokojeni se službami
mateřské školy, že se bude dětem v mateřské škole líbit.

Akce, které připravujeme v květnu a červnu:
Do konce tohoto školního roku máme připraveny pro děti tyto akce:
- divadelní představení : 27.4., 28.5., 9.6.
- návštěva chovatelky poníků, projížďka na poníkovi: 29.4.
- besídka ke Dni matek: 5.5.
- víkendový pobyt rodičů s předškolními dětmi na Lipno: 23.5. - 24.5.
- zábavné dopoledne s Maxou – u příležitosti Dne dětí: 29.5.
- výlet do Borovan, kde děti navštíví divadélko a ZOO: 4.6.
- 10. Olympiáda Mateřské školy Hrdějovice: 17.6.
- slavnostní rozloučení s předškoláky – grilování, noc v mateřské škole: 27.6.
- výměna dětí – předškoláci stráví jedno dopoledne v základní škole a děti z 1. třídy ZŠ se vrátí na
jedno dopoledne do mateřské školy

Uzavření mateřské školy o prázdninách:
Mateřská škola bude uzavřena od 12.7. do 23.8.2015.
Přejeme všem dětem zdárné ukončení školního roku
a těšíme se na shledanou po prázdninách.

Za kolektiv Mateřské školy Hrdějovice
Marie Hofbauerová, ředitelka
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NĚCO NAVÍC
… něco z historie naší obce
HRDĚJOVICKÁ KERAMIKA
Vzhledem k tomu, že se obci Hrdějovice zdařil záměr odkoupit v rámci exekučního řízení místní
keramičku, která se tak stala obecním majetkem, je na tomto místě vhodné se alespoň krátce ohlédnout
za její poměrně bohatou historií.
Historie vzniku Hrdějovické keramiky se začala psát roku 1866, kdy se narodil Josef Štěpánek (*1866
- †1928), který se vyučil u svého otce Karla Štěpánka (*1834 - †1914) v Kasejovicích. Ve svých 22
letech odjíždí na zkušenou do Spojených států, odkud se po 5-ti letech navrací.
V r. 1900 byla v Hrdějovicích postavena nová hrnčírna, kterou Josef Štěpánek koupil v roce 1901 od
sedláka Fencla za 6000 zlatých. V novém provozu a s novými zkušenostmi zaměstnává 28 lidí.
Zvýšená výroba znamenala zvýšené nároky na těžbu hlíny v obcích Hrdějovice, Úsilné a Hosín. V okolí
Hrdějovic se nachází mnoho typů hlíny různé jakosti, proto Josef Štěpánek začíná spolupracovat se
státní keramickou školu v Bechyni, a tak získává snazší přístup k technologii jejích rozborů.
Dlouholetými praktickými zkušenostmi přišel na vlastní způsob plavení a míchání několika druhů hlín.
Vzniklo tak například nádobí Durit, které se začalo vyrábět v roce 1928. Toho roku umírá Josef Štěpánek
a v rodinné tradici pokračují jeho synové Josef Štěpánek ml. (*1904 - †1984) a Karel Štěpánek (*1910
- †1993). Hrdějovická keramika byla vyhledávaná pro svou jemnost a teplotní odolnost, což bylo, mimo
jiné, výsledkem správného složení hlín. V této době začala keramička expandovat i na zahraniční trhy,
zejména do Rakouska, Švýcarska, ale i do Anglie. Modře malovaná Hrdějovická keramika, se stává
uznávaným pojmem a potvrzuje rčení „zlaté české ručičky“.
V období druhé světové války se výroba soustředila především na válečné užitkové zboží v menším
počtu druhů a větších sériích – např. misky pro Wermacht. Zajímavostí je, že tyto výrobky se vyráběly
na prvních lisech z Motoru Union v Kněžských Dvorech. V tomto období se také přešlo z topení dřevem
na uhlí.
Hrnčírna bratří Štěpánků patřila ve své době mezi špičku v Evropě a byla jednou z nejpozoruhodnějších,
a to nejen ve smyslu strojového vybavení, ale i technologických postupů – například jako první zavedli
současně zatáčení i lití do forem (v druhé polovině 20. a počátkem 30. let dvacátého století).
Významnou zakázkou byla výroba velkých malovaných váz pro britskou královskou rodinu.
V roce 1946 byla postavena pec se zvratným plamenem, která měla 5 násypných topenišť na kvalitní
mostecké uhlí, 26 m3 pecního prostoru pro žár 1250–1300 ºC a přežahovací prostor 8 m3 pro žár
do 1000 ºC.
Po vysídlení Šumavy v roce 1947 ustal odbyt do příhraničních oblastí. Na varnou keramiku Durit a
hrnce pro elektrické vařiče značky Blesk byli získáni odběratelé z Anglie a Nigérie. To však netrvalo
dlouho. Na trh přichází smaltované nádobí, zároveň probíhá masivní socializace vesnic. Nově vytvořený
státní velkoobchod se sklem a porcelánem neměl velký zájem zabývat se prodejem hrnčířského zboží.
V Hrdějovicích začala výroba květináčů, žardinier, dětských pokladniček prasátko a později byla
zavedena výroba kvasných nádob a keramika s modrým motiven je vyráběna jen v omezených sériích.
Dne 1. února 1950 vstoupili Josef a Karel Štěpánkovi do družstva keramiků v Bechyni.
Pokračovatelem rodiny Štěpánků je již sedmý v generaci - Petr Štěpánek, který v současné době žije a
podniká v této oblasti v Praze.

Podle zdroje http://www.kerat.cz napsala Radka Šulistová
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