ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však
věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je to
rychlost některých vozů, které si pletou místní komunikace se závodní dráhou. Druhá věc, která
mě trápí, je parkování vašich plechových miláčků. Jsem člověk přející a nikomu nezávidím,
kolik jich kdo vlastní, je tu však jedno ALE….. Jsou místa v naší obci, kde to spíš vypadá jako
na parkovišti a ne v ulici, kde se má bez problémů projíždět. Já vím, je to těžké obětovat kus
skalky, anglického trávníku před domy, ale to by mělo být samozřejmé, že si pro svého miláčka
udělám stání u svého domu…. ale je jednodušší ho postavit na ulici, nejlépe pod světlo, abych
na něj dobře viděl, je přece můj a ostatní ať si poradí. Proto bych byl rád, aby se každý zamyslel,
vždyť se může stát cokoliv a pak se dohadovat, proč neprojeli hasiči či záchranná služba, bude
asi pozdě….
Zdeněk Malena

NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV
Dne 5. 8. 2015 se konalo zastupitelstvo hlavně kvůli rozhodnutí o výběru dodavatele pro nákup
vozu na svoz bioodpadu, na který získala obec dotaci ve výši 90% z pořizovací ceny. Vybrána
byla firma MaK. Lkw s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou. Také došlo na návrh p. Severy
k novému jednání o převzetí ulice Na Bahnech – na základě nových skutečností schválilo
zastupitelstvo bezúplatné nabytí ZTV (tj. komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení).
Na dalším zasedání dne 30. 9. 2015 proběhlo schválení opravy a výměny veřejného osvětlení
v části ulice Těšínská. Tyto práce již byly provedeny a myslím, že se všichni těšíme, že se bude
v opravách veřejného osvětlení pokračovat. Bohužel to záleží na finanční situaci obce. Tak
uvidíme. Dále pan starosta informoval přítomné o dění kolem hrnčírny – v dražbě obec získala

zbytek movitých věcí. Převážná část bude prodána a zbytek bude pronajat firmě, která
provozuje výrobu keramiky.
Pan starosta také shrnul investiční akce, které byly provedeny. Také seznámil zastupitele
s plánovanými akcemi (více další informace z obce).
Na zastupitelstvu dne 21. 10. 2015 bylo schváleno Nařízení obce 1/2015, kterým se zakazuje
podomní a pochůzkový prodej. Předmětem jednání dále byl návrh studie „Hrnčírna“, kde mimo
výrobny keramiky by měl vzniknout prostor pro sběrný dvůr a zázemí pro naše hasiče.
Každým zastupitelstvem se nese věčné téma ohledně koeficientu na odpadní vody. My můžeme
jen dál věřit, že tento „boj“ obec dovede do vítězného konce.

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE
1) Tak které akce byly dokončeny do 31. 10. 2015 a kolik nás stály:
- úprava okolí kaple „Panny Marie Těšínské“
celkové náklady: 280.764,60 Kč z toho dotace: 67.000,- Kč
- výměna vodovodního řadu na návsi
celkové náklady: 2.628.762,- Kč z toho dotace: 700.000,- Kč
- oprava povrchu vozovky v ulici Těšínská, sjezd k RD pod kolejemi (vč. výměny
vodovodního a kanalizačního potrubí)
celkové náklady:255.530,- Kč
z toho dotace: 0
- výměna stožárů veřejného osvětlení vč. svítidel v dolní části ulice Těšínská
celkové náklady: 148.307,- Kč
z toho dotace: 0
- výměna vodovodních šoupat a hydrantů ve vybraných úsecích „Těšína“ - dosud nebyla od
dodavatele provedena fakturace
- nákup Multicar M27 pro zavedení svozu bioodpadu
celkové náklady: 2.625.579,- Kč z toho dotace: 2.363.020,29 Kč
2) Co nás čeká do konce roku 2015:
- „oranžový přechod“ – ulice Hlubocká - získána dotace (na tuto akci v příštím roce naváže
kompletní rekonstrukce chodníku)
3) A co nového nám přinese rok 2016:
- prioritou je vybudování plochy na krátkodobé zastavení u školy + nasvětlení přechodu
včetně posunu autobusové zastávky na straně směrem do obce
- rekonstrukce chodníku v Hlubocké ulici
- další prioritou jsou projekční práce vč. veškerých povolení k zahájení akcí = budeme
uplatňovat dle vyhlášených dotačních titulů a samozřejmě dle výše spoluúčasti obce a
stavu finančních prostředků
4) V lesích obce došlo k těžbě dřeva z důvodu výskytu kůrovce. Proto obec nabízí k prodeji
palivové dříví v ceně 850,- Kč/m3. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu.
5) Obec nechala vyhotovit znalecký posudek na tělocvičnu. Pokud Vás zajímá, je k nahlédnutí
na OÚ.
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6) Postupně dochází ke změně odpadového hospodářství obce. Již letos jste jistě zaznamenali
nové zelené nádoby na sklo. Další novinkou, která již funguje, jsou oranžové pytle na
nápojové kartony, které jsou k dispozici na OÚ. Svoji funkci také plní multikára na bioodpad
– k dispozici máme 3 kontejnery, jeden je stále k dispozici na sběrném dvoře. Druhý je
v současné době na Těšínské ulici nad kolejemi (vedle garáží) a třetí na rohu ulic Školní a
Za Mandlíčků. Umístění se bude operativně měnit dle potřeby. Prosím, nevhazujte do nich
jiný odpad!
Od roku 2016 se změní velikost i barevné rozlišení pytlů na tříděný odpad, abychom se
sjednotili s obecně zažitým označením odpadů. Pomocníkem Vám jistě bude plánovací
kalendář, který je součástí zpravodaje. Jsou v něm barevně označeny dny určené nejen pro
svoz odpadu, ale i dny, kdy je otevřen sběrný dvůr. Také nám napoví, jak lépe třídit.
Pro nový rok zůstává poplatek za komunální odpad stejný jako loni tj. 550,- Kč za osobu,
který je nutno zaplatit do 31. 3. 2015.
7) Na listopadovém zastupitelstvu, které proběhne až po uzávěrce tohoto čísla, se bude
projednávat schválení nové vyhlášky o místním poplatku ze psů. Navrženo je zvýšení
místního poplatku ze psů o 50,- Kč. Na oplátku dostanou občané po zaplacení 5 balíčků
sáčků na psí exkrementy.
8) S blížící se zimou apeluji na všechny občany, NEPARKUJTE NA ULICI. Pokud bude třeba
prohrnovat, tak traktor špatně přístupnou ulici prohrnovat nebude. A nikdo z nás nechce
projíždět vrstvou sněhu, ani břečkou, která po sněhu zbude.
Pokud potřebujete nějaké informace z obecního úřadu, volejte 387220648, napište na e-mail
obec@hrdejovice-opatovice.cz, navštivte http://www.hrdejovice-opatovice.cz.

AKCE
Pojďme se sejít u některé z akcí, které na nás čekají.
29. 11. 2015 v 17:00hod. na návsi
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení dětí z mateřské a základní školy.
Na zahřátí čaj a punč zdarma.
Srdečně Vás zve obec Hrdějovice, Základní škola Hrdějovice a Mateřská škola
Hrdějovice.
4. 12. 2015 v 17:30 hod., prostor vedle místní knihovny.
Adventní zastavení nejen pro starší a pokročilé
Vánoční výstava spojená s krátkým hudebním programem malých hrdějovických
muzikantů a možností posezení.
Za organizátory Vás srdečně zve Radka Šulistová a Jana Zavičáková.
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23. 12. 2015 v 17:00 hod., poutní kaple Panny Marie Lurdské na Těšíně.
Betlémské světlo a vánoční zpívání
18:30 – 19:00 hod bude světlo přineseno na náves v Hrdějovicích.
Za organizátory Vás srdečně zve Helena Timrová.

AKCE v restauraci U KADLECŮ
04. 12. 2015 - Vánoční besídka - školka
12. 12. 2015 - Výroční schůze Hasiči
26. 12. 2015 - Vánoční country bál Bryčka, rezervace na tel: 725 809 180
30. 01. 2016 - Ples Baráčnici
13. 02. 2016 - Hasičský ples

Za celý obecní úřad a zastupitelstvo Vám všem přeji klidný čas adventní, požehnané
Vánoce a v novém roce hodně radosti, zdraví a klidu.

za vedení obce Martina Svobodová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jménem dětí mateřské školy a jejich rodičů děkuji touto cestou zastupitelům obecního úřadu a
ostatním organizátorům dětského cyklistického závodu za příjemně prožité odpoledne plné cen
a zážitků, které je velmi potěšily.
Marie Hofbauerová, ředitelka Mateřské školy Hrdějovice

TJ SLAVOJ HRDĚJOVICE
Radosti našeho fotbalového mládí
Vážení a milí spoluobčané,
příspěvek do tohoto zpravodaje pojmu poněkud netradičně. Rád bych Vás informoval o
úspěších naší starší přípravky, tedy dětí osmi až desetiletých. Nejenom tato kategorie, ale
všechny naše děti a mládež nám dělají nezměrnou radost. U starší přípravky se navíc kromě
party dětí sešla obrovská parta jejich rodičů. Vše tmelí trenérské duo Aleš Peiger a Zdeněk
Holeček. Na jejich dětských svěřencích je vidět velké nadšení pro sport, zápal pro tréninkový
proces a chuť do střílení gólů při soutěžních utkáních. Pro ukázku zasílám jeden z posledních
trenérských referátů ze zápasu ze dne 20.9.2015:
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„Ahóóój Slavóóój!!!
Tabulka celková
starší přípravka
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Hrdějovice

3

3

0

0

40 : 7

9

2

Nemanice

3

2

1

0

26 : 8

7

3

Veselí nad Lužnicí

3

2

1

0

15 : 3

7

4

Sedlec

3

2

0

1

37 : 14

6

5

Týn n.Vltavou

3

2

0

1

24 : 10

6

6

Dříteň

3

2

0

1

20 : 17

6

7

Temelín

3

2

0

1

18 : 16

6

8

FMA

3

1

0

2

19 : 33

3

9

Borek

3

1

0

2

13 : 30

3

10

SKP ČB

3

0

0

3

15 : 30

0

11

Ševětín

3

0

0

3

5 : 24

0

12

Olešník

3

0

0

3

5 : 45

0

Proč začínáme zveřejněním aktuální tabulky je snad všem jasné, že? Jsme hrdí na náš tým a
chceme dopřát všem ten opojný pohled na tabulku, které vévodí Hrdějovice jako jediní, kteří
zatím neztratili ani bod. Toho se prostě nedá nabažit :-)
Je tedy patrné, že páteční zápas jsme zvládli a s přehledem porazili FMA 16:5!!! První poločas
byl, dá se říct skoro tradičně, trochu nepřesvědčivý.... Ale zato ve druhé půli kluci zapnuli na
vyšší otáčky a po sérii geniálních fotbalových kombinací sfoukli soupeře jak svíčku na dortu.
Hóóóši děkujeme a jen tak dál! Opět patří poděkování i podpůrnému rodičovskému týmu.
Aleš Peiger“

A právě pro tyto chvíle stojí zato všem trenérům, asistentům a členům výboru Slavoje
Hrdějovice dělat svoji práci. Chvíle radosti našich dětí jsou tou největší odměnou. Někdy
v příštím zpravodaji Vám rád nechám nahlédnout pod pokličku dalších našich mládežnických
týmů.
Krásný den a hodně úspěchů do dnů dalších Vám všem přeje
Jiří Fajtl, předseda Slavoje Hrdějovice
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NĚCO NAVÍC
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická
Školu provoní jehličí, cukroví, perníčky a vánoční atmosféra
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích pořádá ve dnech 10. – 11. 12. 2015 tradiční
vánoční výstavu. Ve čtvrtek 10. 12. je možné si výstavu prohlédnout v době od 10:00 do 17:00,
v pátek 11. 12. od 9:00 do 12:00.
V klubu domova mládeže přímo v areálu školy bude možné vidět vyzdobený vánoční stůl,
návštěvníci se mohou pokochat ukázkami vánočních tradic a zvyků Vánoc, budou nabízeny
ukázky tradičních a moderních Vánoc z jižních Čech. Na výstavě budou také prezentovány
výrobky a tradice Vánoc připravené studenty oboru Zahradnictví. Tito studenti mimo jiné také
touto výstavou prezentují své maturitní projekty.
Mezi vystavované výrobky budou patřit adventní věnce závěsné a stolní, stolní svícny chvojné
i bez chvojí, hřbitovní svícny, různá vánoční aranžmá na zavěšení i na položení na stůl na kůře,
na dřevě, v květináči a jiných nádobách.
V rámci této výstavy je dále prezentována také výstava včelařských produktů s bohatým
programem: zájemci mohou zdobit medové perníčky, ochutnat med, ovoce a sušené ovoce.
Mohou si zkusit výrobu voskových svíček. Bude nabízena také včelařská přednáška, promítají
se výukové filmy o včelách. Zájemcům ukážeme také výrobu rámku a zatavování mezistěn, a
také i vyřezávané úly.
Výstava je přístupná veřejnosti ve čtvrtek 10. 12. od 10:00 do 17:00, v pátek 11. 12. od 9:00 do
12:00.
Autoři a tvůrci výstavy z naší školy budou návštěvou všech zájemců velmi potěšeni.
Mgr. Olga Cahová
Živý betlém ve škole
Každým rokem připraví studenti a vyučující ze SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích předvánoční
vystoupení tzv. „Živý betlém“. Všichni si zazpívají vánoční koledy a přiblíží si čas vánočních
svátků a tradic. Vystoupení se koná vždy venku, v areálu školy – na středisku praxe. Účastníky
jsou tedy také naši zvířecí miláčci, koně, ovce, kozy. Setkáváme se vždy poslední týden před
vánočními prázdninami.
Nedílnou součástí našich aktivit je také pravidelná vánoční výstava. Ta se koná vždy druhý
týden v prosinci a nabízí řadu vánočních aranžmá, věnců, svícnů, vánočních vazeb a kytic.
Mgr. Olga Cahová
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MÁM ZÁJEM O INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM SMS INFOKANÁLU
(odevzdat na OÚ)

JMÉNO:

………………………………………………………………………………….

ADRESA:

……………………………………….………………………………………….
………………………………………….……………………………………….

Číslo mobilního telefonu …………………………………………….………………………………….

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY K OBCI

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
JMÉNO, KONTAKT …………………………………………………………………………………
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