ÚVODNÍK
Dnes mě nenapadá kloudná myšlenka!
A tak si půjčím slova někoho jiného:
V dnešní době se vám bude zdát, že se stále více ocitáte v dění, ve kterém nechcete být. Ale je to proto,
že vaše podvědomí cítí, že se už nechce podílet na falši a přetvářce, a chce jít s čistým štítem do dalších
situací a nechce se už nechat druhými zatahovat do věcí, do kterých mu nic není. Je třeba nyní následovat
vše, co přichází a nebát se toho. Je to o čištění vašich pocitů z minulosti, aby se mohly uzdravit a aby
mohlo přijít něco nového. Aby se to mohlo stát, musíte znovu procházet situacemi, ve kterých jste si
v minulosti neuměli poradit a znovu zaujmout postoj, aby se vše mohlo dít jinak. Už nezaujímat stejný
postoj, ale měnit postoje. Pak můžete zjistit, který postoj, je ten správný. A tak vše je připraveno pro
uzdravení těla i duše. Obě jedno jsou.
Zdenka Blechová
http://www.zdenkablechova.cz/
vybrala pro Vás Martina Svobodová

NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV
Na zasedání dne 30. 11. 2016 byl vybrán dodavatel na akci „ Dodávka multifunkčního samochodného
žacího stroje“, na základě výsledku výběrového řízení vyhrála firma UNIAGRA CZ a. s. Stroj již obec
pořídila, doufejme, že bude dobře a dlouho sloužit ve všech ročních obdobích. Dále zastupitelstvo
schválilo rozhodnutí o vydání změny č.6 územního plánu Hrdějovice. Tím byla uzavřena roční práce na
jeho úpravě. Pan starosta také informoval o žádostech o dotace na rok 2017, podrobný rozpis je uveden
níže.
Dne 15. 12. 2016 zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2017, závaznou vyhlášku, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy i žádost o dotaci na požární zbrojnici. Pan
starosta informoval zastupitele o nesrovnalostech v úhradách za stravné vybírané stravovnou při MŠ,
které se týkalo nejen mateřské školy, ale i školy základní. Tato záležitost byla řešena na všech dalších
zastupitelstvech. Nedoplatky byly vyčísleny, jejich výběr je díky porozumění většiny rodičů již téměř

úplný. Celá věc však ještě není u konce, zastupitelé žádají po vedení MŠ předložení opatření, aby se
podobná situace neopakovala. Také byl zadán audit MŠ.
Dne 25. 1. 2017 zastupitelé schválili zadávací dokumentaci a hodnotící komisi pro výběr dodávky a
montáže rozhlasu. Pan starosta informoval zastupitele o “novoročním dárku“ – žádosti RVS a.s. o
ukončení pachtovní smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací dohodou k 28. 2. 2017. Starosta na
tuto dohodu nepřistoupil. Další řešení bylo předmětem následujících zasedání zastupitelstva – bylo
rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na nového provozovatele vodovodů a kanalizací.
Dne 22. 2. 2017 byla schválena zadávací dokumentace a hodnotící komise na „Zateplení střechy
Mateřské školy Hrdějovice a hospodářského pavilonu MŠ “ a na akci „Hrdějovice – redukční šachta“.
Také byl vybrán dodavatel na dodávku a montáž rozhlasu – firma TBO s.r.o.
Zastupitelstvo dne 29. 3. 2017 vybralo na základě doporučení komisí dodavatele na zateplení střech
v MŠ firmu Josef Stehlík, na realizaci redukční šachty firmu PRVOK s.r.o. Dále zastupitelé schválili
dodavatele na akci “Úprava a nasvětlení přechodu pro chodce a úpravu BUS zastávek na p.č. 990/1, k.ú.
Hrdějovice“ (u školy) firmu OK Signistav s.r.o. Také zastupitelstvo schválilo obecně závaznou
vyhlášku, kterou stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí.

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE
1) Při uzavírce železničního přejezdu v ulici Těšínská ve dnech 25. – 26. 4. 2017 proběhla oprava
kanálových poklopů v základě reklamace vůči dodavateli.
2) Dotace na požární zbrojnici u IROP, kdy celková výše investice je 20.670.452,- Kč - výše dotace je
85% uznatelných nákladů, 5% je příspěvek státu, 10% platí obec, byla schválena, a tak výstavba
bude zahájena již v letošním roce.
3) Dotace na nákup nových herních prvků na dětské hřiště na Těšíně byla přiznána ve výši 400tis. Kč
(spoluúčast obce je minimálně 30%), jeho realizace se předpokládá v létě letošního roku.
4) Dotace na opravu návesní kaple ve výši 152 tis. Kč ( spoluúčast obce je minimálně 30%) také vyšla.
Realizace bude provedena dle možností do konce roku 2017.
5) Čekáme na rozhodnutí o dotaci na „Rekonstrukci veřejného osvětlení“. Pokud budou prostředky obci
přiklepnuty, bude se měnit osvětlení v ulici Okružní a Krátká.
6) V období letních prázdnin dojde k zateplení střech v areálu MŠ.
7) Realizace rozhlasu by měla proběhnout v letošním roce. Celková cena je 1.596.820,- Kč. Dotace od
OPŽP je 70%, spoluúčast obce 30 %.
8) Bez dotace se budou upravovat zastávky MHD včetně přechodu u školy. Předpokládaná cena je
500tis. Kč.
9) Další akcí bez dotace je redukční šachta Těšínská – Třešňová, která umožní využití obou zdrojů vody
pro celou obec.
10) Cílem obce je řešit bezpečnost v obci. Stále se jedná o umístění přechodu v Luční ulici, kde se
podařilo najít společnou řeč s vlastníky pozemků. A tak bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace. Dalším místem pro přechod je Těšínská ulice. Bude zahájeno územního řízení na
křižovatce Hlubocká – Těšínská, neboť bez úpravy této křižovatky nelze přechod realizovat.
11) A zbývá poslední stavební akce – v úvahu přichází ještě výměna jediného osinkocementového
vodovodního potrubí, které je nad kolejemi v části ulice Těšínská.
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12) A teď informace personální.
Po dlouhých letech končí knihovnice paní Tůmová. Za její práci jí moc děkujeme. Na její místo
nastoupí paní Bendová.
Paní Zlatohlávková končí jako kronikářka. Zde obec hledá vhodnou náhradu. Proto v případě zájmu
o vedení kroniky kontaktujte vedení obce.
Pan Truhlář - správce sportovní haly - odchází do důchodu. Na jeho místo bude vypsáno nové
výběrové řízení.
Pokud potřebujete nějaké informace z obecního úřadu, volejte 387220648, napište nám e-mail
(obec@hrdejovice-opatovice.cz.), navštivte http://www.hrdejovice-opatovice.cz/.
Pro ty z vás, kteří chtějí využít nějaký z prostorů sportovní haly, jen připomínám kontakt na správce
Mgr. Miroslav Truhlář, e-mail: telocvicna@hrdejovice-opatovice.cz, tel.: 776 700 989, navštivte
http://www.sportovnihala-hrdejovice.cz/.

AKCE
Během následujícího období nás čekají již tradiční akce:
- pálení čarodějnic 30. 4. 2017
- dětský den 4. 6. 2017
- Bartolomějská pouť 27. 8. 2017
- dětský cyklozávod 16. 9. 2017
- vítání občánků v říjnu
- setkání seniorů v listopadu
za vedení obce Martina Svobodová

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna je jednou ze služeb, kterou poskytuje obecní úřad pro své občany. Knihovna zajišťuje
půjčování knih a časopisů a umožňuje přístup k internetu. Veškeré tyto služby jsou občanům
poskytovány zdarma.
V současné době je v knihovně registrováno 102 čtenářů, z toho 13 do patnácti let. Knižní fond má
v současné době 2539 titulů, z toho 428 naučné literatury. Knižní fond je čtyřikrát ročně nákupem
doplňován o nové atraktivní tituly všech žánrů.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích zapůjčuje dvakrát ročně naší knihovně výměnný
soubor cca 250 svazků, který obsahuje řadu zajímavých titulů pro děti i dospělé.
Obecní knihovna každoročně pořádá ve spolupráci se Základní školou v Hrdějovicích čtení pro děti:
Noc s Andersenem.
Obecní knihovna je otevřena každé pondělí a čtvrtek od 15:30 do 18:30 hodin.
Výpůjční lhůta pro půjčování je čtyři týdny. Knihy je možné rezervovat v ON-LINE katalogu, nebo se
podívat jaké tituly jsou v knihovně k dispozici.
Závěrem bych chtěla všechny pozvat k návštěvě Obecní knihovny.
Jana Tůmová
knihovnice
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TJ SLAVOJ HRDĚJOVICE
Slavoj představuje svou budoucnost - Mladší přípravka jaro 2017
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o činnosti mladší přípravky Slavoje Hrdějovice, z.s.
Vynakládáme velké úsilí při práci s mládeží, zejména s těmi nejmladšími. Náš tým mladší přípravky
zahrnuje děti podle ročníků narození v rozmezí 2007 – 2011. Učíme se vše za pochodu a do zápasů
zapojujeme i ty nejmladší členy. Pravidelně trénujeme od konce srpna do konce června, a to na hřišti a
v tělocvičně v Hrdějovicích. Využíváme krajní polovinu hrací plochy a tréninkovou plochu za šatnami.
V říjnu přecházíme bez přestávky trénovat do tělocvičny, kde součástí tréninku je i cvičení na
karimatkách při hudbě, herní cvičení nebo i různá překvapení pro děti např. v podobě návštěvy Mikuláše
s čertem.
V letošním roce jsme se již zúčastnili těchto turnajů:
–
na Rudolfově, na E.ON Beach Cupu v Č. Budějovicích (viz foto) a v Českém Krumlově.

horní řada: trenér Miroslav Douda, Marek Benda, Martin Hrubý, Nela Řehořová, Matyáš Kočí, trenér
Karel Albert
dolní řada: Michel Novotný, Tadeáš Řehoř, Daniel Panský, David Čížek
Za zmínku stojí turnaj v Českém Krumlově, kde jsme měli při posledních utkání o umístnění bilanci 3
výhry, 5 remíz a jen 1 prohru. Byl to 4-denní turnaj pro ročníky narození 2010 a celkově jsme obsadili
velmi krásné 3. místo za velkého nadšení našich nejmenších fotbalistů.
Domácí zápasy – jaro 2017
Pá 21. 4. starší přípravka 16:30 Hrdějovice – Dříteň
Pá 21. 4. mladší přípravka 17:30 Hrdějovice – Dříteň
Pá 5. 5. starší přípravka 16:30 Hrdějovice – SKP B
Pá 5. 5. mladší přípravka 17:30 Hrdějovice – Nemanice
Pá 19. 5. starší přípravka 16:30 Hrdějovice – Sedlec
Pá 9. 6. starší přípravka 16:30 Hrdějovice – Ševětín
Pá 9. 6. mladší přípravka 17:30 Hrdějovice - Olešník
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Pokud by Vaše děti měly zájem a chuť se k nám přidat, můžete se přijít podívat na naše tréninky mladší
i starší přípravky na fotbalové hřiště, které se konají každé pondělí a středu od 17:30 – 19:00
hodin (podle počasí).
Vyzkoušíte si základní dovednosti potřebných k fotbalu (práce s míčem i bez míče).
Přijít může kdokoliv, rádi uvidíme kluky i holky, kteří mají chuť a elán na sobě začít pracovat a učit se
mít rádi fotbal
PŘIVÍTÁME DĚTI VE VĚKU JIŽ OD 5 LET (ročník 2012) DO 11 LET (ročník 2006)!
Potřebujete jen sportovní oblečení, nebo kopačky, vlastní míč a dobrou náladu.
Budeme se na Vás těšit
Veškeré informace a dotazy:
Miroslav Douda - Slavoj Hrdějovice, z.s.
trenér U7-U8; držitel: UEFA B licence
email: m.douda@seznam.cz
mobil: 603 782 307
Jiří Fajtl, předseda

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRDĚJOVICE
Jaro už je tu a s ním spousta energie a optimistické nálady.
I my v mateřské škole se těšíme z jarního počasí.
Nejenom radosti, ale i povinnosti nás čekají v nadcházejícím
období.
Některé děti mají za sebou již zápis do první třídy, jiné čeká zápis
k nám do mateřské školy.
Do první třídy základní školy půjde v tomto roce 13 dětí, 4 děti
mají odklad povinné školní docházky.
Pro nás to znamená, že pro další školní rok můžeme přijmout 13
nových dětí.

Zápis do mateřské školy proběhne 5. 5. 2017.
V mateřské škole jsou dvě třídy a ve školním roce 2017-2018 bude každá z nich, jako každý rok,
naplněna do počtu 28 dětí.
Pro děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělání povinné!
Další informace k zápisu dětí do mateřské školy najdete na web stránkách: www.mshrdejovice.cz
V tomto období, kdy se blíží konec školního roku, nás čeká spousta akcí pro děti a jejich rodiče.
- divadelní představení
- besídka ke Dni matek: 11. 5. 2017
- víkendový pobyt rodičů s předškolními dětmi na Lipně: 3. 6. – 4. 6. 2017
- zábavné dopoledne s Maxou – u příležitosti Dne dětí:
8. 6. 2017
- 12. Olympiáda Mateřské školy Hrdějovice
30. 5.2017
- výměna dětí – předškoláci stráví jedno dopoledne v základní škole a děti z 1.třídy ZŠ se vrátí na jedno
dopoledne do mateřské školy
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Uzavření mateřské školy o prázdninách:
Mateřská škola bude uzavřena od 10. 7. do 20. 8. 2017.
Přejeme všem dětem zdárné ukončení školního roku
a těšíme se na shledanou po prázdninách.
Za kolektiv Mateřské školy Hrdějovice
Marie Hofbauerová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRDĚJOVICE
Novinky z hrdějovické školy
7.4. se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. Zní to trochu jako „apríl“, ale bylo to tak. Letos poprvé proběhl
zápis do prvních tříd v dubnu místo v lednu. K tomu našemu se dostavilo 24 dětí a po udělení odkladů
školní docházky pravděpodobně 1.září nastoupí 18 nových prvňáčků. Samotnému zápisu předcházel
opět Zápis nanečisto. Tentokrát se s námi budoucí prvňáčci vypravili na výlet. Za jedno odpoledne
navštívili babičku a dědu, pochutnali si na skvělých „babiččiných“ buchtách, potkali se s rytíři na hradě,
kempovali v kempu U mokré ponožky, lovili ryby s vodníkem a pobavili se na pouti. Přípravu celého
odpoledne si opět vzali na starost žáci naší školy, všechno se povedlo a tak mohli být spokojeni stejně
jako budoucí prvňáčci, kteří opouštěli svoji budoucí školu s keramickou rybičkou a památečním
hrníčkem z hrdějovické keramiky.
Novinkou letošního jara byly Divadelní dílny. Navštívily je 3.- 5. třída v Jihočeském divadle. Dílny
pod pracovním názvem Namluv si svůj animák děti opravdu zaujaly. Lektoři jim zprostředkovali
vyzkoušet si na vlastní kůži práci se zvukem ve filmu a blíže se seznámit s divadelním prostředím.
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi…tak těmito verši a dalšími básničkami a písničkami jsme se
snažili přivábit jaro na hrdějovické návsi v úterý po Smrtné neděli. Program se povedl, chvilku vykouklo
i sluníčko a vypadalo to, že jaro skutečně přišlo. Zimu jsme vynesli, spálili, popel vhodili do potoka,
zpátky jsme donesli ozdobenou vrbovou větvičku“Létečko“, ale na teplejší dny si budeme muset asi
ještě nějaký čas počkat.
V úterý před Velikonocemi už zase voněl školou vosk a čerstvě nařezané proutí, protože proběhly už
tradiční Velikonoční dílny. Užívali jsme se příjemnou velikonoční atmosféru při pletení pomlázek,
barvení vajíček, výrobě velikonočních dekorací…Pomáhali nám i někteří obětaví rodiče a prarodiče.
Školní zahradou se také proběhl velikonoční zajíček a poztrácel tam spoustu dobrot, které pak děti
musely pečlivě hledat.
Po Velikonocích vstoupíme do posledního čtvrtletí školního roku. Čeká nás ještě škola v přírodě mezi
strašidly v pohádkové zemi Brčálníku, projekt Týden bezpečnosti, divadlo, školní výlety, lehkoatletická
olympiáda, Borecký fotbal…a spoustu dalších akcí.
Jak se nám vše podaří si můžete průběžně prohlížet na našich webových stránkách
www.zshrdejovice.cz, kde jsou umisťovány i fotografie z našich akcí.
Tolik krátké zprávy z hrdějovické školy a závěrem velké poděkování všem rodičům a našim
příznivcům za sponzorské dary, besedy a vše, co pro naši školu dělají.

Za ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice Irena Dušáková, ředitelka školy
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NĚCO NAVÍC
Co se ještě děje v naší obci

Milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom vás seznámili s aktivitami, které ve svém volném čase připravujeme a o jejichž
pravidelnou realizaci se již třetím rokem snažíme. Jedná se o akce nejen pro děti, ale pro všechny
obyvatele Hrdějovic.
První z těchto akcí, kterou pravidelně pořádáme již od listopadu 2014 a kterou možná znáte pod názvem
„Putování se světýlkem za světlem“, probíhá vždy v období dušiček. Jejím cílem je, jak dětem, tak i
dospělým, přiblížit tradici tohoto svátku v podobě, jak se nejspíš slavil na území Čech a Moravy za dob
našich prababiček a pradědečků. Tato akce však nepostrádá nadsázku a je doplněna prvky, které malým
i velkým účastníkům umožní užít si legraci i trochu dobrodružství. Podporu a zázemí pro tuto akci jsme
již po tři roky nalezli u přátel na hosínské faře.
Pokud zůstaneme u venkovních aktivit, další akcí, kterou v naší krajině pořádáme, je „Bojovka po
Hrdějovicku“, kterou i v letošním roce plánujeme na druhou polovinu června a je určena týmům
složeným jak z dětí či rodičů, tak i prarodičů, kteří se do loňského ročníku též překvapivě zapojili.
Chceme tak vylákat ty mladší od počítačů a ty starší alespoň na chvíli vytrhnout z jejich stereotypu a
umožnit jim zajímavé fyzické, duševní a hlavně společné aktivity v přírodě.
Akce, které se v nepravidelných intervalech opakují v místnosti vedle hrdějovické knihovny, můžete
znát pod názvem „Setkání nejen pro starší a pokročilé“. Pod tímto heslem jste mohli navštívit několik
koncertů, kde vystupují děti pod vedením Jany Zavičákové. Přijít potěšit srdce rodičů, prarodičů či
sousedů však mohou i ty děti, které mezi žáky Jany nepatří, a přitom se o to, co umějí, chtějí s ostatními
také podělit. Zjistili jsme tak, že v Hrdějovicích máme mnoho dětí, které umí například skvěle hrát na
žesťové nástroje, kytary či flétny nebo nádherně zpívají.
Dále v této místnosti proběhla autorská čtení spojená s výtvarným zážitkem, kde jsme přivítali Jiřího
Hájíčka nebo Davida J. Žáka. Další aktivitou, o kterou jsme se poprvé pokusili na začátku letošního
roku, bylo nedělní odpoledne plné deskových her. Zahrát jste si zde mohli nejen šachovou partičku či
Člověče nezlob se, ale také moderní deskové hry, které hrají naši teenageři a které jste dosud možná ani
neznali.
Naše nadšení stojí také za organizací koncertů u kapličky na Těšíně o pouti nebo v adventním čase, na
kterých se finančně ve velké míře podílí Obec Hrdějovice, které velice děkujeme za podporu, protože
bez možnosti využití prostor patřících Obci Hrdějovice či finančního zabezpečení honorářů pro
profesionální hudebníky by tyto aktivity nemohly být realizovány.
Co říci na závěr?
Moc se budeme těšit na setkání s vámi na některé z akcí, které jsme vám představili a budeme velice
rádi, když se k nám připojíte s nápadem či pomocnou rukou.
Informace o konaných akcích jsou vždy v předstihu vyvěšeny na zastávkách MHD.
Za všechny organizátory se na setkání s vámi těší
Radka Šulistová a Jana Vlková
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Letní škola angličtiny hrou ve Sportovní hale v Hrdějovicích 2017

Pro značný úspěch mezi účastníky 5 – 10 let a díky pozitivní zpětné vazbě ze strany rodičů pořádáme
1. ročník Letní školy angličtiny hrou opět ve Sportovní hale v Hrdějovicích. Dopoledne angličtina,
odpoledne sport, míčové hry, pěší túry, žůžo dobrodrůžo, houbaření, koupačka, oslava narozenin a
podobné netradiční aktivity se zmrzlinou a spoustou jiných aktivit. Svačina, oběd, pitný režim a vše, co
patří k létu, pohodě a sportu zařízeno!
Začínáme v pondělí 8:00/8:30, končíme v pátek 16:00/17:00. Centrála: Sportovní hala v Hrdějovicích,
sraz v recepci. K dispozici kompletní zázemí učebny, šatny, WC.
Termíny 31.7. – 4.8.2017, 7. – 11.8.2017, 14. – 18.8.2017. Připravujeme web www.lamuza.cz. Úprava
termínů možná dle zájmu.
Kontakt: Šárka Bendová, MSc. Mobil 733 113 525 Email: bendovasa@seznam.cz

Obec Hrdějovice PŘIJME BRIGÁDNÍKA
NA POMOCNÉ ZAHRADNICKÉ PRÁCE - PLETÍ ZÁHONŮ v letních měsících
ideální pro studenty, důchodce
bližší info na tel. 724 148 286
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