ÚVODNÍK
Podzim je nádherné roční období, pokud ho nemusíte celý trávit ve městě. Barevné listí a nesměle
pokukující sluneční paprsky dělají z venkova hotový ráj na zemi.
Podzimní usínání
Zas už je tu podzim, děti.
List ze stromu dolů letí.
Vítr si s ním pohrává,
pavučinou zamává.
Den se krátí, noc se dlouží,
všude kolem plno louží.
Občas svítí sluníčko,
už jen skromně, maličko.
Příroda se k spánku chystá,
pro sníh už je dosti místa.
My teď taky půjdem spát.
Zítra si zas budem hrát.

Marie Hofbauerová, ředitelka mateřské školy

NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV
Na zasedání dne 27. 4. 2016 byl vybrán dodavatel na akci „ Oprava místní komunikace části ulice
Těšínská“, na základě výsledku výběrového řízení vyhrála firma DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. Dále
zastupitelstvo rozhodlo o dodavateli na akci „Výměna oken a renovace vstupních dveří u novogotické

poutní kaple Panny Marie Těšínské, Hrdějovice“. Tím se stala firma STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA
A SYN s.r.o., Obě tyto akce jsou již dokončeny a zkolaudovány, přiznané dotace jsou již vyúčtovány a
vyplaceny obci. A také začala akce Oprava chodníku v Hlubocké ulici schválením zadávací
dokumentace. Dále byl schválen dodavatel na projektovou dokumentaci protipovodňových opatření a
to firma VH-TRES, s.r.o.
Dne 25. 5. 2016 zastupitelstvo odsouhlasilo výměnu 15ks stožárů v ulici Dlouhá a 3ks stožárů v ulici
Hlubocká a vybralo dodavatele dle nejnižší nabídky Ing. Lubomíra Mezníka. I tato akce je dokončena i
přiznaná dotace je na účtu obce. Akce Oprava chodníku v Hlubocké ulici získala také svého dodavatele
- firmu OK Signistav s.r.o. Oprava je provedena, zkolaudována. Byla hrazena z prostředků obce.
Dne 29. 6.2016 schválilo zastupitelstvo vybudování parkovacího zálivu pro výstup a nástup dětí ze/do
školy a vybralo za dodavatele OK Signistav s.r.o. Dále byla odsouhlasena oprava střechy budovy čp. 80
(hrnčírna) a byl schválen dodavatel - Pavel Bíca s.r.o. I tyto akce jsou dokončeny a obě byly hrazeny
pouze z prostředků obce.
Jedním z bodů zastupitelstva dne 21. 9. 2016 bylo projednání projektové dokumentace na hřiště
v Zahradní ulici. Hlasy příznivců i odpůrců byly vyslechnuty. Na základě dohody byla zadána studie na
hluk dle použití materiálu. Pak bude dále řešeno. Zástupce firmy VH-TRES informoval zastupitele o
stavu projektové dokumentace na protipovodňová opatření. Zástupce České pošty představil projekt
Pošta partner. Zastupitelstvo se shodlo, že tuto službu provozovat nechce. Provoz pošty tedy zůstává
nezměněn. Dalším bodem jednání bylo řešení přechodu v Luční ulici. Bohužel řešení je v nedohlednu,
neboť vybudování přechodu pro chodce na místě, kde v současné době lidé přecházejí, je z hlediska
DI Policie možno pouze v případě, že bude odstraněna dopravní značka, keř a stříška na studni, s čímž
vlastník nemovitosti nesouhlasí. Ani umístění chodníku blíže k návsi není možné z důvodu nesouhlasu
majitele sousedního pozemku. Obec se pokouší najít jiné řešení umístění přechodu. Je to smutné, protože
si myslím, že obec se snaží zlepšit bezpečnost v celé obci a tato část obce je z důvodu nepřehlednosti
pro chodce velmi nebezpečná.
Dne 26. 10. 2016 byla schválena zadávací dokumentace na „Dodávku multifunkčního žacího stroje“.
Dále zastupitelé schválili zadání zpracování digitálního povodňového plánu, na který obec také získala
dotaci.
Pro vaši informaci jen připomínám, že před prázdninami byly dokončeny opravy sakrálních staveb kamenného kříže u kaple P.M. Lurdské, kamenného kříže u návesní kaple a kapličky sv. Rocha na
křižovatce Hlubocká – Těšínská. Získaná dotace na sakrální stavby byla též vyúčtována a proplacena
obci.

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE
1) V současné době pracujeme na rozpočtu pro rok 2017. Jednou z akcí bude instalace a zprovoznění
rozhlasu, protože jsme na tuto akci získali dotaci. Pokud Vás zajímá, s jakými dalšími investicemi
obec pro příští rok počítá, přijďte se podívat na zastupitelstvo 15. 12. 2016 v 18:00 hodin.
2) Obec opět nabízí k prodeji palivové dříví (smrk) za 850,- Kč/m3. Bližší informace na OÚ
tel. 387220648.
3) Na oranžové kontejnery jsme si, myslím, velmi rychle zvykli. Jen připomínám, že do nich patří jen
bioodpad. Další odpad lze odevzdat na sběrném dvoře, který je otevřen v úterý a čtvrtek 15:00 –
18:00 hod. a každou sudou sobotu (vyjma státních svátků) 8:00 – 12:00 hod. Stavební odpad sem ale
nepatří, ten obec nelikviduje.
Pro rok 2017 zůstává poplatek za komunální odpad stejný jako loni tj. 550,- Kč za osobu, který je
nutno zaplatit do 31.3.
4) Pro rok 2017 zůstává stejná výše poplatku za psa 350,- Kč a za psa důchodce 150,- Kč. Splatný je
také do 31.3.
5) A zase to parkování! Znovu Vás všechny žádáme o ohleduplnost. Průjezdnost silnic není důležitá jen
v zimě. V případě potřeby potřebuje projet nejen úklidový vůz, ale také třeba sanitka, hasiči, policie.
6) Pro pacienty MUDr. Aristida Augustoviče - nové číslo do ordinace v Hrdějovicích je 725 901 372.
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7) Všechny naplánované akce na období jara a léta proběhly v předpokládaných termínech:
- pálení čarodějnic posledního dubna
- dětský den na konci května
- Bartolomějská pouť v srpnu
- dětský cyklozávod v září
- vítání občánků v říjnu
- setkání seniorů v listopadu
Všechny akce se, myslím, povedly, počasí nám bylo nakloněno vždy ve správný čas. Pokud máte zájem,
na stránkách obce je postupně doplňována fotogalerie, kde si atmosféru některých akcí můžete
připomenout.
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
Pojďme se sejít u některé z akcí, které na nás čekají.
27. 11. 2016 v 17:00 hodin, na návsi - První podvečerní adventní setkání v Hrdějovicích
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení dětí z mateřské a základní školy.
Na zahřátí čaj a punč zdarma.
Potěšte ostatní spoluobčany a přineste něco sladkého z vlastní výroby k čaji a punči.
Srdečně Vás zve obec Hrdějovice, Základní škola Hrdějovice a Mateřská škola Hrdějovice.
11. 12. 2016 v 17:00 hodin, poutní kaple Panny Marie Lurdské na Těšíně - Druhé podvečerní adventní
setkání v Hrdějovicích
Koncert souboru Budweis Conservatory Ensemble
Zazní sonáty pro příčné flétny s doprovodem, zpěv písní klasických i vánočních.
Srdečně Vás zve obec Hrdějovice.
17. 12. 2016 v 17:00 hodin, poutní kaple Panny Marie Lurdské na Těšíně - Třetí podvečerní adventní
setkání v Hrdějovicích
Koncert souboru Cantus Firmus
Zazní společenská renesanční hudba, evropské a české adventní a vánoční písně.
Srdečně Vás zve obec Hrdějovice.
23. 12. 2016 v 17:00 hodin, poutní kaple Panny Marie Lurdské na Těšíně - Čtvrté podvečerní adventní
setkání v Hrdějovicích
Betlémské světlo a vánoční zpívání
18:30 – 19:00 hodin bude světlo přineseno na náves v Hrdějovicích.
Za organizátory Vás srdečně zve Helena Timrová.

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
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HRDĚJOVICE

1.třída. SLUNÍČKA
28 dětí tři až čtyři roky
učitelky: Marie Hofbauerová
Bc. Linda Pňáčková
2.třída VODNÍCI
27 dětí pět až šest let
učitelky: Bc.Věra Růžičková
Bc. Lucie Kochánková

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:
6.00 hod.. - 16.30 hod.
V mateřské škole máme dvě třídy. Kapacita mateřské školy je 56 dětí.
Výchova v mateřské škole probíhá podle Školního a třídních vzdělávacích programů, které jsou
obohaceny o různé kulturní akce.
Akce do konce tohoto roku:
- divadelní představení v mateřské škole
- Mikulášská besídka spojená s nadílkou 2.12. v 17.00 hod v Hospodě U Kadleců
- Vánoce v mateřské škole – nové hračky a pomůcky pro děti, sváteční posezení u stromečku
s pohoštěním a koledami
Doplňkové činnosti:
seznámení s cizím jazykem – angličtina
kroužek - ZUMBA
kroužek - JÓGA
kroužek – ŠIKULKOVÉ - výtvarný kroužek, práce s netradičním materiálem
V době nepřízně počasí budeme s dětmi využívat infrasaunu, kterou jsme v loňském roce pořídily do
mateřské školy.
Veškeré informace o mateřské škole: výchovný program,a informace
o dění v mateřské škole, najdete na našich webových stránkách: www.mshrdejovice.cz
a foto ze života 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: 777 671 971
Marie Hofbauerová, ředitelka
Mateřské školy Hrdějovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRDĚJOVICE
„Září, září, na léto jde stáří,…“
Tak těmito slovy začíná jedna z prvních básniček ve školní čítance a tahle věta pro nás ve škole
znamená jediné – začal nový školní rok.
1.září nás na slavnostním zahájení školního roku šimraly příjemné sluneční paprsky a
podporovaly doznívající prázdninovou náladu. U naší školní lípy se letos sešlo 109 žáků. Největší
zážitek to byl samozřejmě pro 21 prvňáčků, kteří tu s námi stáli poprvé a prožívali svůj první školní den.
Zvládli to velmi odvážně. Ostatně všichni jsme se snažili jim ho co nejvíce zpříjemnit. A tak si odnášeli
dárky nejen od své paní učitelky, ale i od pana starosty, který je přišel pozdravit. Jejich první školní
krůčky byly sice opatrné, ale dnes už by na nich nikdo nepoznal, že jsou ve škole noví.
Sportu zdar – fotbalu zvláště. Tak tohle motto patří k podzimu v naší škole naprosto
neodmyslitelně. Ve spolupráci s tatínky – fotbalisty totiž vždy pořádáme turnaj o putovní trofej.
Sportovní klání proběhlo i letos za krásného podzimního počasí a účasti všech nadšených fotbalistů a
fotbalistek z naší školy. Užili jsme si příjemné sportovní odpoledne, a že někdo nevyhrál? O to přece
úplně vždycky nejde.
Hrátky s draky byl název projektového dopoledne na školní zahradě. Všechny třídy tu
z přírodních materiálů vyráběly draky, ale také zvířátka a jiné podzimní ozdoby. Děti si mohly zahrát
kuličky, ohřát se u ohýnku a nebo se pokusit pouštět draka. Pravdou je, že vítr moc nefoukal, a tak se
majitelé draků dost naběhali.
Vystoupení pro babičky a dědy se už také stalo v této roční době tradicí a uskuteční se
4. listopadu. A protože jsme letos hned nevěděli, o čem budeme babičkám a dědům zpívat, napadlo nás
zeptat se dětí, co dělají s prarodiči nejraději a takhle to dopadlo:
„My s babičkou vysedáváme na lavičce, povídáme si o všem, co mě napadne a díváme se na západ
slunce.“ „Naše babi mi každý večer vypráví, jak to bylo, když byla malá. Jednou šla s dědou
k potoku a potkala vodníka….“ „S babičkou peču koláčky a s dědou chytám ryby na háčky.“
„Často jezdíme s babičkou na kole, je to super, ale babička nám ujíždí, protože má kolo elektrické.“
„S babičkou hraju nejraději Člověče nezlob se, protože babička jediná z naší rodiny nepodvádí.“
„S babičkou a dědou jezdím na bazén, cítím se v něm nějak jinak než normálně…už vím! Je to tím, že
mám babičku i dědu moc rád!“ „Děda mi občas řekne, ať zajdu do garáže a vezmu mu z lednice
pivo, pak si spolu pěkně vykládáme.“ „Moje babička je super, mám jí moc ráda a jím u ní řízky.“
„S dědou rád hraju karty a vařím mu kafe.“
Nechali jsme se inspirovat a snad se všem bude naše vystoupení pro babičky a dědy líbit. I letos bychom
je rádi pozvali k nám do školy tentokrát do Vánoční kavárny 25.11. od 16.00.
Za ZŠ Hrdějovice

Mgr. Irena Dušáková, řed. školy
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SHD HRDĚJOVICE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, bych Vás v krátkém souhrnu informoval prostřednictvím zpravodaje o činnosti jednotky
v tomto roce. Letošní rok patřil k těm klidnějším, co se týče velkého výkyvu počasí. To se projevilo
zákonitě na četnosti výjezdů. Letošní rok se obešel od vydatných dešťů v okolí obce a tak rozlití potoka
hrozilo jen jedinkrát. K požárům jsme byli povoláni ve třech případech a jeden zásah se prováděl na
odstranění spadlých stromů po bouřce. Dále se jednotka účastnila akcí jako požární asistence při kulturní
akci s ohňostrojem, asistence při Rallye Český Krumlov, pálení čarodějnic, technická a materiální
pomoc při pořádání hasičských soutěží a výcvik jednotky s dýchací technikou. To je souhrn několik
málo aktivit, které se jednotka zúčastnila.
A teď pár slov k samotné jednotce.
Hrdějovická zásahová jednotka má v současnosti 17 členů. A máme velikou radost, že probíhá postupná
generační obměna členů jednotky. Co se týče kolové techniky, ve stavu jsou dvě cisterny a jeden
dopravní automobil na technické zásahy. Jsem velice rád, že v Hrdějovicích máme takové množství
techniky. Několikrát jsem slyšel názor- jestli to na obec této velikosti není mnoho. Je pravda, že
tabulkové stavy jsou- jedena cisterna a jeden dopravní automobil. Ale když jsme povoláni k výjezdu na
požár, tak operační středisko HZS v 90% požádá, ať vedeme se dvěma cisternami. Je to hlavně z důvodu,
aby nebyl nedostatek vody při prvotním zásahu a následné lokalizaci požáru. Když má obec ve stavu
cisterny dvě, a jedná se o ohrožení majetku a lidí, tak HZS zpravidla povolává obě. I z tohoto hlediska
jsem potěšen že, tento stav zohlednilo zastupitelstvo obce při rekonstrukci části hrnčírny na novou
výjezdovou hasičskou základnu.
V letošním roce bylo několik žádostí na jednotku ohledně likvidace nebezpečného hmyzu, i ze strany
HZS. A proto máme v plánu na příští rok se na tuto činnost vyškolit a vybavit jednotku odpovídajícím
vybavením.
Dále se na vás obrátím s žádostí o ohleduplnější parkování v ulicích. Kolikrát je volný pruh jen pro
osobní auta a nikdo už neuvažuje, že by tudy mohlo jet větší auto. Nebudu tady dělat osvětu, že v obytné
zóně se parkovat na silnici dle vyhlášky vůbec nesmí a vyhrožovat sankcemi- to má na starosti Obec a
její zastupitelé. Ale na druhou stranu se mi nechce případně někomu vysvětlovat. Proč hasiči nepřijeli
když potřebovali rychlou pomoc. Tato situace se již stala. Když bylo pálení čarodejnic a jednotka byla
vyslána na nahlášený požár. Tak prosím o chvilku přemýšlení při parkování.
Dále bych upozornil na změnu pravidelného termínu výroční schůze. Z technických důvodů je dříve a
to 29. 11. 16.
Zdeněk Bauer, velitel jednotky

SHD HRDĚJOVICE
ZPRÁVA O ČINNOSTI ŽEN B
Sezónu jsme odstartovaly zimní přípravou v prostorách hrdějovické tělocvičny, na kterou navázala naše
první velikonoční soutěž ve Zdešově. Zde jsme se v konkurenci přibližně čtyřiceti ženských týmů
umístily na skvělém desátém místě. Celkově jsme se zúčastnily sedmadvaceti soutěží ze sedmi různých
lig a velkých cen. Šest soutěží bylo pohárových, které jsme braly spíše jako přípravu na Jihočeskou
hasičskou ligu.
Na této, pro nás nejdůležitější seriálové soutěži, jsme změřily síly s ostatními ve dvanácti soutěžích. Po
celou dobu se náš tým držel v rozmezí pohárových příček, avšak v závěru sezóny se náš tým potýkal s
několika zraněními, což zapříčinilo konečné osmé místo. Dále bychom chtěly vyzdvihnout naši účast
na Velké ceně Třeboňska. Zde jsme se účastnily čtyř soutěží, z nichž jsme ve třech zvítězily. Ve čtvrté
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jsme obsadily pátou postupovou příčku, která nás dostala až do finálového kola, kde jsme se opět
radovaly z vítězství. Také se nám zároveň podařil rekord celé VCT na sklopné i nástřikové terče.
Náš tým rovněž zabojoval na jedné soutěži Extraligy České Republiky, nejvyššího seriálu v ČR. Zde
jsme poměřily sílu s těmi nejlepšími tuzemskými sportovci. Naše úsilí nám vyneslo desátou příčku, za
kterou jsme v takto vysoké konkurenci velmi šťastní.
Souhrnně s letošní sezónou nejsme zcela spokojeny, ačkoliv se nám podařilo získat několik skvělých
úspěchů, naším největším kamenem úrazu byl bohužel nedostatek členek v našem týmu. Rády tedy
přivítáme nové členky do našich řad.
Závěrem si dovolujeme poděkovat výboru SDH Hrdějovice a obci Hrdějovice, že nám umožnili tuto
sezónu absolvovat.

TJ SLAVOJ HRDĚJOVICE
Hrdějovický fotbal v roce 2016
Vážení a milí spoluobčané.
Rok 2016 se pomalu a nezadržitelně blíží do svého finiše a přichází tak pomalu čas se ohlédnout
zpět za událostmi, které se odehrály na fotbalovém hřišti pod tratí v tomto roce.
Asi nejvýraznější změnou, která se odehrála ve Slavoji a která je patrná i navenek je změna jména
Slavoje. Původní název Tělovýchovná jednota Slavoj Hrdějovice, o.s. nevyhovoval současné legislativě
a byl tedy změněn na nový Slavoj Hrdějovice, z.s. Pod tímto názvem nyní budeme poskytovat zázemí
pro našich 5 týmů mládeže, 2 týmy mužů, tým nohejbalu a tým volejbalu. Věřím, že i pod novým
názvem se nám podaří udržovat kvalitní zázemí pro všechny naše hráče.
V pomalu končícím roce se výbor Slavoje soustředil zejména na sportovní stránku chodu klubu.
Stalo se již evergreenem, že dochází k přeskupování trenérských postů zejména v letní přestávce. Tak
tomu bylo i letos. Je ke cti všech trenérů, že se věnují své práci naplno, přestože ji dělají ve svém volném
čase. A že svou práci zvládají na jedničku, je jasně patrné z toho, že neustále dochází k registrování
nových hráčů zejména do týmů přípravek. Jedná se tedy o nové hráče ve věku od 5-ti let. A právě v počtu
zaregistrovaných hráčů a v tom, že náš klub poskytuje zázemí všem věkovým kategoriím, jsme
v širokém okolí unikátem. Výhodou je, že kluci a dívky mohou ve známém prostředí a s partou, kterou
si vytvoří už v týmech přípravek procházet jednotlivé věkové kategorie až do dospělých.
A právě pro týmy mládeže jsme se letos rozhodli zajistit maximální tréninkové vybavení. Proběhla
tedy trenérská schůze, kde jednotliví trenéři mohli vznést požadavky na vybavení, které by potřebovali
ke zkvalitnění tréninkového procesu. Proběhl tedy nákup míčů, překážek, rozlišovacích trik, doplnění
sad dresů, a dalšího vybavení. Věřím, že s novým vybavením bude naše hráče tréninkový proces bavit
ještě více než dosud.
Pro mládež jsme také zorganizovali již tradiční sérii turnajů, a to v hale i na venkovním hřišti.
Tyto turnaje se setkávají vždy s velmi pozitivními ohlasy. Samozřejmostí je, že si každý hráč domů
odnese nějakou cenu, není tedy důležité vyhrát, ale zúčastnit se a mít radost z pohybu.
V roce 2016 se samozřejmě odehráli i tradiční akce jako jsou třeba Šibřinky. Našli jste si na tuto
akci opět cestu v hojném počtu a vytvořili jste tak skvělou atmosféru. V roce 2017 si můžete zapsat
termín 18.2.2017, na kdy pro Vás připravujeme pokračování této akce. Již nyní se těšíme na společné
setkání u tance a výčepu.
Další tradicí je sběr železného šrotu, který se uskutečnil i letos. Samozřejmostí je také neustálá
potřeba oprav a údržby nemovitostí, abychom zajistili kvalitní prostředí pro naše hráče a návštěvníky
restaurace. Našim cílem je udržet zázemí v kvalitě, ve které bylo zbudováno. O tom, zda se nám to daří,
se můžete přesvědčit při návštěvě našeho areálu, kde můžete zavítat i na posezení do místní restaurace.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za přízeň našim barvám a současně Vám přeji mnoho
příjemných fotbalových zážitků na hrdějovickém hřišti.
Na brzkou shledanou v areálu pod tratí se těší všichni členové výboru, trenéři i samotní hráči.
Jiří Fajtl, předseda
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NĚCO NAVÍC
Letní škola angličtiny hrou ve Sportovní hale v Hrdějovicích 2016
V červenci a srpnu letošního roku jsme ve spolupráci s OÚ Hrdějovice a TJ Slavoj Hrdějovice pořádali
pilotní projekt příměstského tábora Letní školy angličtiny hrou, zaměřený na kreativní výuku angličtiny
v dopoledních hodinách a sportovně laděné odpoledne. Za naši základnu jsme si vybrali Sportovní halu
v Hrdějovicích, kde jsme využívali prostor recepce v přízemí se zázemím. Tento projekt byl primárně
určen hrdějovickým dětem, ale solidní odezvu měl i účastníků z Českých Budějovic a širšího okolí.
Věkové spektrum našich studentů a sportovců bylo pestré - od 5 do 12 let. Dokonce někteří s námi i
oslavili své 5. narozeniny! Tudíž jsme se hrou snažili oslovit jak ty nejmenší, tak tento týdenní program
zatraktivnit i pro ty starší a již zkušenější. Nejenom, že jsme zkoušeli volejbal, hráli fotbal a další míčové
hry, ale dokonce jsme se koupali v bazénu, houbařili a po okolních zajímavostech nachodili minimálně
100 letních kilometrů. Rutinou se nám stalo každodenní zakončení dne na zmrzlině ve stánku u
p. Němce. Energie jsme měli všichni požehnaně, neboť jsme se vždy od pondělí do pátku stravovali
v restauraci Na hřišti v Hrdějovicích. Naším největším favoritem na závěr každého turnusu byly
„řízkové pátky“, na které s velkou chutí vzpomínáme dodnes.
V příštím roce 2017 plánujeme 1. ročník Letní školy angličtiny hrou rovněž ve Sportovní hale
v Hrdějovicích a nyní již pracujeme na dalším zajímavém programu pro děti od 5 do 12 let.
Za realizační tým LŠA hrou,
Šárka Bendová
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