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Slovo na
uvítanou
Milí přátelé, sousedé, spoluobčané, čtenáři, vítáme
vás u podzimního vydání Hrdějovických listů. Minulé
číslo bylo narušeno nečekanou a pro nás všechny
neobvyklou situací spojenou s pandemií koronaviru
a vůbec nás nenapadlo, že i následující vydání bude
velice ovlivněno touto virovou nákazou. Ta se během
září dostala opravdu do všech koutů Čech, Moravy
i Slezska a nevyhnula se ani našemu katastrálnímu
území.
Tento fakt ovlivňuje náš běžný život a zpomaluje i chod celé obce.
Kvůli této pandemii dochází k utlumení některých záměrů či jejich odsunu na následující rok. Touto cestou vás všechny chceme
poprosit, abychom k sobě byli ohleduplní a tolerantní a především neriskovali své zdraví.

Ohlédnutí za investicemi
Dovolte nám, abychom vás nyní seznámili s investičními záměry, které se podařilo i přes výše uvedenou nepřízeň zrealizovat,
a některými dalšími plány. Máme velkou radost, že vás můžeme
informovat o tom, že v polovině října nám byla přidělena dotace
na vybudování sběrného dvora a po výběrovém řízení na zhotovitele stavby a dodavatele vybavení může být stavba příští rok
konečně realizována. Celkové předpokládané náklady projektu jsou cca 3,7 mil. Kč včetně DPH, přidělená dotace je ve výši
2 259 614,50 Kč.
Další investicí, která je spolufinancována z dotačního fondu
Jihočeského kraje, je realizace veřejného osvětlení na cestě
ke hřišti. Věříme, že do konce roku bude i tato část obce v noci
nasvícená. Z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
školství se nám také podařilo získat dotaci na zateplení spojovací chodby v areálu MŠ, které bylo realizováno v období letních prázdnin. Celkové náklady projektu činily 1 523 627,29 Kč,
z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace ve výši
394 677,00 Kč.

Na základě občanské iniciativy v Hrdějovicích byla podána žádost o dotaci na obnovu aleje od Hrdějovic na Opatovice, kterou
v rámci Programu péče o krajinu administruje Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR (AOPK). Dotaci jsme během první vlny Covid-19 získali a alej by měla být vysázena v listopadu. Původní
představu, že alej vysadíme společně za podpory dětí a našich
občanů a každý z třinácti stromů bude na místě pojmenován, bohužel nelze z důvodu současných vládních opatření realizovat
a stromy budou muset být zasazeny bez naší přítomnosti. To ale
neznamená, že alej zůstane bezejmenná, viz rubrika Noví držitelé práva domovského. Až to situace dovolí, symbolický křest
určitě uskutečníme.
Do nového kabátu se oblékla boží muka na „Figuře“ a v příštím
roce bychom chtěli také opravit kapli při vjezdu na náves v Opatovicích.
V případě plánovaného přechodu v Luční ulici se snad již podařilo vyjednat všechny podmínky týkající se majetkoprávních
vztahů k pozemkům, takže věříme, že této výstavbě již nebude nic bránit. Zároveň se jedná o podobě hřiště v Zahradní ulici
s obyvateli této lokality.
Během letního období, trochu neplánovaně, se naskytla příležitost vést jednání o odkupu zbývajících budov bývalého areálu
keramičky. Tento záměr byl představen v zastupitelstvu a jednohlasně přijat. Proces koupě je rozdělen do dvou etap – první část
bude hrazena z finančních prostředků obce a převod uskutečněn
během podzimních měsíců, druhá část nemovitosti bude financována pomocí úvěru a realizována během zimních měsíců následujícího roku. Celý areál, mimo obytného domu za keramičkou,
bude tedy v majetku obce. Nyní je potřeba připravit plán investic
pro revitalizaci tohoto areálu, včetně možností čerpání finančních prostředků z dotačních programů
V souvislosti s investičními záměry je potřeba zmínit veřejné
představení architektonické koncepce obce a studie návsi, které se uskutečnilo až po uvolnění hygienických opatření v rámci
tradičního setkávání s občany, tzv. Starostovny, dne 12. 8. 2020.
Studie i koncepce obce se setkala jak s pozitivními, tak negativními ohlasy našich občanů. Na tomto místě je potřeba zmínit,
že architektonická koncepce je materiálem, který má být podkladem pro další možnosti rozvoje obce a má vést k diskuzi. Na
základě této diskuze vzešla např. potřeba další ankety a vytvoření pracovní skupiny pro řešení prostoru návsi, která by měla
být složena ze zástupců obyvatel žijících na návsi, zástupců z řad
občanů, kteří na návsi nežijí, a odborníků (doprava, architektura), aby byla vyvážená názorová pluralita. Ze strany některých
občanů bylo vytýkáno, jakým způsobem byla vedena komunikace mezi architekty a občany ve fázi mapování, tj. že po ukončení
ankety následovala tato komunikace pouze s některými občany.
Zde je nutno podotknout, že všichni občané měli možnost účastnit se ankety, a ti, kteří nechtěli zůstat v anonymitě, mohli na
sebe zanechat kontakt. Architekti se pak osobně setkávali především s občany, kteří kontakt zanechali. Jedná se o demokratický
přístup.
V prvních podzimních dnech jsme spustili nové webové stránky, které již splňují požadavky přístupnosti pro handicapované.
Postupně jsou vychytávány některé nedostatky, které s sebou
přechod na nové webové stránky přináší. Budeme rádi za vaše
postřehy k těmto novým stránkám.
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Developerské záměry – CTP
a bytové domy Na Bahnech

V katastru obce Hrdějovice
běhá pes bez pána…

Koronavirová pandemie zpomalila také práce na změnách územního plánu, což úzce souvisí s developerským záměrem CTP a výstavbou bytových domů Na Bahnech. Jak jste mohli zaznamenat, v podvečer 16. 9. 2020 se konalo v Hrdějovicích v hostinci
U Kadleců veřejné setkání se zástupci CTP, kteří občanům představili tzv. vyhledávací studii, která vznikla na základě dlouhých
jednání s vedením obce Hrdějovice. Sál byl i přes povinnost nošení roušek a velmi dusné počasí plný. Účastnili se jak občané
Hrdějovic, Borku, Úsilného a Nemanic, tak představitelé vedení
města České Budějovice. Zástupci jednotlivých obcí byli početně vyrovnáni a ani z jedné skupiny nezazněl náznak vstřícného
přijetí předloženého návrhu, spíše naopak, přestože rozsah záměru doznal oproti předchozímu projektu zmenšení. Velmi negativně se vyslovili i zástupci magistrátu města České Budějovice.
Obec bude o možnostech přehodnocení záměru se zástupci firmy
CTP dále jednat, zástupci CTP taktéž přislíbili, že budou jednat
i s představiteli okolních obcí a města České Budějovice.

Poslední dobou se často setkáváme s volně pobíhajícími psy, na
které jsme upozorněni občany. Pokud takového pejska vidíte, tak
nevolejte policii, ale zavolejte na náš obecní úřad. Obecní úřad
má za povinnost zavolat odchytovou službu, která pejska zajistí.
Pokud se najde majitel, tak za nález musí zaplatit odchytové firmě
on, pokud majitel nalezen není, tak za odchyt musí zaplatit obec,
na jejímž katastru byl pes odchycen. Některé pejsky již známe,
neboť jsou to notoričtí „zdrhači“, a tak již rovnou kontaktujeme
majitele. Prosíme, hlídejte si své miláčky.

Ve věci developerského záměru výstavby bytových domů Na Bahnech, kde by podle tohoto záměru mělo vyrůst osm sedmipatrových domů pro cca 900 obyvatel, podala obec své připomínky, na
které však nebylo ze strany investora reflektováno. Po konzultaci
s právním zástupcem obce bylo přistoupeno k vydání stavební
uzávěry, neboť předkládaný projekt je v rozporu s územním plánem obce Hrdějovice. Vedení obce se snaží s investorem dále jednat a najít konsensus, který by mohl být zapracován do změny
územního plánu č. 9.

Odpadové hospodářství v roce 2021
V minulém čísle Hrdějovických listů jsme vás informovali o připravované změně zákona o odpadovém hospodářství, který by měl
vejít v platnost v průběhu roku 2021. Z pohledu poplatníka je asi
nejzásadnějším dopadem této novely postupné navyšování paušálních sazeb poplatků za ukládání odpadu na skládku a revitalizaci
skládky hrazených obcemi, které pak tyto zvýšené náklady přenášejí na své občany prostřednictvím místních poplatků za komunální odpad.
Vzhledem k současné složité situaci spojené s velkou psychickou
zátěží a v mnohých rodinách i zátěží existenční přemýšlíme, jak
v této „době rouškové“ způsobené Covid-19 může Obec Hrdějovice své občany podpořit. Přestože, již pět let nedošlo v naší obci ke
zdražování poplatku za komunální odpad a vzhledem k novele
zákona by bylo žádoucí poplatky navýšit, budeme se, vzhledem
k této nelehké situaci snažit nejdříve hledat rezervy v rámci rozpočtu obce tak, aby k navýšení poplatku v následujícím roce nedošlo. Snad se nám to podaří a tímto krokem vám všem alespoň
trochu ulevíme od starostí, které na nás doléhají. Zároveň prověříme, zda by do obecní vyhlášky upravující místní poplatek za
komunální odpad nebylo možné zapracovat ještě další možnosti
pro poskytování úlev nad rámec současného stavu. Tato věc bude
projednána v zastupitelstvu ještě do konce tohoto roku. V této
souvislosti prosíme všechny občany, aby do pytlů na plasty, papír
a kartony dávali pouze to, k čemu jsou určeny. Odpady, které nebudou uloženy do certifikovaných barevných pytlů, nebo pytle,
které obsahují netříděný odpad, nebudou vyvezeny. Buďte prosím ohleduplní. Všem, kteří se snaží třídit správně, děkujeme.
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A stále to parkování…
Parkování na chodnících je stále velký problém. Opět na tomto místě apelujeme na všechny řidiče – neparkujte své plechové
miláčky tam, kde je to zcela nevhodné a kde tím můžete obtěžovat ostatní spoluobčany. V případě, že taková situace nastane, je
jediným kompetentním orgánem, který může takový přestupek
řešit, pouze policie. Pokud tedy vidíte takto nevhodně zaparkované auto a budete volat na obecní úřad a ne rovnou na policii,
nemůže v takovém případě obec tuto situaci řešit jinak, než že
bude také volat na policii. Z tohoto pohledu nemá obec našeho
typu žádné jiné postavení než jakýkoli jiný občan.

Zatoulané letadlo…
Nejen řidiči automobilů nám dělají vrásky na čele, ale také piloti letadel nás někdy umí pěkně svou bezohledností potrápit.
V případě, že vidíte prolétat letadlo příliš nízko, zapište si nebo
vyfotografujte jeho poznávací značku, tj. OK- a za pomlčkou tři
písmena, popř. tři písmena a dvě číslice. Pokud máte nějaký problém, který souvisí s letovým provozem nad naší obcí, obracejte se prosím přímo na vedoucího letového provozu letiště Hosín
pana Pavla Pígla, tel. +420 731 410 600.
Děkujeme za podněty, které nám dáváte. Snažíme se na všechny
včas reagovat a řešit je, ale pokaždé to není zcela možné. Vážíme
si proto vaší shovívavosti a budeme se na vás opět těšit při setkáních na Starostovně či pouze jen tak, při jiných příležitostech
v naší obci.

Výzva:
Prosíme vás všechny, pokud máte ve svých rodinných archivech
fotografie prostoru okolo kaple na Těšíně (čím starší, tím lepší),
o jejich zapůjčení. Připravujeme podklady pro podání dotace na
revitalizaci tohoto veřejného prostoru a dobové fotografie jsou velice dobrým pomocníkem při správném uchopení zdejšího místa.
Děkujeme.
za vedení obce Radka Šulistová,
starostka Hrdějovic

Dar mojí
vesničce
Letos v létě se uskutečnila oprava božích muk na
„Figuře“ v Hrdějovicích. Možná jde pro mnohé z vás
o nenápadnou stavbu, okolo které jste prošli již
mnohokrát a nevěnovali jí větší pozornost.
Přes svou nenápadnost v sobě ukrývá poselství jednoho z nejzajímavějších jihočeských umělců - sochaře Milana Doubravy
(1946 – 2017), který se v naší obci narodil a dodnes tady žijí jeho
příbuzní.
Pojďme nyní nahlédnout do umělcova deníku a tím i do nitra
jeho srdce a vztahu k Hrdějovicím. Úryvky z deníku laskavě poskytl a souhlasil s jeho zveřejněním syn Jakub Doubrava. O svém
díle Milan Doubrava 3. ledna 1994 napsal:
„Nový rok začínám prací na 4 reliéfech do Hrdějc. Bude to do božích muk u „Figury“. 100 metrů odtud stál náš domek a u Figury
se odehrávalo mnoho v mém dětství. Téma jsem promýšlel už
dlouho. Teď jsem dospěl k řešení: Chci udělat z Nového zákona
zradu Jidáše Mt 26,49 a pokušení Mt 4, 8-9. Tyto dva budou realistické. Jako protipól k prvému bude na protější straně kapličky
Mt 27,5, ale v jiném stylu odpovídajícím tomu, co v současné době
dělám. To samé k druhému reliéfu bude zase v současném stylu
Mt4,10-11.

Sochař Milan Doubrava se synem Jakubem při vernisáži své
výstavy Ztráty a nálezy dne 13. července 2016
v Zámecké galerii ve Strakonicích.
Takhle z půdorysu to bude křížem a zároveň opak. Tím myslím
zrada Jidáše a následující trest. U pokušení následující odstoupení (zánik, zatracení). Tam je podle písma volnější výklad. Alespoň to tak chápu, mohu si vymyslet k tomu „Jdi s cesty Satane“
odchod Satana podle sebe. Láká mne aktuálnost Jidáše i Satana
a zrovna tak je pro mne zajímavé řešení toho opaku, toho nerealistického (nepozemského) zobrazení. Konec Jidáše i Satana je člověku nemožná představa, je to za smrtí. Dál kam člověk nemůže
dohlédnout. Proto to chci vyjádřit jinak než scény pozemské. To
znamená, že všechny čtyři reliéfy beru neodděleně. Chci, aby to
bylo myšleno jako celek:
"Dělat všechny čtyři reliéfy stejně, by mě nebavilo. Myslím, že
v tomhle řešení by mělo být větší napětí. A zároveň i formálně
bych chtěl jiný postup. Myslím, že i boží muka tak mohou být
pojednaná.“

Zrada

Zavržení (odpuzení)

9. února 1994 dopsal:
„Daroval jsem je Hrdějovicím a jsem rád, že je to tak.“
Až nyní půjdete okolo této nenápadné stavby, věříme, že se zastavíte a zamyslíte nad odkazem Milana Doubravy nebo se jen podíváte do čtyř výklenků, kde najdete polibek, slunce, hada a čerta.
Pokušení

Trest (opuštění)

Text: Radka Šulistová
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice
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Nový školní rok
začal i v Hrdějovicích...
Dne 1. září jsme se všichni sešli ve škole, abychom se společně
pustili do práce. První školní den nám bohužel nepřálo počasí,
a tak jsme nemohli přivítat naše nováčky z 1. třídy u „školního
stromu“, jak jsme původně plánovali. Přesto jsme pro ně připravili
slavnostní uvítání. Ve škole je přivítala nejen jejich paní učitelka,
ale i paní ředitelka a paní starostka obce. Prvňáčků nastoupilo
rovných 20 a bylo na nich vidět, že se do školy těšili a jsou na ni
připraveni. Kromě prvních zážitků si ze školy odnášeli i drobné
dárečky jako památku na svůj první školní den.
Po zkušenostech s uzavřením školy v minulém roce jsme se na
nový začátek školního roku opravdu těšili. Přestože jsme museli
dodržovat určitá hygienická opatření a dbát zejména na zvýšenou hygienu rukou, nikomu to nevadilo. Hned na začátku října
jsme na školní zahradě uspořádali Slavnosti skřítků. V kostýmech skřítků jsme tentokrát vyráběli pokrývku hlavy a bylo na co
se dívat. Užili jsme si krásné slunečné dopoledne v podzimních
barvách. Zdálo se, že už vše poběží jako na drátkách.

Slavnosti skřítků
Foto: ZŠ Hrdějovice
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Bohužel šíření nemoci COVID-19 způsobilo opětovné uzavření
školy, a ještě nějakou dobu to pravděpodobně potrvá. Na jaře
jsme začali s přípravou vzdělávání na dálku. Přešli jsme na prostředí Microsoft Teams, které nám nyní umožňuje vyzkoušet novou formu vzdělávání. Již se podařilo navázat kontakt se všemi
žáky a úspěšně začala fungovat jejich technická podpora. Škola je
nyní vybavena i několika počítači, které může v případě nutnosti
zapůjčit potřebným. Přesto, co všechno se nám podařilo v krátké
době zvládnout, si ale asi všichni nejvíce přejeme, abychom se
vrátili do školy a náš školní život zapadl do každodenních kolejí.
za ZŠ Hrdějovice Mgr. Irena Dušáková,
ředitelka školy

Slavnosti skřítků
Foto: ZŠ Hrdějovice

Jmenovat se Marie
Na sklonku letních dnů, 12. září, slaví jmeniny všechny Marušky.
Jmenujete-li se Marie, staročesky Máři, tak můžete být oslovovány mnoha variacemi jako Maria, Mariam, Maryam, Miriam, také
Maruše, Marika nebo Marisa (kombinace jmen Marie a Luisa).
Dalšími verzemi jména jsou i Maryša, Mariana aj. Domáckými
podobami jména jsou Maruška, Mařenka, Maruna, Mařka, Mařa,
Máňa, Mája, Majka, také Madla, Madlenka, Márinka, Mánička,
Máša, Mášenka, Manka, Mančina, Mančinka apod. Jméno se
jako Mária užívá i na Slovensku a v Maďarsku. Anglickými verzemi jména jsou Marie či Maria, zkráceně Mary, irskými variacemi jména jsou Maire či Maura, německými pak Marie a Maria.
Francouzsky se jméno užívá jako Marie či Marion, španělsky jako
Maria, stejně tak i italsky, rumunsky nebo polsky. Ruská podoba
jména je Marija.
Význam ženského jména Marie není zcela jednoznačný. Jde
o prastaré hebrejské jméno, které se objevuje již v Bibli. Nejznámější biblickou nositelkou jména Marie je matka Ježíše, Panna
Marie. Jméno bývá spojováno s hebrejským slovem „mara” s překladem „drsný” či „hořký”. Původ jména je někdy také odvozován
z egyptských slov meri Amun, neboli „milovaná Amóna“. Jméno
může také pocházet i z aramejštiny. Marie, respektive Marjam,
by pak znamenalo „kapka moře“, ale také „krásná“ nebo „paní“.
Mužskou varianou jména Marie může být staré slovanské jméno
Mařata.

Kromě Panny Marie byla nositelkou tohoto jména také další biblická postava - Máří Magdalena. Jméno nosila i řada panovnic
- například císařovna Marie Terezie a její dcera, francouzská královna Marie Antoinetta, vlastním jménem Marie Antonie Josefa
Johana Habsbursko-Lotrinská, dále pak anglická královna Marie
I. Tudorovna nebo skotská královna Marie Stuartovna. V oblasti
vědy patří mezi nejznámější nositelky tohoto jména významná
vědkyně polského původu Marie Curie-Sklodowská, která získala Nobelovu cenu za své výzkumy v oblasti radioaktivity. Jméno
patří i české spisovatelce Marii Majerové, herečce Marii Vášová
i režisérce oblíbených rodinných filmů Marii Poledňákové, která
ví, jak vytrhnout velrybě stoličku. Jméno najdeme u hereček Marie Drahokoupilové nebo Marie Rosůlkové, u zpěvačky Marie Rottrové, ale také u Marie Versini, představitelky sestry Vinnetoua
Nšo-či z legendárního filmu o rudém gentlemanovi. Jméno náleží i ke slavné postavě stejnojmenného muzikálu Mary Poppins.
A hrdinky tohoto jména známe i z pohádek, jen si vzpomeňte na
Mařenku, loupající s Jeníčkem perníček, Marušku hledající pod
sněhem jahody v pohádce O dvanácti měsíčkách, Rumcajsovu
ženu Manku, Hurvínkovu kamarádku Máničku nebo legendární
včelku Máju.
Radka Šulistová, Radek Gális

zdroj: www.svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/marie-255

A víte, kolik žen a dívek v Hrdějovicích a Opatovicích

patří mezi nositelky jména Marie v roce 2020?
V Hrdějovicích a Opatovicích žije 53 Marií, nejstarší je
89 let a nejmladší 30 let.

Hrdějovická drbna

aneb Co se trousí po vsi

Níže uvedené „zaručené zprávy“ jsme posbírali za poslední měsíce:
"Hrdějovice budou zadlužené nejméně na 100 let"

"Drogerie DM Na Bahnech bude zrušena"

Obec Hrdějovice v tomto roce vyjednává finanční úvěr, který
bude použit na dokoupení celého objektu bývalého Jihotvaru
(keramičky). Zakoupení první části bylo na podzim 2020 financováno z vlastních prostředků obce. Nejedná se o stamiliony korun, což by opravdu obec zadlužilo na dlouhý čas, nýbrž se jedná
o 8 800 000 Kč s dobou splácení několik let.

Během letních dnů bylo vedení obce osloveno ze strany našich
obyvatel s žádostí o pomoc v souvislosti se záměrem managementu DM drogerií zrušit pobočku DM Na Bahnech. Vedení obce
kontaktovalo vedení firmy DM a z jeho strany bylo přislíbeno
prodloužení smlouvy na další tři roky. Tak uvidíme, jak bude
provozovna v naší obci pro tento řetězec za tři roky ekonomicky
zajímavá.

Co se týká potenciální hrozby náhrady škod za zmařenou investici ohledně developerských záměrů, obec Hrdějovice stále s investory jedná a snaží se uchránit obec jak před soudním řízením,
tak megalomanskými projekty, které mohou být pro obec do budoucna velmi problematické.
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Co je nového v Dětské
hrdějovické radě?
Ahoj, děti a milí spoluobčané, i my děti, máme za
sebou náročné období, které prověřilo naše schopnosti.
Všichni jsme hrdí na to, jak jsme společně prošli
veškerými úskalími různých nařízení a omezení,
která se vyvíjela doslova z hodiny na hodinu, a jak
disciplinovaně jsme zajistili plnění našich úkolů.
Pojďme i v tomto podzimním vydání Hrdějovických listů nahlédnut do aktivit Dětské hrdějovické rady.
Hlásíme se Vám po nelehkém období, jehož průběh byl poznamenán koronavirovou pandemií. Velikou výzvou pro nás všechny
byla především distanční „on-line“ výuka. Za všechny mohu říci,
že mnozí z nás se s touto formou výuky setkali poprvé v životě a museli prokázat svoji zodpovědnost a schopnost pracovat
i v domácím prostředí. Veliké díky patří našim rodičům, ze kterých se částečně stali i naši domácí učitelé. Děkujeme za vaše
pevné nervy, lásku a podporu, kterou nám dáváte.

Nové zastávky

Dopis královně

Jednou z našich dalších činností bylo sepsání dopisu britské královně Alžbětě II. Obrátili jsme se na ni s prosbou o pomoc při objasnění skutečnosti ohledně možného výskytu dvou keramických
váz zaslaných kolem roku 1925 z naší hrdějovické keramičky
do Buckinghamského paláce jako dar. Doufáme, že se dočkáme
zpětné odpovědi. O tom, zdali jsme dostali nebo nedostali očekávanou odpověď, vás, milí spoluobčané, budeme informovat.
Chceme zpětně ještě jednou poděkovat paní učitelce Gábině
Andělové, místní učitelce anglického jazyka, za pomoc při anglickém překladu daného dopisu.
Jelikož léto přineslo určité uvolnění dočasných omezení i celkové
atmosféry, snažili jsme si užít dovolenou a prázdniny s našimi rodinami, kamarády a pevně věříme, že i další období přečkáme
ve zdraví a opět vyvineme maximální úsilí pro realizaci našich
plánovaných akcí pro zbytek letošního roku. Chceme na závěr
připomenout, že se opět konají naše pravidelná zasedání v jednací místnosti Obecního úřadu Hrdějovice, a zveme všechny děti
z Hrdějovic a Opatovic na tato zasedání. Určitě nás kontaktujte,
budeme se těšit!

Z důvodu zavedení přísných omezení bohužel došlo k nucenému
zrušení různých plánovaných akcí, na kterých jsme se měli podílet, především z organizační stránky. Naneštěstí jsme museli
omezit i zasedání naší rady, ale i přesto jsme se nenechali odradit
a i nadále jsme spolupracovali.
Aktivně jsme se podíleli na hlášení místního rozhlasu. Následně jsme udržovali kontakt s našimi již známými architekty, se
kterými jsme se během léta setkali na individuálním zasedání,
na němž jsme projednávali možné architektonické návrhy: Konkrétně jsme projednávali návrh nové dětské autobusové zastávky před budovou místní základní školy. Tento návrh jsme poté
představili paní starostce, která přislíbila pomoc při realizaci. Zároveň se 3 členové naší rady zúčastnili následující veřejné schůze s těmito architekty. Zaujaly nás mnohé z představených architektonických návrhů, které jsou v duchu 21. století,
a v takové obci chceme bydlet. Nejvíce bychom se chtěli zapojit
do nové studie návsi v Hrdějovicích, ve které vidíme do budoucnosti veliký přínos občanům i nám dětem, poněvadž současný
stav návsi není zcela pro nás, děti a budoucí dospělé, vyhovující.

Podepisování dopisu adresovaného královně Alžbětě II.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice
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Český překlad dopisu:

Madam,

ve velké úctě se na Vás obracíme s prosbou, zda byste byla
tak ochotná a pomohla nám zjistit či objasnit naši záležitost, která má provázanost s Vaší královskou rodinou.
Jsme skupina dětí z ČR, která se zajímá o život v obci
Hrdějovice v jižních Čechách. V této obci se od roku 1901
nachází keramička, která představuje historickou dominantu obce. Existují záznamy, které vykazují skutečnost,
že v období kolem roku 1925 byly zaslány Vašemu dědovi,
tehdejšímu králi Jiřímu V. dvě ručně malované keramické
vázy právě z dílny rodiny Štěpánků, kteří naši keramičku
založili. O jejich vzhledu toho mnoho nevíme, ale je
dochována fotografie novější vázy, která je replikou těchto
zmiňovaných váz. Pro bližší upřesnění Vám tuto fotografii
zasíláme v příloze dopisu. Dnes už bohužel nikdo neví,
zda-li se jednalo o děkovný dar ze strany místní rodiny
nebo šlo o dar tehdejší Československé republiky v úctě
k Vaší rodině. Dle našich informací mají vázy být uloženy
v Buckinghamském paláci.
Jsme si vědomi, že právě Vy jste jediná, která nám může
pomoci v našem pátrání, zda se tyto dvě vázy stále u Vás
nacházejí nebo se jedná pouze o zdejší legendu?
Doufáme, že Vás tímto příliš neobtěžujeme a budeme se
těšit na Vaši odpověď, která by nám velmi pomohla.
Za hrdějovické děti Vám děkují
a ze srdce přejí mnoho zdraví a sil
Daniel Schusser a Kristián Petr Šulista
Daniel Schusser, předseda Dětské hrdějovické rady

Současný
stav očima
hrdějovických
dětí a mládeže
Kontakt: e-mail: danny.schusser@seznam.cz

"Tak jsme se po prázdninách opět ocitli v situaci, kdy se bez moderní technologie, počítačů případně telefonů, neobejdeme, protože prožíváme distanční (on-line) výuku. Z našich rodičů se opět
stávají "domácí" učitelé, ačkoliv učení doma není podle mě tak plnohodnotné jako výuka ve škole. Doma se totiž nachází mnohem
více faktorů, které ovlivňují naši pozornost. Jsme v situaci, kdy
nás čekají prodloužené podzimní prázdniny, ve kterých se naše
plány stanou omezenými z důvodu zavření nebo zrušení většiny
kulturních akcí a omezení aktivit. Myslím si, že právě dané omezení aktivit, koníčků a zájmových činností dopadlo zejména na
nás děti. Samozřejmě jsou zde možnosti procházek, ale upřímně
řečeno, současné počasí už dlouhým procházkám úplně nesvědčí.
Místo setkávání venku se tedy spíše setkáváme pomocí telefonů
při skupinových chattech."
Daniel Schusser, předseda Dětské hrdějovické rady
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Hrdějovičtí dobrovolní
hasiči byli i v letošním
nelehkém půlroce
stále aktivní
Všechno bylo letos úplně jinak, než jsme čekali.
Pandemie onemocnění COVID-19 a zavedení různých
opatření měly dopad i na naši činnost. Především byly
zrušeny mnohé akce, které jsme pořádali, zabezpečovali
nebo podporovali. Přesto jsme zůstali v první linii
a pomáhali přímo v terénu se vším, s čím bylo potřeba.
S příchodem léta přišlo určité uvolnění různých nařízených omezení, proto se někteří zástupci našeho SDH mohli zúčastnit akcí
okolních spolků SDH a hasičských soutěží. Naše první účast na
oslavách byla v Pelejovicích, kde se slavilo 110. výročí založení
místního SDH a kde se konalo i svěcení nového hasičského praporu. Také jsme obdrželi pozvánku na slavnostní událost od SDH
Hosín u příležitosti svěcení nového hasičského vozidla. Byli jsme
i přítomni na slavnostech SDH Dolní Bukovsko, kde se konalo
slavnostní předání a žehnání hasičskému vozu a svěcení praporu.
O požární sport je stálý zájem, především u mládeže, což bylo
vidět na letošní hrdějovické hasičské soutěži, která se uskutečnila v sobotu 8. 8. 2020. Mladým hasičům letos kvůli nařízeným
opatřením zrušili většinu samostatných soutěží, proto jsme je
rádi přivítali na naší letní pohárové soutěži, kde mimo jiné porovnávala své síly i družstva mužů a žen. Letošní ročník hodnotíme jako velmi vydařený jak z pohledu organizace, tak i z počtu
zúčastněných družstev. Děkujeme moc všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravě, průběhu i závěrečném úklidu po
soutěži.
Naše ligové soutěžní družstvo žen B – „Bizonky“ se v uplynulé
sezóně zúčastnilo sedmi soutěží Jihočeské hasičské ligy. Bizonky
obhájily 6. místo v celkovém pořadí, za což jim patří veliká gratulace. Přes všechna nařízená omezení, spojená s pandemií, se
i dvě družstva našich starších žáků, a po dlouhé době i soutěžní
družstvo mužů – „Draci“, zúčastnila několika soutěží, které zrušeny nebyly. Starší žáci se téměř vždy umístili na stupních vítězů.
Mužům se také dařilo a doufáme, že budou v nové sestavě i dále
vytrvale soutěžit. Také jim velmi gratulujeme.
Ke konci léta jsme byli obcí požádáni o výpomoc při organizaci
a přípravách na Bartolomějské pouti v Hrdějovicích. O pár dní
později naši členové spolku již tradičně čistili kanálové vpusti
v Hrdějovicích a Opatovicích. Prosíme proto všechny spoluobčany, aby si uvědomili, že kanálové vpusti neslouží pro vhazování
odpadků a jiných předmětů.

10

Na závěr děkujeme všem aktivním členům spolku za odvedenou
práci. Skutečnost, že se vše podařilo a zvládlo, je i zásluhou tolerance a podpory ze strany našich nejbližších a rodin, kterým
patří naše poděkování.

Mimořádné události a působení JSDHO
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se také musela podřídit veškerým nařízeným omezením, zejména v počtu shromažďování osob. Proto se nemohla pravidelně scházet a účastnit se
naplánovaných školení na stanici HZS. I během tohoto období
nás Operační středisko HZS Jihočeského kraje přivolalo k několika mimořádným událostem. Celkem jsme vyjížděli pětkrát na
zásah z kategorie technická pomoc, především na odstraňování
spadlých stromů přes cesty. Také jsme čtyřikrát zasahovali u hašení požárů, jednalo se i o jeden obtížný požár lesa na Hosíně,
na kterém strávila naše jednotka dlouhé hodiny, od čtvrté ranní
až do jedenácté dopolední. Naše jednotka měla i jeden výjezd
z kategorie ostatní pomoci, což v tomto případě byla pomoc s pacientem.
Veliké díky patří všem zasahujícím členům jednotky, kteří jezdí
na výjezdy a pomáhají našim spoluobčanům při ochraně jejich
majetku. Vážíme si vašeho času, který této činnosti věnujete. Přejeme nám všem, aby vlna solidarity, která se zvedla napříč republikou, byla tou správnou vlnou, která nás přenese do lepších časů.
za SDH a JSDHO
Daniel Schusser

Připomínáme, že stále rádi navážeme kontakt se všemi novými zájemci starších 18-ti let, kteří by chtěli spolupracovat a zapojit se tak
do činnosti zásahové jednotky obce. Pro bližší informace kontaktujte velitele zásahové jednotky Zdeňka Bauera na tel. 723 192 408.

Požár vytěženého dřeva byl ohlášen ve 3.35, lokalizace v 5.05, odjezd naší jednotky v 10.42.
Zasahovaly 4 jednotky: HZS JCK PS České Budějovice, JSDH Hrdějovice,
JSDH Hluboká nad Vltavou a HZSP ČEZ a.s. (JE) Temelín.
Foto: Archiv JSDH Hrdějovice
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Malí fotbalisté Slavoje
Hrdějovice uspěli letos
v turnajích díky nadšení
a bojovnosti
Dobrý den, rádi bychom vás informovali o aktivitách
všech týmů Slavoje Hrdějovice z.s. V současné době
máme mužstva mladší a starší přípravky, mladších
žáků, dorostu a mužů A a B.
Mladší přípravka:
Současné složení dětí podle ročníků narození na začátku sezóny
2020/2021: 2012 –10 x, 2013 –8 x, 2014 –1 x, 2015 –1 x a v mužstvu máme i dvě děvčata. Tréninky probíhají v ledeu až březenu
každé pondělí od 17:00 do 18:00 hodin v tělocvičně Kněžské Dvory a každou středu od 16:30 do 18:00 hodin v hale v Hrdějovicích.
Bohužel, v polovině března byly uzavřeny všechny tělocvičny
z důvodu koronaviru a byly zrušeny všechny fotbalové soutěže,
kterých jsme se zúčastňovali. Až koncem května jsme mohli znovu začít trénovat venku na hřišti, a to v pondělí a středu od 17:00
do 18:30 hodin současně se starší přípravkou.
V roce 2020 jsme se zúčastnili těchto turnajů: Větřní, Okresní
halová zimní liga v Českých Budějovicích, Zliv. Na všech turnajích jsme hráli s každým soupeřem velmi dobrý fotbal. Výsledky
turnajů: Zliv - 2. místo, Větřní - 3. místo, Okresní halová zimní liga - 3. místo. Naši nejmenší fotbalisté hrají všechny turnaje
s obrovským nadšením a maximální bojovností. Jde o výbornou
prezentaci naší obce v Jihočeském kraji i práce s mládeží. Snažíme se dělat pestré a zábavné tréninky, které budou všechny děti
bavit, aby nám chodily v co největším počtu, s cílem postupně se
zlepšovat a zdokonalovat v hraní, taktice a vnímání fotbalu.

Starší přípravka:
Současné složení dětí podle ročníků narození na začátku sezóny
2020/2021: 2009 –2x, 2010 –9x, 2011 –4x a v mužstvu máme
i dvě děvčata. Tréninky probíhají v ledenu až březenu každé
úterý od 16:30 do 18:00 hodin v hale Hrdějovice a každý pátek
od 17:00 do 18:00 hodin v tělocvičně Kněžské Dvory. Bohužel
v polovině března byly uzavřeny všechny tělocvičny z důvodu
koronaviru a byly zrušeny všechny fotbalové soutěže, kterých
jsme se zúčastňovali. Až koncem května jsme mohli znovu začít trénovat venku na hřišti, a to v pondělí a středu od 17:00 do
18:30 hodin současně s mladší přípravkou.
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V roce 2020 jsme se zúčastnili těchto turnajů: Český Krumlov
4x, SKP České Budějovice, Čtyři Dvory, Větrovy. Každý turnaj
hrajeme s velkou chutí a nadšením z každého zápasu. Výsledky
turnajů: SKP - 1. místo, Čtyři Dvory - 1. místo, Větrovy - 2. místo,
Český Krumlov pro 2009 a mladší - celkové 3. místo, kdy jsme
s nejmladším mužstvem odehráli celý turnaj s hráči narozenými
v letech 2010 – 2012.

Realizační tým:
Miroslav Douda, Karel Albert, Bohumil Klouda, Růžena Pomijová. Již třetí sezónu se snažíme o novou koncepci vedení přípravek, která spočívá v tom, že hlavní trenér má na starosti organizaci všech tréninků, zápasů a turnajů. Zároveň spolupracuje
s ostatními trenéry mladší a starší přípravky, také s rodiči, kteří
rovněž pomáhají s fungováním přípravek Slavoje.
Novinkou letošního roku Slavoje bylo pořádání 1. ročníku
příměstského fotbalového tábora, který se konal v termínu
17. – 21. 8. 2020 v areálu hřiště Hrdějovice a přilehlém okolí.
Tábor byl zaměřen na rozvoj pohybových a fotbalových dovedností, na fotbal, soutěže, hry aj. pro děti ve věkovém rozmezí od
6 – 12 let. Doufejme, že se pořádání tábora stane tradicí.
Nejenom týmy přípravek, ale i žáků a dorostu dělají Slavoji Hrdějovice a celé obci dobré jméno. Nesmíme zapomenout ani na týmy
mužů A a B. Ostatně každý tým můžete osobně spatřit v areálu
fotbalového hřiště, kde pravidelně probíhají tréninky i mistrovské
zápasy. Rádi vás zde přivítáme, a to na každém mistrovském zápase. Posedět můžete i ve zdejší restauraci s výbornou kuchyní. Informace můžete získat i na našem webu www.slavojhrdejovice.cz,
který průběžně aktualizujeme o zápasy nového fotbalového ročníku. Všichni trenéři, asistenti a celý realizační tým se těší na vaši
podporu a brzké shledání s vámi v areálu hřiště Slavoje Hrdějovice
při trénincích a zápasech našich mužstev.
Za Slavoj Hrdějovice Miroslav Douda

Informace a dotazy:
Miroslav Douda: šéftrenér mládeže Slavoj Hrdějovice z.s,
trenér UEFA licence B, e-mail: m.douda@seznam.cz,
mobil: 603 782 307

1. místo turnaj starší přípravky
Čt. Dvory, srpen 2020

horní řada: trenéři Bohumil Klouda a Miroslav Douda
prostřední řada: Martin Mazalovský, Amálie Janáková,
Josef Pomije, Jan Labaj
dolní řada: Erik Horáček, Václav Klouda, Šimon Slezák,
Jan Kukačka dole leží brankář: Jan Krauz

2. místo turnaj mladší přípravky
Zliv, srpen 2020

2. místo turnaj starší přípravky
Větrovy, srpen 2020

horní řada: trenér Miroslav Douda, Patrik Stejskal, David Jinda,
Jan Krauz, Adéla Horáčková, Amálie Janáková,
trenér Bohumil Klouda, Martin Mazalovský
dolní řada: Marián Krieg, Šimon Slezák, Josef Pomije,
Václav Klouda, Jan Labaj, Erik Horáček

2. místo turnaj mladší přípravky
Zliv, srpen 2020, Bojovnost hráčů mladší přípravky na turnaji.

horní řada: trenéři Bohumil Klouda a Miroslav Douda
dolní řada: Martin Mazalovský, Jan Kukačka,
Roman Chovanec, Tomáš Mazalovský, Matyáš Nechvátal,
Matěj Rezler

Příměstský tábor Slavoje, srpen 2020
Foto: Archiv Slavoj Hrdějovice
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Ohlédnutí za
společenským životem
od dubna do října 2020
Společenský život, stejně jako vše okolo nás, je ovlivněn pandemií Covid-19. Procházka naší obcí v souvislosti s konáním kulturních a společenských akcí
díky této situaci nebude jiná. Připravované tradiční
i méně tradiční akce musely být od 11. března 2020 až
do července 2020 zrušeny.
Za výstavou keramiky
Na začátku července jsme prostřednictvím webových stránek
a hlášení v místním rozhlase pozvali naše občany na návštěvu
výstavy v Alšově Jihočeské galerii v Bechyni, konané pod názvem Jihotvar: hrdějovická keramika 60. let 20. století s podtitulem věnováno A. Škodovi a K. Příhodovi, která se konala v termínu
15. 6. – 30. 9. 2020. Obec Hrdějovice byla pozvána na oficiální
zahájení výstavy 4. 7. 2020, kterého se z naší obce účastnila malá
„delegace“, čímž byl vytvořen i prostor promluvit a poděkovat organizátorům za uskutečnění této mimořádné výstavy. Ctí bylo
osobní setkání jak s rodinou pana A. Škody, tak možnost osobně
promluvit s panem Karlem Příhodou. Na výstavě bylo mnoho zajímavých exponátů a mnozí z nás zjistili, že mají doma poklady,
o kterých neměli ani tušení. Kurátorka výstavy paní Eva Ballová
nabídla případnou pomoc, pokud by v Hrdějovicích vznikla stálá
výstava zaměřená na historii keramiky v Hrdějovicích.

Koncem srpna se v Hrdějovicích konala tradiční pouť,
ze které se radují malí i velcí. Součástí byla i dopolední

mše svatá, kterou slavil P. Bohuslav Richter.

Báječná pouť
Měsíce srpen a září byly, pokud jde o možnosti společenského vyžití v Hrdějovicích, příznivější. Dne 8. 8. 2020 se podařilo uspořádat již tradiční hasičskou soutěž O pohár starosty, o které se blíže
dočtete v příspěvku od našich hasičů. Na konci srpna, v neděli
30. 8. 2020, jsme mohli bez omezení uspořádat tradiční pouť
a i přes nepřízeň počasí jsme si ji užili. Dopoledne, ještě za doprovodu deště, proběhla tradiční mše svatá na návsi. Divadelní
společnost Koňmo zahrála v sále U Kadleců za velké účasti dětí
a jejich rodičů veselou pohádku. V odpoledních hodinách se sešli
příznivci hry na harmoniku v podání Honzy Hynka a v podvečer
se uskutečnil již pravidelně se opakující koncert v kapli na Těšíně,
tentokrát za zvuku španělské kytary v podání studenta českobudějovické konzervatoře Viktora Jecha. Poté přijala pozvání Naďa
Válová, která svým neuvěřitelným hlasem a vřelou osobností
dokázala potěšit všechny přítomné jak v kapli, tak i posluchače
venku. Pouťový den byl zakončen setkáním na hřišti, kde bylo
pro děti připraveno opékání buřtů a pro dospělé country taneční
večer. Atmosféra byla báječná a určitě se budeme těšit opět za rok
na shledanou.
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Pouťové atrakce jsou každoročním zdrojem dětské radosti
i příležitostí pro rodinná a přátelská setkání.

Na střelnici se nebojí vzít do rukou vzduchovku ani naše děvčata.

Děti si užívaly představení Divadelní společnosti Koňmo.

Radost také přinesla harmonika Honzy Hynka.

Svým vystoupením v kapli na Těšíně nás potěšili
Viktor Jech a Naďa Válová.

Večer k poslechu i tanci hrála kapela Clasik Country Colegium.

Pouťový den zakončilo opékání buřtů.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice
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Radost na dvou kolech

Retrozávod s Alpou i pokladem

V září se nám podařilo uspořádat za hojné účasti dětí i dospěláků
dvě příjemné akce. První z nich byl dne 6. 9. 2020 cyklozávod
pro děti u kaple na Těšíně, kterého se účastnilo asi sedmdesát
aktivních malých závodníků. Děti si užily jak závod, tak lezeckou
stěnu, o kterou byl zájem nejen u nich. Závod byl opravdu úžasný
a velké poděkování za to patří především skvělé organizaci pod
vedením zastupitele Petra Stejskala a manželů Pechoušových
z Cyklo Olympia. Děkujeme také všem sponzorům této akce.

Druhou zářijovou událostí byl 2. Hrdějovicko-Opatovický závod,
který proběhl dne 20. 9. 2020 pod sponzorskými křídly firmy
Rumpold a startoval na návsi v Opatovicích, stejně jako loňský
ročník. Počasí bylo nádherné a atmosféra závodu také. Tříčlenné
rodinné nebo kamarádské týmy měly za úkol zdolat překážkovou dráhu, kde na ně čekalo mnoho zajímavých disciplín, jako
je překonání potoka pomocí lana, plazení se či hod granátem na
cíl nebo jízda v popelnici. Jako nejlepší disciplíny byly vyhlášeny
zdolání rybníka na člunu, překonání vraku auta a pokoření balíků slámy. Odměnu si zasloužil každý, a protože se jednalo o retro
závod, tak také ceny byly v tomto duchu: Ti nejrychlejší získali
lahvinku Alpy a každý tým dostal Vitacit, paštiku Májku, Granko
v retro obalu či Lunchmeat. Pro ty nejmenší byla opět připravena
malá překážková dráha, která končila v domečku, kde na každého čekal malý poklad. Krásnou vesnickou atmosféru podtrhla
harmonika Honzy Hynka. Moc děkujeme všem pořadatelům za
organizaci a těšíme se, co nového a neobvyklého na nás příští rok
opět vymyslí.

Bezpečnost trati zajišťoval zkušený předjezdec.

Hlavně ten vzácný odpad z popelnice nevyklopit...

Pokořit lezeckou stěnu nebylo vůbec jednoduché.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice
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Hop, skok, přemet - přes vrak auta jde všechno.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice

Kde je kulička...

Skok přes slámové balíky je super!

Plazení je náročné, především trpí kolena.

Tatí, dědo, bez vás to nepřejdu.

Táhneme za jeden provaz!

Opatovická náves s tóny harmoniky je bezkonkurenční.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice
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Veterán ze sousedství

Během zářijových dní navštívily Hrdějovice také nádherné automobily i motocykly, převážně na veteránských značkách, a to
dokonce dvakrát. První průjezd se konal v pátek 4. září pod
názvem South Bohemia Classic a druhý se uskutečnil v sobotu
19. září a vedl z Křivonosky. Atmosféru nádherných vozidel podtrhly nejen slunečné počasí a podpora povzbuzujících Hrdějčáků,
ale také úžasná Aerovka pana Němce, která zářila na křižovatce
směrem na Hlubokou. Jak jsme zjistili, v naší obci máme několik
sousedů, kteří jsou majiteli krásných veteránů. Budeme moc rádi,
pokud se podaří na katastru Hrdějovic a Opatovic uspořádat i jejich spanilou jízdu.

Člověk míní, koronavirus mění

Na konci září nás bohužel navštívila nová koronavirová vlna, která zaplavila celou naši zem. S touto vlnou jsou spjata opět přísná
hygienická opatření, která paralyzují veškerý společenský život.
Přitom bychom toho chtěli ještě tolik hezkého do konce roku společně prožít…

S optimismem a nadějí
V minulém čísle Hrdějovických listů jsme se loučili s nadějí, že
se setkáme na tradiční pouti nebo cyklozávodě. Tentokrát je to
obdobné, neboť nevíme, jaká opatření nastanou a kdy a jak se
budeme moci opět scházet. Věříme, že adventní čas prožijeme
v klidu a budeme mít možnost se setkat u rozsvícení vánočního
stromu, setkání s Mikulášem či adventního zpívání u kaple na
Těšíně a společně si odneseme domů Betlémské světlo. Sledujte
tedy prosím webové stránky obce www.hrdejovice-opatovice.cz,
kde jsou chystané akce v sekci „plánované události“ a případně
hlášení vašeho Hrdějovického rozhlasu, kde se budeme snažit
pružně reagovat na danou situaci a informovat vás o aktuálním
dění v obci.
Text: Radka Šulistová
Foto: Hedvika Drenčeni, Archiv OÚ Hrdějovice

Aerovka pana Němce byla jedním z nejkrásnějších veteránů.

Zodpovědní voliči
V Hrdějovicích, stejně jako ve všech krajích ČR, se konaly
ve dnech 3. a 4. října 2020 volby do krajského zastupitelstva. I přes přísná hygienická opatření byla účast v porovnání s celorepublikovým průměrem vysoká, a to 51,07%.
Děkujeme všem našim občanům, kteří přišli i v této složité
době podpořit své kandidáty.

Výsledky hlasování v Hrdějovicích:
Voličů celkem 1267, odevzdaných obálek celkem 647
(účast 51,07 %)

Veteránům náves sluší.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice
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Nad 5 procent získaly tyto strany:
ODS - 136 (21,28 %)
ANO 2011 - 109 (17,05 %)
Česká pirátská strana - 88 (13,77 %)
TOP 09 a KDU-ČSL 79 (12,36 %)
Starostové a nezávislí - 51 (7,98 %)
Jihočeši 2012 - 46 (7,19 %)
ČSSD - 33 (5,16 %)

Hrdějovičtí sousedé
se ničeho nebojí,
a to ani duchů
Děkujeme našim sousedům, kteří se nenechají odradit epidemií
a i v těchto těžkých dnech na nás myslí a chtějí nám všem vykouzlit úsměv na tváři. Na jaře vyzdobili náves jarními motivy
a vytvořili rodinu zajíčků a v těchto podzimních dnech se díky
jejich šikovným rukám u nás na návsi ubytovala rodinka duchů,
ke kterým se, asi aby jim tam nebylo smutno, začali slétávat netopýři.

Foto: Archiv OÚ Hrdějovice

Najdete v Hrdějovicích
Stromy republiky?
Den vzniku samostatné republiky 28. říjen a zároveň i Den
boje za svobodu a demokracii 17. listopad jsme v naší obci symbolicky oslavili tím, že jsme národními barvami ozdobili dva
stromy - lípy. Až půjdete na procházku nebo pojedete autem po
Těšínské nebo Hlubocké ulici, určitě je poznáte. Pevně věříme, že

v příštím roce 2021 je budeme moci ozdobit už společně.
Půjdete-li v těchto dnech na náves, nezapomeňme se zastavit
u pomníků padlých, u kterého můžete zapálit svíčku jako poděkování za naši svobodu.
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Tipy pro nejmenší
nejen na Vánoce
Milí rodiče, babičky, prababičky, tety a jiní, kterým
v okolí pobíhá drobotina. Lámete si hlavu s tím, jakým
kvalitním dárkem své malé, příbuzné či děti přátel
obdařit na narozeniny, Vánoce či při jiné příležitosti?
Pokud patříte mezi ty, kteří si prohledávání hračkářství
a dětských oddělení v knihkupectví právě neužívají,
přináším vám pár osvědčených tipů.
Sama se totiž naopak řadím k těm, pro něž je neustálé hledání
nové inspirace vášní. Náš byt se už několik let podobá dětské herně
a na dětské knihy každý rok padne značná část rodinného rozpočtu. Vždy jsem však byla náročným čtenářem i spotřebitelem a se
stejnou náročností přistupuji i k výběru dětské četby, hraček a pomůcek. V mnoha ohledech souzním s Montessori metodami a zásadami, přestože z rozličných důvodů (což většina rodičů asi zná)
se mi ne vždy daří všechny naplňovat. Nicméně, dokonalost není
lidská vlastnost a netřeba na sebe být zbytečně přísní.

Zvukové knížky i Minipedie
Nyní již pojďme sobě i dětem nadělit trochu té radosti. Mnozí již
jistě budete některé ze zde doporučovaných tipů znát, nicméně
doufám, že každý nalezne alespoň něco nového. Jelikož prostor
zde je omezený (přestože inspirace je téměř nekonečná), nechávám intuici rozhodnout, čemu dát šanci nyní a čemu zase třeba
příště.
Kde jinde začít než na začátku – u těch nejmenších. Pro děti přibližně od 1 roku mám skvělou zkušenost například se zvukovými knížkami z nakladatelství Axióma, přičemž dávám přednost
těm realističtějším (ani ne tak na základě Montessori principů,
jako spíše vlastního pocitu). Nemáme tedy doma žádné z těch,
kde zvířata řídí dopravní prostředky či hrají na hudební nástroje, namísto toho naši knihovničku zdobí knihy Na horách, Moře,
Zvuky džungle a Hlasy ptáků. Ilustrace v nich jsou jednoduché
a vkusné a zvuky kvalitní (na každé stránce naleznete malé kolečko, kterým se příslušný zvuk spustí). Zaujmou děti možná už
od půl roku (jen v těchto případech je třeba držet je z dosahu
nenechavých jazýčků a zoubků) a troufám si říci, že i dospělí se
v nich mohou lecčemus přiučit (například zjistit, jaký zvuk vydává straka, vydra či panda).
Druhým hitem pro nejmladší kategorii jsou u nás Minipedie, tvrdé knížky s různě manipulovatelnými obrázky. Existuje jich dnes
skutečně nespočet a každý si může vybrat téma dle svého vkusu
nebo zájmu dítěte, ať už jde o přírodu, auta a stroje, denní aktivity či třeba domácnost. Mezi moje nejoblíbenější patří Les, Noc,
Na stavbě a Na horách. Pokud hledáte vhodný neknižní dárek pro
tuto kategorii, velký úspěch jistě zaznamenáte například s dřevěnou kuličkodráhou, autíčkodráhou, zvukostromem nebo třeba
Montessori boxem (či čímkoli, co má dvířka, dá se otvírat a zavírat, nebo co má díru, do níž lze něco strčit – výbornou a levnou
zábavu poskytne i obyčejná slánka a párátka – jen pozor na oči).
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Košíky plné zvířátek
Pro maličko starší děti (přibližně od dvou let, ale možná i méně)
bych určitě doporučila knihy s vyklápěcími okénky ilustrované
Simonou Dimitri a vydané nakladatelstvím Svojtka. Obrázky
v těchto knížkách jsou již složitější než v Minipediích či zvukových knížkách a při prohlížení lze již rozvinout jednoduché příběhy. Z této řady nás nejvíc zaujaly tituly Co se děje v noci, Jak to
žije na zahradě a Odkud přicházejí děti. Ráda bych uvedla i velmi originální, ale přesto již klasickou tvorbu Erica Carla, z níž
asi nejznámější jsou Tuze hladová housenka a Kam to koukáš,
medvěde? Zaručeně děti zaujmou a dají se sehnat i v angličtině
a využít při výuce tohoto jazyka. Z neknižních dárků máme skvělou zkušenost se zvířátky či jinými postavičkami Schleich nebo
Bullyland. Sami jich máme doma tři košíky, které nezůstanou bez
povšimnutí jediný den. Neteři jsme před rokem nadělili rodinku
koní arabských, kteří ji nyní doprovázejí na všech cestách.
Čím jsou děti starší, tím je paleta knižních i neknižních možností širší. Vyberu zde již jen několik jednotlivých tipů, a více
zase třeba příště. Skutečně netradičním kouskem je kniha Knížka francouzského umělce Hervé Tulleta. Jde o interaktivní knihu
složenou doslova ze samých puntíků, která dětem pomáhá rozvíjet pozornost, orientaci i číselné představy. Z vlastní zkušenosti
mohu říci, že jedno přečtení žádnému dítěti nepostačí. Jediným
limitem je zde asi trpělivost rodičů.

Vtipné jako život
Hledáte-li netradičně ztvárněnou klasiku, mohu vřele doporučit
prostorová leporela s nádhernými ilustracemi Vojtěcha Kubašty.
Můžete si vybrat svou oblíbenou lidovou pohádku, my zatím čteme Šípkovou Růženku a Popelku.
Moc pěkné a neotřelé ilustrace v kombinaci s krátkým vtipným
příběhem nalezněte v knihách Petra Horáčka. Doporučuji Papuchalka Petra a Myšku, která snědla měsíc.
Chcete-li své dítě nebo děti připravit na nový přírůstek do rodiny
či hledáte-li milou knihu na téma sourozeneckých vztahů, možná
také oceníte knihu Sourozenci Rocia Bonilly, opět plnou krásných ilustrací s příběhem vtipným jako život sám. Tato kniha se
navíc dá číst z obou stran, ale to už objevte sami!
Jako třešničku uvedu jeden náš nový neknižní objev pro ty, které už omrzely obyčejné omalovánky a vystřihovánky – Třpytivé
obrázky od firmy Galt. Úspěch u čtyřletých milovníků třpytivých
věciček zaručen!
Zde pro tentokrát výčet svých doporučení ukončím, přestože by
se dalo pokračovat ještě dlouho. Doufám, že alespoň některým
čtenářům některá z nich přinesou užitek a budu se těšit třeba
zase na příště. Teď už zase běžím zpět věnovat se té naší drobotině!
Petra Pixová
(mezititulky redakce)

Noví držitelé práva
domovského aneb
Radost v peřinkách
Za okolností, které nás všechny letošním rokem provázejí, není
z hygienických důvodů bohužel možné osobně přivítat a udělit
tak právo domovské našim nejmenším občánkům. Dovolujeme si
je tedy alespoň takto přivítat v tomto čísle Hrdějovických listů.
Právo domovské v období od července 2019 do září 2020 získávají tito naši malí občánci, které ze srdce vítáme v našem hrdějovicko-opatovickém společenství. Přejeme jim a jejich rodičům hodně úsměvů, zdraví a krásných společných chvil na tomto světě.

Seznam dětí, které se narodily:
Vomáčka Vilém
Kadoun Adam
Pixa Nikolas
Dudek Denis
Bauerová Amálie
Podlešáková Karolína
Heřman Jakub
Michaelis Isabella Jane
Bílý Lukáš
Suchanová Laura
Rychlíková Dita

Koch Matěj
Káplová Tereza
Mikulášková Julia
Klíma Oskar
Jelínek Jindřich
Klíma Štěpán
Bušková Běla
Mašková Laura
Hrubeš Václav
Novák Kryštof

Prosíme rodiče dětí, pro které nemohlo být připraveno
osobní přivítání vedením obce v souvislosti s udělováním
práva domovského, a kteří by měli zájem po svém dítěti
pojmenovat strom v aleji, která bude v listopadu vysázena
ve směru od hrdějovické návsi na Opatovice, čímž by se
zároveň stali patronem stromu, aby nám napsali na e-mail
obecního úřadu: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz.

Sousedé,
kteří nás
opustili:

Abrhámová Jaroslava
Brůžek Daniel
Hála Josef
Kašparová Eva
Podlaha Bořivoj
Švehla Karel
Veber František
Venclík Ivan
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Doba
roušková
V této nelehké době, která je plná zdravotních nebezpečí a preventivních opatření zasahujících do našich
pracovních i osobních životů, vás všechny chceme poprosit o trpělivost a osobní statečnost. Zvláště pak myslíme na vás, kdo jste či budete v karanténě nebo právě
svádíte osobní boj s Covidem-19.
Přistupujme k této situaci zodpovědně, nenechme se však ovládnout strachem. Tato druhá vlna na nás klade mnohem větší nároky, než tomu bylo na jaře - jsme více unavení a otrávení z toho
chaosu, vše ještě umocňuje chmurné počasí, které k podzimnímu
času patří. Strach a zlost nám v této chvíli nepomohou. O to více
potřebujeme cítit vzájemnou sounáležitost a ohleduplnost a být
oporou jak své rodině či svému sousedovi, tak i ostatním, abychom tuto společnou zátěž překonali.

Přinášíme stručné
rady, jak žít v době
rouškové:
Noste pečlivě roušky a jiné ochranné prostředky
dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách pokud
nejste na ulici sami, tak i ve venkovních prostorech.
Chybí vám látková rouška? Můžete si zavolat na mobilní
telefon OÚ Hrdějovice 773 882 771 – roušky od našich
švadlenek máme pro vás přichystané.

Zkontrolujte si, zda máte některý či více z následujících
příznaků: dušnost/pocit ztíženého dýchání bez
souvislosti s kašlem horečka trvající déle než dva
dny suchý kašel.
– Pokud máte horečku, která trvá déle než dva dny,
nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky
svého praktického lékaře.
– Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny,
pravděpodobně se nejedná o koronavirus. V takovém
případě zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte
a užívejte léky proti horečce.
Jak se mám na odběrové místo dopravit?
– Pokud jste v domácí karanténě, necestujte na odběrové
místo veřejnou nebo sdílenou dopravou.
V případě potvrzení nákazy buďte v izolaci.
Jídlo a nákup si objednejte on-line a nechte si jej dovézt.
V Hrdějovicích si můžete objednat teplé jídlo v místních
pohostinstvích.
Základní pravidlo, jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie v domácnosti s minimálně
jednou osobou v povinné nařízené karanténě nebo
s potvrzenou nákazou Covid-19:
Odpady netřiďte.
Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19,
ukládejte do plastového pytle na odpady
Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním
prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte
do nádoby na směsný komunální odpad.
Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.

Řádné mytí rukou a desinfekce jsou to,
co nás nejvíce ochrání.
Při nákupu je vhodné použít jednorázové rukavice,
které ihned po ukončení nákupu vyhodíte.
To samé platí i při jízdě veřejnou dopravou.
Dodržujte dvoumetrové odstupy.
Při jednání na úřadech upřednostňujte písemný,
elektronický či telefonický kontakt
Co mám dělat, když jsem asi nakažen?
– Nechodit ven.
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Pokud budete potřebovat nakoupit či pomoci a nemáte
nikoho blízkého, obraťte se na mobilní telefon OÚ Hrdějovice
773 882 771 nebo 724 148 286. Na webových stránkách
obce najdete aktuality v rubrice Covid-19.

Přejeme nám všem hodně pozitivní energie, slušnosti,
síly a solidarity, a pokud nás budete potřebovat, jsme
tady pro vás. Držme si palce!
za vedení obce Radka Šulistová,
starostka obce Hrdějovice

INZERUJTE
V NEJČTENĚJŠÍCH
NOVINÁCH NAŠÍ OBCE,
PROTOŽE JE DOSTANE DO
SCHRÁNKY KAŽDÝ!

Také v Hrdějovických
listech rádi vytvoříme
prostor pro Vaši
reklamu...
Kontakt:
Obecní úřad Hrdějovice
E-mail: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz
Telefon: +420 387 220 648, +420 773 882 771
23

Základní informace
Obecní úřad Hrdějovice
Oficiální název: Obec Hrdějovice
Adresa: Dlouhá 221
373 61 Hrdějovice
IČ:002 44 961
Telefon:+420 387 220 648
mobil: +420 773 882 771
Bankovní účet: 101807719/0300
webové stránky: www.hrdejovice-opatovice.cz
e-mail úřadu: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz
Starostka: Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.
Místostarosta: Ing. Miloš Lepič
Administrativa: Hana Jandová

Úřední hodiny obce
Hrdějovice

Provoz sběrného místa

Pokud potřebujete mít osobní
schůzku se starostkou, prosíme,
učiňte tak po telefonické domluvě. Je to z toho důvodu, aby se
Vám paní starostka mohla plně
věnovat. Neformálně se můžete
setkat s paní starostkou nejen
na akcích obce, ale také v tzv.
Starostovně.

Adresa: objekt OÚ,
Dlouhá 221, Hrdějovice
Kontakt: Ivan Hašek
Mobil: +420 602 615 010

pondělí: 8:00 – 17:00
středa: 8:00 – 17:00
polední přestávka:
11:00 – 11:30

Pošta
Zastupitelstvo obce Hrdějovice
Mgr. Radka ŠULISTOVÁ, Ph.D.
starostka obce
Ing. Miloš LEPIČ
místostarosta obce
Ing. Marie KUČEROVÁ
předsedkyně finančního
výboru
PhDr. Jan SAMOHÝL, Ph.D.
předseda kontrolního výboru
PhDr. Roman MÍČKA, Th.D., Ph.D.
zastupitel
Ing. Jiří SEVERA
zastupitel
Petr STEJSKAL
zastupitel
Členové kontrolního výboru
Mgr. Petr Haikl, Jitka Kukačková
Členové finančního výboru
Marie Vaňasová, Ing. Jiří Severa
Vedení kroniky
Božena Kalkušová

Pondělí:
11:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Středa:
11:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Adresa:
Dlouhá 221, Hrdějovice
PSČ: 373 61
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Telefon: 954 237 361

úterý: 15:00 – 18:00
čtvrtek: 15:00 – 18:00
každá sudá sobota:
08:00 – 12:00
(vyjma státních svátků)

Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy
je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané
obci a poplatek uhradil. Odebírané odpady: sklo, plast, kov,
velkoobjemný odpad, nebezpečný odpad.
Aktuální informace o umístění
kontejnerů na biologický odpad
ze zahrádek vám sdělí pan
Ivan Hašek.

Ordinace pro děti
MUDr. Dagmar Paťhová
Pondělí: 12:00 – 14:30
Středa: 7:00 – 9:30

Ordinace pro dospělé
MUDr. Aristid Augustovič
Pondělí: 8:00 – 11:00
Čtvrtek: 14:00 – 17:00

Knihovna

každé pondělí a čtvrtek:
15:30 – 18:30
Marie Bendová

Aktuální informace najdete na webových stránkách
nebo SMS infokanálu obce Hrdějovice.
TÍSŇOVÁ
VOLÁNÍ

Tísňová linka: 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158

