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Slova
na uvítanou
Milí přátelé, sousedé, spoluobčané, čtenáři, dovolte mi vás všechny pozdravit a popřát vám krásné podzimní dny, které pomalu
přicházejí. Starostkou Hrdějovic jsem od listopadu minulého roku
a jak asi víte, v této roli je to má premiéra. V naší obci žiji od narození – a nejen to – mám štěstí, že pokrevně pocházím z jednoho ze
starobylých rodů, který zdejší území obývá již po několik staletí.
Vyrostla jsem na Těšíně, kořeny mám v Opatovicích a nyní bydlím
se svou rodinou v dolní části Hrdějovic. Možná, že díky těmto kořenům a vazbám mám Hrdějovice a Opatovice opravdu "pod kůží"
a patří k mým srdcovým záležitostem.
Vždycky mě zajímalo to, co se děje obecně v naší společnosti,
a nejinak tomu bylo (a je) i v případě naší obce. V roce 2014, díky
volební podpoře, jsem se stala zastupitelkou a společně s přáteli,
kteří zde také žijí, jsme se snažili obci přinášet to, čemu rozumíme, především v oblasti školství a kultury. V následujících řádcích
se dozvíte, co je již zdárně za námi a kde ještě společně s vámi
musíme napnout své síly.

Hasičská zbrojnice

Developerský záměr CTP

Situace po volbách v roce 2018 přinesla nové výzvy a úkoly pro
mě jako novou starostku i pro další členy zastupitelstva. Prvotním úkolem, který na nás čekal, bylo zajištění vyplacení dotace
z dotačního fondu IROP na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Splnit
tento úkol nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo,
neboť hned po převzetí pomyslné štafety bylo třeba začít s odstraňováním různých administrativních nedostatků, které vyplacení dotace ohrožovaly. Jak se ukázalo, výběr zprostředkovatelské
firmy nebyl úplně šťastný. Díky pomoci dobrých lidí, mimo jiné
i ze samotného dotačního fondu IROP, jsme se letos v srpnu mohli radovat, neboť na účet naší obce byla vyplacena nezkrácená
částka dotace a obec tak, po formálním schválení zastupitelstvem,
mohla umořit úvěr, který si na přestavbu vzala. Úsměv na tváři
nám trochu kazí vady na stavbě, které se nám postupně odkrývají,
ale řešíme je se stavební firmou v rámci záruční doby.

Situace okolo projektu CTP je palčivým problémem naší obce.
Jedním z ideálů, který se také často opakoval v názorech našich
občanů v anketě, je, aby zde nebylo nic. Bylo by to sice úplně
nejkrásnější, ale v tomto okamžiku je to vzhledem k minulosti
již nereálné. Často se opakoval i názor vybudovat v této lokalitě
dům pro seniory, bytové domy, maloobchody či hřiště. Společně
s podporou okolních obcí, včetně města České Budějovice, se snažíme najít kompromis, na který přistoupíme jak my všichni, tak
investor, tj. firma CTP. V průběhu října budou v této souvislosti známy výsledky posouzení vlivu na životní prostředí v tomto
území, tzv. SEA, které budou zapracovány do změny územního
plánu (ÚP) č. 8, na kterém v současné době pracujeme. Zároveň
dochází k regulaci ÚP celé obce prostřednictvím změny ÚP č. 9,
a to i v součinnosti s architekty, kteří pro naši obec připravují celkovou architektonickou koncepci, aby již ze strany případných
investorů nedocházelo ke sporným a pro naši obec nepříznivým
výkladům ÚP. K této problematice se budou konat veřejná projednávání změny č. 8 a následně změny č. 9.

Oprava kaple na Těšíně
Jeden z dalších úkolů, který před námi stál a bylo potřeba jej co
nejdříve řešit, aby nepropadla již přidělená dotace, byla oprava kaple P. Marie Lurdské na Těšíně. Jak se oprava podařila, se
sami přesvědčíte při procházkách ke studánce na Těšíně nebo
v rámci společenských akcí v kapli. Naše děti ze Základní školy
Dr. M. Tyrše do věže kaple vložily pamětní schránku se svými
vzkazy pro budoucí generace, v srpnu se pak instalovala mříž,
kterou naše kaple dostala jako dárek od pana faráře Tomase van
Zavrela. Více se dočtete uvnitř listů.

Pokud jde o řešení problémů spojených s projektem společnosti
CTP, tak po počátečním vyhrocení se podařilo atmosféru alespoň
dočasně zklidnit. V tuto chvíli se jeví, že hrozba soudního sporu
s investorem není aktuální. Uskutečnila se dvě osobní jednání,
kdy vedení obce vysvětlovalo zástupcům developerské společnosti
svůj dosavadní postup. Ten se celou dobu odvíjí od probíhajícího
pořizování změny územního plánu a zejména od požadavků krajského úřadu. Na základě podkladů od odborníků participujících
na pořizování podkladů pro SEA (projektantů) proběhne další
osobní jednání s CTP na konci září.
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Z něj by mělo vyplynout, zda se podaří najít řešení, které dostatečně zohlední představy všech zainteresovaných subjektů
– developera, obce, krajského úřadu i okolních obcí. O dalším
vývoji budeme samozřejmě průběžně informovat jak zastupitele,
tak veřejnost.
Také na druhé straně pražské silnice – Na Bahnech (nákupní objekt KRUH) dojde k další výstavbě. Investor nám představil projekt
na dostavbu tohoto nákupního objektu, který zrcadlově kopíruje
stávající prodejní objekty. Dále obec oslovilo několik investorů,
kteří mají zájem v tomto území, směrem k Úsilnému, postavit bytové domy. Konkrétní projekt však zatím představen nebyl.

Investice do školních šaten
Slabým místem naší školy byl již mnoho let neutěšený stav šaten, dá se říci, že po osmdesát let zůstávaly stále stejné. Přezouvání žáků pod schody má svůj půvab a kouzlo, ale neodpovídá
aktuálním bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Přístavba
šaten v naší škole, kterou se nám podařilo v průběhu letošního
léta zrealizovat, tedy splňuje veškeré současné nároky a věříme,
že bude mít také své kouzlo pro naše děti. V souladu s dalším
rozvojem a provozními potřebami školy je připravována celková
studie školy, kde muselo dojít k úpravě stávajícího projektu, který
byl ekonomicky náročnější a neumožňoval by další rozvoj. Oproti
původnímu projektu se nám podařilo výrazně snížit náklady zhruba o 600 tisíc korun.

Architektonická koncepce obce
a investiční záměry
V rámci probíhající tvorby architektonické koncepce obce a studie
návsi je dále připravována realizace jednotlivých projektů s tím
souvisejících, jako je revitalizace návsi, oprava točny na Těšíně,
parkovací místa v ulici Nemanická, tvorba veřejného prostoru u
kaple na Těšíně, hřiště v Zahradní ulici. Nově se objevilo téma budovy a okolí obecního úřadu, které někteří z vás vidí jako místo
pro park a odpočinkovou zónu (jak se také často opakovalo v anketě, která se konala v srpnu v souvislosti s tvorbou architektonické
koncepce).
Dalším opakujícím se tématem, které se objevuje v anketě v souvislosti s investicemi do místních komunikací a vodohospodářské
infrastruktury, je oprava Těšínské ulice nad železničním přejezdem. Jedná se o investici, která je velice nákladná a z velké části
závislá na tom, do jaké míry se nám podaří získat prostředky,
neboť rekonstrukce zde musí proběhnout provázaně (silnice, chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace aj.).
Pro následující období máme řadu plánů, které částečně korespondují s některými již rozpracovanými projekty a zároveň s nápady a
podněty vás, našich občanů. Jedním z plánů, na který se projektově
připravujeme, je vybudování přechodu pro chodce v Luční ulici. Původní záměr je totiž nerealizovatelný, neboť vede přes soukromé
pozemky a majitele by jeho realizace významně omezovala. Proto
hledáme s projektantem i s majiteli dotčených pozemků schůdnější
řešení. Dále jsme začali s přípravou projektové dokumentace k realizaci parkovacích míst v ulici Nemanická.
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Chceme také pokračovat v postupné opravě veřejného osvětlení
v obci. Věříme, že do konce letošního roku se nám podaří zrealizovat veřejné osvětlení v Polní ulici. Dalším tématem bude vytvoření
sběrného dvora v zadní venkovní části objektu keramičky, neboť
současné sběrné místo v prostorech OÚ je pro provoz nevyhovující. V současné době se snažíme získat na jeho stavbu dotaci, což si
však vyžaduje přepracování již existujícího projektu, který je značně předimenzovaný a pro účely získání dotace neprůchozí.
Pokud zůstaneme u ankety a vašich nápadů a postřehů, kam je
potřeba investovat, chtěli bychom vyzvednout opět mnohokrát
se opakující místa, na kterých nám všem záleží, jimiž jsou objekt
keramičky a Orty.

Hrdějovická keramika
Hrdějovická keramika v podobě z 60. let 20. století, jak ji známe
dnes, k naší obci neodmyslitelně patří. Samotná výroba keramiky
se nachází v budově jednoho bloku halového objektu v bývalém
rozsáhlém průmyslovém areálu Jihotvar, který je v současnosti
rozdělen na více malých autonomních celků. Současná obnovená
výroba Hrdějovické keramiky se nachází v přízemních prostorách
haly, tedy v původních prostorách haly s funkcí průmyslové výroby. V souvislosti s ekonomickou udržitelností tohoto prostoru, který obec v současné době pronajímá, a budoucích investic do budovy, které jsou v souvislosti s havarijním stavem některých prostor
nutné, jsme požádali o odborné posouzení znalecký ústav v oboru
stavebnictví a projektování. Ten doporučuje prostor pro zachování
tradice Hrdějovické keramiky zmenšit a ostatní prostory využít pro
jiné účely, například pro společenské multifunkční centrum, které
obecně v obci chybí, tj. místo pro setkávání našich občanů při společenských akcích. V současné době je totiž jediným vhodným prostorem sál v hostinci U Kadleců, který je ale v soukromých rukou.

Důlní dílo Orty
Orty jsou národní památkou, která leží ve dvou katastrech
– z menší části v katastru Hrdějovice, z té větší v katastru Hosín
(do katastru Hosína patří i hojně jmenovaná vyhlídka u borovice,
místo které dle vašich názorů v anketě patří k jedněm z nejoblíbenějších). Orty jsou památkou, která spolu s kaolinovým dolem
v Nevřeni patří mezi evropské unikáty. V současné době se realizují zabezpečovací práce celého komplexu SDD Orty. Investorem
zabezpečení je Ministerstvo životního prostředí ČR. Orty, vzhledem k jejich průběžnému poškozování, jak vodou, tak především
neukázněnými návštěvníky, budou po ukončení zabezpečovacích
prací zcela nepřístupné. Jednali jsme společně se starostou Hosína
o případném regulovaném zpřístupnění Ortů veřejnosti v budoucnosti a budeme se snažit najít možnosti, jak je zrealizovat. Pokud
by se někdo z vás chtěl do této aktivity zapojit, je možné například
založit spolek, jehož cílem bude zpřístupnění tohoto důlního díla.
Více se dočtete uvnitř listů.

Protipovodňová opatření
Protipovodňová opatření jsou také velkým tématem naší obce.
V anketě se objevovaly nápady ohledně vykoupení pozemků potřebných pro realizaci opatření. V této věci podnikáme dílčí kroky
a již existuje projekt, vše ale opět závisí na výsledku jednání s majiteli dotčených pozemků.

Dopravní situace

Senioři a děti

S čím v Hrdějovicích obecně naši občané bojují, je nevhodné parkování v obytné zóně (před domy, případně rovnou na chodnících), což chodcům způsobuje komplikace při procházení. Musíme konstatovat, že zákaz parkování mimo parkoviště je v obytné
zóně dán zákonem a lze řešit pouze jednotlivé případy ve spolupráci s Policií ČR. Pokud nezačnou být lidé k sobě ohleduplní,
nikdo nic nezmůže. Jestliže máte nápad, jak tuto situaci řešit,
budeme rádi, když se ozvete a nám všem, obyvatelům obce, s řešením pomůžete.

Představujeme aktivitu našich seniorů (Rada seniorů Hrdějovic
– Opatovic) a našich dětí (Dětská rada Hrdějovic). Rada seniorů, mimo jiné, přišla v červnu již s konkrétním nápadem – výprav
za kulturou a dětská rada zase předložila námět na propojení
Hrdějovic a Opatovic nějakou sportovní aktivitou. Děti se od
letošního jara pravidelně scházejí a spolupracují s vedením obce
na jejím zkrášlování. Došlo také na společné setkání s architekty,
kde začala jejich společná tvorba budoucí podoby našich autobusových zastávek. O svých aktivitách vás budou jistě zástupci dětí a
seniorů pravidelně informovat i na stránkách Hrdějovických listů.

V souvislosti s dopravní situací vás chceme informovat, že hledáme řešení nebezpečného výjezdu z křižovatky u Opatovic na silnici Hrdějovice – Hluboká nad Vltavou, kde se nám podařil první
pozitivní krůček – povolení odstranění stromů (v období vegetačního klidu), které brání ve výhledu. Po dohodě s odborem životního prostředí dojde k náhradní výsadbě mimo rozhledy v křižovatce. Dále jednáme se Správou údržby silnic, která spravuje
silnice patřící kraji, o opravě silnice do Opatovic, po revizi dojde
k opravě mostu na návsi. Ten byl již zařazen do tzv. Bílé knihy, což
znamená, že bude v nejbližším možném termínu rekonstruován.
Také jsme začali řešit omezení průjezdu nákladní dopravy včetně
návěsových souprav obcí, což není úplně jednoduché. Uvidíme,
zda najdeme nějaké průchodné řešení.

Jízdní řád MHD
MHD je v anketě často kladenou otázkou, především v souvislosti
s nočním spojem o víkendech nebo dopoledním jízdním řádem.
Letos na jaře jsme vedli jednání s vedením Dopravního podniku města České Budějovice a hledali ekonomickou vyváženost
zavedení nočních spojů nebo změn v časech jízdního řádu. Vše
vycházelo pro obec nevýhodně, ale řešení, které DP v současné
době připravuje, by mohlo velice pomoci. Jedná se o projekt tzv.
„BUSTAXI“, kdy naše obec bude zařazena do jeho zkušebního
provozu. Tento projekt je nyní ve fázi příprav, kdy bude spuštěn,
vedení DP však ještě nesdělilo.

Veřejný opatrovník
Úkol, který nám také na začátku našeho působení tzv. „spadl do
klína“, je status veřejného opatrovníka. Zjednodušeně řečeno, pokud soud nenajde jinou možnost, má obec povinnost zajistit opatrovnictví nesvéprávné osoby, která má trvalý pobyt v dané obci.
Města a větší obce mají pro takovýto případ samostatný odbor či
alespoň vyčleněného pracovníka. V menších obcích, mimo svých
běžných povinností, vykonává tento úkol starosta, čímž se toto
„veřejné“ opatrovnictví stává zcela jinou a mnohdy velmi náročnou povinností.

Rádi vás všechny zveme do

STAROSTOVNY

Poděkování
Na tomto místě mi dovolte velké osobní poděkování všem, kteří
nechtějí být jmenováni, ale věřím, že se poznají. Ve svém volném
čase a bez nároku na finanční odměnu se pravidelně zapojují do
pořádání nejen kulturních a společenských akcí, ale svou odborností jsou i velkou pomocí v tomto našem poslání a dávají
nám zpětnou vazbu, že naše snažení má smysl, že sice existuje
názorová rozdílnost, ale i přes ni lze najít kompromis, dokonce
i bez zbytečných bojů.
Naše poděkování patří též technickému a administrativnímu zázemí obce, bez něhož by určitě vše nefungovalo tak, jak má.
Možná můžete namítnout, že např. v sobotu ráno nejsou u vás
před domem uklizené chodníky od sněhové nadílky, že právě
u vás není posekaná zeleň, nebo že zrovna na vás naše administrativní pracovnice neměly dostatek času. Jsou to ale také jenom
lidé, takže věříme, že určitě máte v tomto ohledu porozumění.
Děkujeme také všem zastupitelům, kteří se snaží svými podněty
a zkušenostmi pomáhat k rozvoji naší obce tak, aby se nám tu
dobře žilo. Jsme sice mnohdy názorově velice rozdílní, ale tak to
život v demokratické společnosti přináší. Snad se nám všem jednou podaří komunikovat bez negativních emocí.
V neposlední řadě chceme poděkovat všem našim občanům, kteří
se aktivně zapojili do ankety. Ta je důležitá nejen pro naše architekty, ale i pro vedení obce.
Tímto poděkováním uzavíráme stať věnovanou dění v naší obci
především z pohledu investic. Přejeme nám všem hodně trpělivosti a pochopení, že zázraky neumíme, ale že postupně i díky
vaší pomoci splníme většinu úkolů a odstraníme problémy, které
nás trápí.
Budeme se na vás těšit nejen v ulicích Hrdějovic – Opatovic nebo
na společenských akcích, ale i ve Starostovně – při neformálním
setkání s občany, které plánujeme už na říjen.
Za vedení obce Radka Šulistová,
starostka Hrdějovic

Aneb na neformální setkání se starostkou
v pátek 18.10. 2019 od 19.00 hodin,
opět v místnosti vedle knihovny.
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Hrdějovická drbna
Níže uvedené „zaručené zprávy“ jsme po vsi posbírali
za poslední měsíce:
Firma CTP podala žalobu k soudu pro zmařenou investici
a žádá odškodné ve výši sta miliónů korun…
Po počátečním vyhrocení se podařilo atmosféru alespoň dočasně
zklidnit. V tuto chvíli se jeví, že hrozba soudního sporu s investorem není aktuální. Více viz Developerský záměr CTP
Obec chce zrušit výrobu hrdějovické keramiky…
V žádném případě! Keramika je pro obec velkým odkazem našich
předků a tento odkaz musíme zachovat našim potomkům. Je ale
potřeba hledat ekonomická řešení. Výhledově je potřeba budovu bývalého areálu Jihotvaru v souvislosti s havarijním stavem
některých prostor rekonstruovat. Z důvodu zachování a udržení výroby keramiky jsme požádali o odborné posouzení znalecký
ústav v oboru stavebnictví a projektování, který doporučuje prostor pro zachování tradice Hrdějovické keramiky zmenšit a ostatní
prostory využít pro jiné účely, například jako místo pro setkávání našich občanů při společenských akcích, které by bylo v majetku obce, protože takové místo v současné době v obci chybí.
Pro obec je ekonomicky nereálné, aby sama realizovala provoz
keramiky, proto je potřeba, aby provoz výroby byl ponechán v rukou
podnikatele.

Být Václav
V těchto dnech nás čeká první státní svátek v novém školním roce,
připadající (pro někoho nešťastně) na sobotu čili volný den, kdy
většina z nás nejde do školy ani do práce. Proč oslavujeme právě
28. září?
Pod tímto datem se v kalendáři ukrývá Den české státnosti a svátek sv. Václava, který je již od 31. prosince 1951 památným dnem.
Svatý Václav, kníže z rodu Přemyslovců, patron Čech i Moravy,
který byl zavražděn v roce 935, je symbolem českého státu. S tímto dnem je spojen i rok 995, kdy dobyl Boleslav II. Libice a došlo
k vyvraždění většiny Slavníkovců. Díky tomuto masakru však došlo k upevnění raného českého státu.
Významné události, které se staly dne 28.9.
1929 – k 1000. výročí smrti sv. Václava byla otevřena dokončená
katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
1941 – vyhlásil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich
stanné právo. V tento den se narodil např. chilský básník a
zpěvák Victor Jara (1932), francouzská herečka Brigitte Bardot
(1934) nebo současný český prezident Miloš Zeman (1944).
Víte, kolik našich sousedů je v roce 2019
nositelem jmen Václav a Václava?
V Hrdějovicích a Opatovicích žije s těmito jmény celkem
28 mužů a 5 žen.
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aneb co se trousí po vsi

Hrdějovice zavezlo Orty….
Na podzim roku 2019 byla zahájena sanace důlního díla Orty, aby
nedocházelo k jeho dalšímu poškozování – nejen vodou, ale i neukázněnými návštěvníky. Realizátorem této akce je Ministerstvo
životního prostředí ČR, pod jehož správu Orty spadají. Jejich zpřístupnění bude i po tomto zabezpečení v budoucnu možné, přestože
nyní jsou všechny vstupy zakonzervovány.
Cyklozávod u kapličky na Těšíně byl zrušen….
Tento závod, který se těší velkému zájmu veřejnosti, zrušen nebyl,
závod bude realizován na jaře roku 2020.
Co se píše na neoﬁciálním Facebooku Info Hrdějovice …
Provozovatel FB Info Hrdějovice, který není oficiálním FB obce,
uvedl, že vedení obce v tomto roce nevzdalo pietu k srpnovému
výročí roku 1968 a 1969 a vyzývá k nápravě. Není to pravda, neboť tichá pieta proběhla formou položení věnce k pomníku padlým
na naší návsi. Takto bude uctěno i 101. výročí založení republiky
– stoleté výročí současné vedení obce minulý rok uctilo formou
občanské iniciativy – organizací setkání občanů s autorem knihy
o Hrdějovicích panem Sassmannem v kapli na Těšíně. Tato akce
byla spojena s přednáškou o historii obce s akcentem na období
mezi světovými válkami. Pokud chcete uctít letošní kulaté výročí
17. listopadu 1989, můžete se připojit k plánovanému podvečernímu setkání v Hrdějovicích na návsi dne 17. 11. 2019.
Text: Radek Gális

O jménu Václav:
28. září je podle gregoriánského kalendáře 271. dnem roku a svátek slaví Václav a Venuše. Václav je staré jméno slovanského původu a znamená Více slavný, slavnější (pračesky Veceslav).
Jméno se vyvinulo ze staršího Věnceslav a stejný význam má i jméno
Boleslav. Mužské křestní jméno Václav má i ženský protějšek ve
jménu Václava, které se však zdaleka neužívá tak často jako mužská varianta jména. Stejný význam jako jménu Václav je přisuzován i jménu Boleslav. Domáckými podobami jména Václav jsou
Vašek, Vašík, Vašíček, Váša, Venca, Venouš, Venoušek, Véna, Venda,
Váca, Vacek aj. Jméno Václav zná i slovenština. V angličtině se vyskytuje jako Wenceslaus (Wenceslas), v němčině jako Wenzeslaus
nebo Wenzel. Italská a španělská podoba jména je totožná, zní
Venceslao, portugalskou verzí jména je Venceslau, francouzskou
Venceslas. Ruština jméno užívá jako Vaclav či Vjačeslav, polština
jako Wacław a Więcław, maďarština jako Vencel.
Ke známým nositelům jména patří např. naši králové Václav I.
a Václav IV., kronikář Václav Hájek z Libočan, nakladatel Václav
Matěj Kramerius, sochař Josef Václav Myslbek, válečný hrdina
Václav Morávek, prezidenti Václav Havel a Václav Klaus, dirigent
Václav Talich, herci Václav Voska, Václavové Vydrové, Václavové
Kotkové i Václav Postránecký, režiséři Václav Vorlíček i Václav
Marhoul, kněz Václav Malý, básníci Václav Renč a Václav Hrabě,
zpěvák Václav Neckář, písničkář Václav Koubek, houslista Václav
Hudeček, olympijský vítěz ve veslování Václav Kozák, hokejisté
Václav Prospal, Václav Nedorost a Václav Varaďa a určitě si doplníte i další osobnosti stejného jména, které znáte a kterých si vážíte.
Text: Radek Gális

Hrdějovice očima dětí
Jednou z novinek nového volebního období je založení
„Dětské hrdějovické rady“, zastoupené dětmi různých
věkových kategorií. Zasedání rady se od letošního jara
koná jednou měsíčně na obecním úřadě.
Děti zde předkládají své návrhy na zlepšení života v obci, které
pak vedení Hrdějovic projednává. „Děti, ale i senioři mají nyní
prostor aktivně se zapojit do dění obce, aniž jsou politicky angažováni,“ vysvětluje starostka Radka Šulistová. Zatím se rady účastní
děti od 9 do 15 let, zapojit se mohou mladší i starší do 18 let, jimž
věk zatím neumožňuje volit.
Děti jsou stejně jako dospělí přesvědčeny o tom, že je možné na
vesnici žít spokojeným a plnohodnotným životem, protože vesnice není tak hektická jako město a skýtá spoustu možností, různých
aktivit a bližší vztah k přírodě (ke zvířatům, lesům, procházkám
apod.). Děti se mezi sebou znají většinou již od mateřské školy,
snaží se navzájem si pomáhat a společně podnikat různé aktivity. Mají zároveň spoustu společných zážitků z různých společenských, kulturních a sportovních akcí, které naše obec pořádá. Děti
zde mohou trávit svůj volný čas nejen jízdou na kole po okolí, ale
navštívit i různé zájmové kroužky, např. sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub aj.
Přestože život na vesnici má své kouzlo, i děti se domnívají, že je
zde stále co zlepšovat a pomáhat ke zvyšování jejich bezpečnosti,
ať již z pohledu silničního provozu zahrnujícího kvalitní chodníky, přechody, značení, cyklostezky apod., nebo budováním nových
hracích ploch a rekonstrukcí společných prostorů. Za zásadní podmínku dosažení tohoto cíle považujeme i my vynaložení našeho
maximálního úsilí.
Rády bychom chtěly jako děti poděkovat za možnost zapojovat se
do dění v obci. Věříme, že pro naše dosavadní návrhy, jako jsou
např. Hrdějovicko-opatovický závod, rekonstrukce autobusových
zastávek nebo vybudování sítě cyklostezek, se najdou prostředky k jejich realizaci. Jejich využití přinese nejen nám dětem, ale
i ostatním občanům možnost společného setkávání, spoustu nových zážitků a utužování vzájemných vztahů.

Dětská rada probírá s architekty územní plán obce
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice

Zveme všechny děti na další zasedání Dětské hrdějovické rady ve
středu dne 9. října 2019 od 17.00 hod., které se bude konat v jednací místnosti Obecního úřadu Hrdějovice. Těšíme se na vaši účast
a společnou konzultaci.
Daniel Schusser,
předseda Dětské hrdějovické rady

Více informací získáte od Daniela Schussera na e-mailu:
danny.schusser@seznam.cz
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Orty se zavírají
Starý kaolínový důl v lese mezi Hrdějovicemi a Borkem, známý jako „Orty“, čeká po mnoha letech volného a neřízeného přístupu definitivní zajištění a uzavření. A to jak z důvodu ochrany památky jako přírodní
lokality, tak z důvodů bezpečnostních.
Důlní dílo Orty představuje neobvyklou a ojedinělou technickou
a přírodní památku, jde o zachovalý rozsáhlý komplex chodeb ve
svém součtu 3–4 kilometrů dlouhých, ovšem velmi hustě síťovitě
soustředěných na ploše asi dvanácti hektarů. Jde o pozůstatek
těžby kaolinu z konce 19. století (zejména firmou Hardtmuth),
vykutaný písek byl na povrchu plaven a byl z něho získáván kaolin
k výrobě keramiky. Zbylé haldy písku byly ještě za první republiky
používány k výrobě betonových střešních tašek.

Zimoviště netopýrů
Chodby jsou ručně raženy ve (velmi) slabě tmeleném pískovci
– je krásné vidět důmyslně tvarované profily až pět metrů vysokých chodeb, stopy kovových nástrojů ve stěnách, drobné niky
k odložení kahanů či luceren, vytesaný letopočet „1893“ na jedné
ze stěn štol, což vše tvoří rozsáhlé až dojmem nekonečna působící
bludiště. Obdobné důlní dílo „hlubinné“ těžby kaolinu je v Česku
již jen na jednom dalším místě, a to v Nevřeni u Plzně. Toto místo
bylo řízeně zpřístupněno veřejnosti právě v červnu letošního roku.
Naše Orty mají již dávno i své „wikipedické“ heslo a na „youtube“
mnoho let můžete shlédnout kvalitně zpracovaný filmový dokument „Genius loci důlního díla Orty“, který shrnuje vše podstatné
a zajímavé o Ortech. Kromě technického významu jde o zajímavou geologickou lokalitu, sondu do dějin Země - podle geologa
Václava Cílka jsou Orty „velmi instruktivní odkryv pobřežní facie
křídového senonského jezera“ jaký v Česku „nemá obdobu“, a taktéž o zajímavý a chráněný biotop – významné zimoviště několika
druhů netopýrů.
Orty byly i přes občasné snahy o systematické zamezení přístupu
v zásadě po celou dobu své existence snadno přístupné i laické
veřejnosti, což ze strany nezodpovědných návštěvníků přineslo
určitá poškození (ohně a kouř, malby a spreje, odpadky, tesání do
stěn), některá částečně napravitelná, jiná však fatálně ohrožující
kupříkladu statiku kleneb. Zásadním ohrožením důlního díla se
však staly pak zejména masivní průniky vody z povrchu, které přinesly zanesení, zatopení a statické ohrožení značné části chodeb.
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Chodby bývalého dolu jsou popsané vandaly

Lákadlo pro turisty
Jako přírodní památka Orty podléhají sice ochraně Jihočeského
kraje, jako staré opuštěné důlní dílo bez majitele jsou však pod
pravomocí odboru geologie Ministerstva životního prostředí, který provádí zabezpečení starých důlních děl. Požadavek na sanaci
a zabezpečení se letos realizuje – kromě uzavření hlavního vchodu a zakrytí vchodů dalších budou zasypány i četné jámy v lese
vzniklé nad starými závaly v systému chodeb. Důležitou součástí
zabezpečení dolu bude i sanace průniku povrchových vod do systému. Sanační opatření jsou současně činěna i na základě doporučení pracovníků Správy jeskyní České republiky (Chýnovská jeskyně), které nechává z technického hlediska otevřenou možnost
pozdějšího případného možného řízeného zpřístupnění komplexu
veřejnosti.

Zpřístupnění by však předpokládalo četné další investice, které
nejsou v intencích základního zabezpečení starého důlního díla,
ani v intencích zabezpečení prostor jako přírodní památky či
zvláště chráněného území. Zůstává tedy myšlenkou a možností,
která by vyžadovala vysoké investice, nejen základní sanaci zpřístupňované části chodeb, vyvezení části naplavených sedimentů,
další zabezpečení dolu, ale i základní infrastrukturu pro návštěvníky apod. Zde se otevírá pro následné roky výzva do budoucna
pro obec Hrdějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem a obcemi
Hosín a Borek. Podle informací ze strany Správy jeskyní České
republiky je tato možnost za určitých příznivých předpokladů realizovatelná a Orty by se tak mohly stát významnou turistickou
lokalitou Českobudějovicka.
Text: Roman Míčka

Plánek podzemí starý takřka 30 let
Foto a mapa archiv autora
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Architektura

Aby se nám v Hrdějovicích dobře žilo
Hrdějovice a její obyvatele čeká v následujících letech
proměna k lepšímu. Na vizi rozvoje obce nyní pracují architekti z ateliéru City Upgride, kteří se prostřednictvím
Hrdějovicého zpravodaje obracejí ke všem občanům.
Vážení obyvatelé Hrdějovic,
právě pro vás pracujeme na vizi rozvoje vaší obce. Jedná se o
dlouhodobý projekt, který nahlíží na vaši obec z různých měřítek
a oblastí. Hledáme dlouhodobé potenciály, ale i místa, která jsou
zajímavá a mohou se rozvíjet již v blízké době. Mít vizi, ke které se
nahlíží při dalším projektování a realizacích, nám přijde důležité.
Nevznikají pak nepromyšlené nahodilé projekty. Cílem je přinést
do obce nápady, které vytvoří pěknou obec, ve které se Vám bude
dobře žít.
Nyní probíhá fáze důkladného seznamování se s vaší obcí. Procházíme každý kout Hrdějovic, práce na místě je pro nás důležitá,
tak Hrdějovice nejlépe poznáme. Proto je možné, že nás v průběhu naší práce po obci můžete potkat. Studujeme různé podklady,
např. historické mapy a fotografie, průzkumy, články. A setkáváme se s obyvateli a dalšími lidmi, kteří mají co říct k rozvoji obce
nebo jednotlivým řešeným tématům. Již se uskutečnilo setkání s
dětskou radou, tvůrcem územního plánu, odborníky na Hrdějovickou keramiku atd., další setkání máme v plánu. Kromě tohoto
průzkumu proběhla anketa, kterou jsme pro vás připravili a zapojilo se do ní 123 občanů.

Kdo tvoří City Upgrade?
„Jsme architekti zabývající se prací pro města a obce formou
rozvoje architektury a urbanismu. Před samotným zpracováním architektonického úkolu se snažíme kvality města celkově
zhodnotit a najít jeho potenciál. S nalezenou hodnotou následně pracujeme a rozvíjíme tím unikátnost každé obce. Tento
přístup považujeme za jediný správný, protože podporuje aktivitu místních obyvatel a jejich uvědomění si hodnot místa,
kde žijí. Město či obec se tak stane jedinečnou, konkurenceschopnou a bude příjemným místem pro své obyvatele i turisty.
Vymýšlíme architekturu vycházející z podstaty, hodnoty a potenciálu místa. Jen díky tomu můžeme předložit architektonické dílo
s myšlenkou a ne pouze povrchní a líbivý návrh. Nedesignujeme.
Hledáme, hodnotíme, analyzujeme, ptáme se, navrhujeme a realizujeme.“
www.cityupgrade.cz
Ivo Pavlík a Anita Prokešová,
architekti City Upgrade
(redakčně upraveno)

Zabýváme se jak místy v obci, tak v krajině. Určitě budeme řešit
návrh návsi, přemýšlíme, jak do budoucna pracovat s keramičkou
a orty, v kterých vidíme potenciál. Avšak neméně důležité je pro
nás řešení autobusových zastávek, laviček nebo stromů v ulicích.
Z hlediska krajiny analyzujeme zejména vedení cest, jak pro pěší,
tak pro cyklisty, aby byla pro vás okolní místa dobře a příjemně přístupná (např. napojení cyklostezky do Českých Budějovic).
Důležitými tématy jsou i voda a stromy v krajině.

Obec Holasovice, okres Opava
Foto: www.cityupgrade.cz
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ZŠ v Dolních Břežanech
Foto: www.skoladavinci.cz

Výzva pro obyvatele Hrdějovic:
Kde chcete žít vy a vaše děti?
V současné době se vytváří architektonická koncepce
rozvoje Hrdějovic, která přinese jejím obyvatelům
lepší a spokojenější život. Co na její význam říká
architekt Miroslav Vodák?
Proč by obec měla chtít architektonickou koncepci obce a co to
vlastně je? Před pěti lety si mě pozval starosta jedné obce ležící nedaleko Hrdějovic na obecní úřad a řekl, že sice má územní
plán, ale potřeboval by další dokument, který by mu poradil, kde
postavit spolkový dům. Územní plán mu totiž vymezuje především technické záležitosti rozvoje: kde se může stavět, co se může
stavět, kde je nezastavitelné území, kde vedou silnice a kde infrastruktura. V tom je poměrně dobrý a přesný, ale ve velkém měřítku a nastaveném procesu projednání má samozřejmě své limity.
Doporučil jsem mu zpracování architektonické koncepce. Územní
plán totiž například neříká skoro nic o charakteru území, respektive jednotlivých staveb a prostranství mezi nimi. Neříká, kde je
hospoda, a pokud ano, tak jak v ní vaří. Neříká, kde je spolkový
dům, a pokud ano, tak co a kdy se v něm odehrává. Neříká, kudy
chodí děti do školy a kam chodí za školu. Neříká, jestli je na návsi
tradiční pekařství nebo vietnamský obchod. Neříká, jestli místní fotbalisté hrají okresní přebor nebo druhou ligu a kolik na ně
chodí fanoušků. Neříká, jaký máte rozpočet a na co jsou dotační
programy. Neříká nic o vztahu starousedlíků a nově přistěhovaných nebo o tom, kam dojíždíte za prací, za lékařem a kam za
květinářem.
Na první pohled se zdá, že jsou to otázky, které nesouvisí s architekturou. Pokud architekturu bereme jako sestavu betonu a cihel,
která vytváří zdi a následně stavby bez širšího kontextu sídla a
společnosti, pak je nějaká architektonická koncepce zbytečná. Ale
pokud se shodneme, že architektura je také prostor mezi zdmi,
tam kde se odehrává váš soukromý a následně i veřejný život,
pak tento život architektura výrazně ovlivňuje. Drtivou většinu
našeho času totiž trávíme v uměle vytvořeném prostředí, které má
(anebo taky nemá) možnost ovlivnit to, co v něm děláme, jak to
děláme a jak se chováme.
Architektonická koncepce obce může v celkovém společenském a
urbanistickém kontextu sídla pomoci zodpovědět základní otázky
každé stavby: především co chci stavět a proč chci stavět? To následně ovlivňuji další témata, jako jak a s kým budu stavět, kde
budu stavět a za kolik. Chcete stavět novou školu, tělocvičnu,
hasičárnu nebo spolkový dům? Nebo dokonce celou náves? Pro
koho bude? Jaké je vhodné místo? Kolik bude stát a kdo ji zaplatí? Jak si vyberete architekta? Protože většinu těchto staveb staví
malá obec jednou za desítky let, zpravidla neexistuje dlouhodobá
opakovaná zkušenost s jejich realizací, což může vést k poměrně
velkým a drahým chybám. Výsledky pak vidíme všude kolem.

Možností je obrátit se na odborníky, například architekty, a nechat
si poradit. Protože architektonickou koncepci, o kterou je mezi
starosty čím dál větší zájem, si nechalo zpracovat už mnoho obcí,
tak se na tvorbu koncepčních studií v poslední době zaměřuje a
specializuje čím dál více týmů. Ty nejsou složené jen z architektů,
ale i dalších profesí, jako jsou sociologové nebo sociální geografové, dopravní inženýři nebo odborníci na hospodaření s krajinou
a vodou. Výsledkem je ucelený pohled na současný stav obce a
návod k jejímu rozvoji do dalších let. Je to jakýsi strategický plán,
který je zaměřený na architekturu.
Do procesu vzniku tohoto dokumentu je samozřejmě třeba zapojit
i veřejnost, a to formou participace, což je naprosto základní předpoklad k dobré a fungující koncepci. Architekti tu totiž nejsou od
toho, aby hned něco navrhli, ale aby s vámi diskutovali. Hrdějovice samozřejmě mohou pokračovat v rozvoji stejným způsobem
jako v minulých desetiletích. Zároveň je zde ale za současného
vedení dobrá příležitost vydat se tímto novým směrem.
Text: Miroslav Vodák

Profil

Ing. Arch. Miroslav Vodák (1979) je absolventem Fakulty
architektury ČVUT v Praze. Architektonickou praxi získal
v ateliérech A8000 Střítecký - Krupauer a CGA Architects
v New Yorku. Kromě projektové praxe se jako člen spolku
CB Architektura věnuje propagaci architektury veřejných
staveb a veřejného prostoru a organizaci architektonických
soutěží. V loňském roce byl nominovaný na cenu Architekt
roku.
Více informací na:
www.mirekvodak.com
www.cbarchitektura.cz.

Výzva!

Prosíme ty, kteří v anketě projevili zájem spolupracovat
více při aktivitách obce, ale zanechali pouze své jméno
bez bližších údajů, o zaslání kontaktních údajů (e-mail,
telefon) na e-mail vedení obce:
obec@hrdejovice-opatovice.cz
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Co se děje v naší
škole a školce
A zase zpátky ve škole…
K podzimu patří kromě babího léta, studených rán a
deštivého počasí také začátek nového školního roku.
Stejně tomu bylo i letos v hrdějovické škole, a to
doslova.
Obvykle se všichni scházíme u našeho školního stromu, ale letos
nás déšť zahnal do školní budovy. I tak byl začátek školního roku
slavnostní. Nejvíce samozřejmě v 1. třídě. Prvňáci, kterých letos
nastoupilo 21, byli vzorní, nebojácní, veselí, povídaví, pohotoví…
prostě takoví, jací mají správní prvňáci být. Učit se chtěli začít už
od druhého dne. Hodně úspěchů jim do nového školního roku
přišla popřát také paní starostka a zpříjemnila jim první den drobným dárkem. Od své paní učitelky třídní si malí školáci odnášeli
na památku perníkovou medaili s počátečním písmenkem svého
jména. V prvním týdnu školního roku čekalo na nové žáčky zejména seznamování se školou, se staršími spolužáky, a brzy u nás
určitě budou jako doma.
Minulý školní rok jsme ukončili o týden dříve. Bylo to z důvodu
přístavby tolik potřebných šaten. I když se první den ve škole děti
ještě přezouvaly ve starých šatnách, ty nové už na sebe nenechaly
dlouho čekat a 10. 9. 2019 proběhla jejich kolaudace. A šatnami
budování v naší škole nekončí. Škola potřebuje další investice,
které jsou potřebné pro její rozvoj, především přístavbu družiny a
opravu střechy.
Začátek školního roku bývá spojen i s plánováním toho, co nás
v následující době čeká. Život školy budou i v letošním školním
roce provázet všechny tradiční akce. Tou nejbližší, která nás čeká
na podzim, bude kulturní vystoupení pro babičky a dědy na jejich setkání 8. listopadu. Budeme se snažit opět všechny potěšit i pobavit pásmem písniček a scének. Hned potom se přiblíží
1. adventní neděle a s ní i naše tradiční divadelní představení o
narození Ježíška, které vždy hrajeme pod rozsvíceným vánočním
stromem.
V podzimním období plánujeme i Podzimní tvoření, kdy celou školu
vyzdobíme svými výrobky z přírodnin. Tvoření se stane součástí týdenního projektu Škola nazeleno. V rámci tohoto projektu bychom
se chtěli zaměřit na životní prostředí v naší obci a nejbližším okolí.
Máme u nás uklizeno? Třídí obyvatelé Hrdějovic odpad? Není snad
někde nějaká „černá skládka“? Co se děje s odpadem, který obec
vyprodukuje? Jak to vypadá s čistotou potoka Čertíka a rybníčku
Za kapličkou? Jaká je hustota dopravy na různých místech obce?
Na tyto a další otázky bychom chtěli najít odpověď. Vypravíme se
i do čističky odpadních vod nedaleko obce.
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Jednotlivé třídy mají již naplánovány také výukové programy ve
spolupráci s ekologickým centrem v Českých Budějovicích. V nich
se dozvíme opět spoustu zajímavého o přírodě. Čeká nás vycházkový den k Vrbenským rybníkům, Borecká lesní stezka a návštěva budějovické Stromovky. V našich plánech nesmí chybět ani divadelní
představení, a tak jsme opět do školy pozvali divadlo Okýnko. Od
listopadu začínáme jezdit na bruslení na ledovou plochu v Českých
Budějovicích a tam za námi v prosinci přijdou i Mikuláš a čerti.
A na co všechno se můžeme letos ještě těšit? Na zajímavé vyučovací hodiny matematiky, na vyučování na školní zahradě, na přestávky, tělocvik, besedy se zajímavými lidmi, na vycházkové dny po
celý školní rok, školu v přírodě, celodenní výlety, na nové knížky
v knihovně, na zpívání, plavání, na kroužky a mnoho dalšího. Takže
podle hesla, které bylo na tabuli v 1. třídě první školní den: „…vzhůru na palubu… a vyplouváme“.
Mgr. Irena Dušáková, ředitelka ZŠ Hrdějovice
(redakčně upraveno)

Seznam letošních
prvňáků:
Barbořák Lukáš,
Bíca Štěpán,
Bícová Viktorie,
Brožová Anna,
Březinová Karolína,
Cimbulka Matyáš,
Dejčmar Matyáš,

Florianová Aneta,
Fojtlová Zuzana,
Chmelařová Tereza,
Kaprová Olga,
Karbanová Klára,
Košťálová Eliška,
Lukáš Jan František,

Mazalovský Tomáš,
Mikolášová Kristýna,
Palma Václav,
Piskáčková Lenka,
Pospiech Gabriel,
Šuster Jan,
Wostl Tomáš,

Prvňáčky a jejich rodiče přivítaly v pondělí 2. září třídní
učitelka Anna Kodadová, ředitelka Irena Dušáková,
družinářka Barbora Procházková a starostka Radka
Šulistová.
„Dnes je pro vás nejvýznamnější den v životě, protože vybíháte
na dlouhý maraton, který může trvat i dvacet let,“ obrátila se na
malé školáky starostka Radka Šulistová. „Přeji vám, ať vykročíte
tou správnou nohou. Máme tu nejkrásnější školu, kam jsem chodila
i já, naši dva synové a nyní i dcera. Přeji vám hodně sil, a kdyby
vás učitelky zlobily, přijďte za mnou na úřad, abych jim mohla říct:
Tytyty! A naopak, přijďte mi říct, když budete spokojené a bude
vám s nimi dobře, a já je ráda pochválím. A protože jsem původním
povoláním také učitelka, přeji vám, všem učitelkám, hodně trpělivosti. A když se vám, děti, něco nepovede, nic se nestane, protože
jak se říká: Svatá Hora nespadne. Tak ať jste tady rády,“ rozloučila
se starostka, která první den školy rozdala čokoládové růže nejen
prvňáčkům, ale i ředitelce, družinářkám a všem učitelkám.
Text a foto: Radek Gális

Sluníčka a Vodníci zcela zaplnili mateřskou školu
Letos v květnu se uskutečnil zápis do mateřské školy v Hrdějovicích. Žádost o přijetí podali rodiče celkem 24 dětí, přijato bylo
18 z nich. Do základní školy odešlo 14 předškoláků. V naší mateřské škole máme dvě třídy, o které se starají čtyři kvalifikované
učitelky. V každé třídě je umístěno 28 dětiček. V 1. třídě Sluníček
jsou děti tří- až čtyřleté, starší děti jsou ve 2. třídě Vodníků. V naší
mateřské škole je kapacita naplněna, takže nejsou žádná volná
místa. Je mi líto, že vzhledem ke kapacitě školy jsme nemohli
vyhovět všem žadatelům.
Po celý školní rok pracujeme s dětmi podle našeho Školního
vzdělávacího programu a Třídních vzdělávacích programů. Pro
děti i jejich rodiče máme připravené další aktivity.

Zájmové činnosti pro děti: angličtina, dovedné ruce, netradiční
výtvarné techniky, zumba, jóga.
Programy pro děti a jejich rodiče: návštěva divadelních představení v mateřské škole, Mikulášská besídka, pečení a zdobení
perníčků, Maškarní ples, Den dětí s Pepou Maxou, Olympiáda,
výlet dětí, víkendový pobyt s předškolními dětmi a jejich rodiči, rozlučkový večer pro předškoláky a jejich rodiče na zahradě
mateřské školy.
Naším velkým přáním je, aby děti byly v naší mateřské škole
rády, v klidu a pohodě.
Marie Hofbauerová, ředitelka MŠ Hrdějovice
(redakčně upraveno)
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Na Podkarpatskou Rus
za medvědy i Foglarem

K zajímavým místům, kam se letošní prázdniny vypravily děti z Hrdějovic, patřila např. západoukrajinská Podkarpatská Rus, která do druhé světové války
patřila k Českolovensku.
„Na Ukrajině v Koločavě se mi moc líbilo. Byla jsem tam už loni
a pokaždé to byl krásný zážitek. Nejvíc se mi líbil výlet na místo,
kde v roce 1938 tábořil Jaroslav Foglar se svým skautským oddílem. Skvělé bylo také vyjít na horu Strimbu (1719m). Navštívila
jsem i jezero Siněvir a záchranou stanici pro medvědy. Ochutnala
jsem typická ukrajinská jídla a poznala zdejší kulturu. Jediné, co
se mi na Ukrajině nelíbilo, je skutečnost, že lidé vyhazují odpadky
do řeky a do přírody. Jinak je Ukrajina krásná a všem bych doporučila se tam jet podívat.“
Text: Alena Míčková

Foto: archiv autorky
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Pannu Marii v kapli
na Těšíně chrání nová mříž
Kaple P. Marie Lurdské na Těšíně již může být otevřená celý den, aby se návštěvníci kochali vnitřní výzdobou a ti věřící se mohli pomodlit k Panně Marii.
Vchod do kaple totiž zakrývá od srpna nová kovaná mříž, kterou
zhotovil umělecký kovář ze Strašína Jan Helíšek. Pevná několik
metrů vysoká dřevěná vrata mohou tak zůstávat otevřená aniž by
hrozilo, že dovnitř zavítá host s nekalými úmysly.
„Kovář vytvořil tři varianty návrhů, ze kterých si vedení obce
podle požadavku památkářů jednu vybralo, aby krásně dotvořila
opravenou kapli,“ vysvětluje kněz Tomas van Zavrel, díky jehož
daru obci je mříž nainstalována.
„Mříž umožňuje otevření a větrání kapličky. Tím se stává kaple na
Těšíně součástí projektu Křesťanské Povltaví, který se snaží mimo
jiné zpřístupnit veřejnosti církevní památky nacházející se do 10
km od Vltavy. Těšín je obzvlášť významný díky poloze kapličky na
konci stromové aleje a díky krásnému posezení kolem pramene,“
dodává hlubocký farář Tomas van Zavrel, který slouží mše v kostele na nedalekém Hosíně.
Novou mříž zhotovil umělecký kovář Jan Helíšek. Přeměřit si
vchod kaple před její výrobou přijel spolu s knězem Tomasem van
Zavrelem v pondělí 17. června.
Mříž přibyla ke vchodu do kaple 20. srpna před hrdějovickou poutí
k sv. Bartoloměji. Pouť přilákala návštěvníky do obce poslední srpnovou neděli 25. srpna. Dopoledne se konala mše svatá v kapli na návsi,
od 14 hodin vystoupil v parku Teátr Pavla Šmída. Posluchači si přišli
na své v Hospodě U Kadleců při Příjmené hodince a od 18 hodin se
konal podvečerní koncert v kapli P. Marie Lurdské na Těšíně, kde soubor Cantus Firmus nabídl setkání s hudbou starých mistrů.

Návštěvy kaple na Těšíně zůstaly natrvalo vryté do paměti mnoha
generací poutníků, kteří sem zavítali s modlitbou, pro usebrání či
načerpání sil a radosti do života. Jedním z nich byl i kněz František
Hobizal (1933 – 2001), který svou vzpomínku z dětství zachytil
v knize Volání budějovických zvonů, z níž je i následující úryvek.
Text a foto: Radek Gális

Těšín
Některé nedělní odpoledne řekla babička: „Fanoušku, dnes bychom se mohli podívat do Těšína, co říkáš?“ Ještě dobře, že jsem
měl dojedeno, protože bych se byl samou radostí zalkl. Ujednáno
– a po jedné jsme vyrazili na nádraží. Vlak do Hrdějovic přijel
za chvilinku, bylo to radostné cestování. A pak stačilo udělat pár
kroků – a byli jsme v chládečku, pod stromy, u studánky a přede
dveřmi bílé kaple. S námi přijelo hodně Budějovičáků, jistě také
osvědčená vůdkyně těšínských pobožností slečna Heroutová z Růženeckého kostela. Těšínské slavnosti byly neorganizované, ale
tím milejší. Na oltáříku plály svíce kolem Panny Marie Lurdské,
která stála v samém kvítí. Kaple byla plničká a lidé seděli venku
na lavicích, u studánky a pod stromy, kde se dalo.

Heroutová se počala modlit a potom najednou se ozvalo harmonium a začala se prozpěvovat jedna mariánská píseň za druhou,
jedna hezčí než druhá. Bylo to milé, kouzelné a dojímavé. S večerem vraceli jsme se vlakem domů naplnění pohodou pobožnosti
i krásné přírody Těšína.
Text: František Hobizal – Budějovická trilogie,
Karmelitánské nakladatelství Kostelí Vydří, 2007
Pravidelná duchovní setkání probíhají v kapli P.Marie
Lurdské každý první čtvrtek v měsíci od 17.00 hodin.
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Hasiči letos získali
novou zbrojnici
V Hrdějovicích dlouhodobě působí Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Hrdějovice i Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO). O tom, co se v letošním roce zdejším členům SDH a JSDHO zatím
podařilo, informuje velitel jednotky Zdeněk Bauer.
První společenskou akcí v roce 2019 pořádanou především pro
děti bylo posledního dubna Pálení čarodějnic a současně s ní stavění májky na návsi. Dne 11. května jsme uspořádali za přispění
zastupitelstva obce slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice.
Velice nás potěšil zájem místních i přespolních návštěvníků o
prohlídku celého objektu zbrojnice. Rádi jsme se pochlubili naší
historií a sportovními úspěchy, kterých naši členové v uplynulých
letech dosáhli.
Další tradiční akcí byl v neděli 2. června Dětský den na hřišti
Slavoje Hrdějovice. Zde se uskutečnily různé ukázky sportů a dovedností a také ukázky techniky všech složek Integrovaného záchranného systému (IZS).
Členové spolku také již tradičně čistili všechny kanálové vpusti
v Hrdějovicích a v Opatovicích. Další významnou spolkovou aktivitou jsou návštěvy okolních spolků při jejich oslavách a výročích. V letošním roce jsme zatím navštívili následující spolky SDH:
11. dubna Dobřejovice (žehnání a předání nového praporu),
22. června Chotýčany (oslavy založení a soutěž v požárním sportu), 20. července Zliv (výročí 120 let od založení), 27. července
Radonice (výročí 120 let od založení), 24. srpna Lišov (otevření
hasičské zbrojnice po rekonstrukci).

Zásahová jednotka obce

V sobotu 11. května se slavnostně otevírala nová hasičská zbrojnice
v Hrdějovicích za účasti kněze Tomase van Zavrela
Foto: Archiv JSDHO Hrdějovice

Naše jednotka má zcela nové zázemí pro svoji výjezdovou činnost.
Šatna má skoro třetinu plochy jako celá hasičárna na návsi. Zcela
se změnila i naše rychlost výjezdu více auty najednou. Nyní už pro
nás není problém vyjet dvěma cisternami do 10 minut od vyhlášení poplachu, což jsme si již několikrát vyzkoušeli při výjezdech
k lesním požárům. Celkem jsme letos (do prázdnin) měli zatím
19 výjezdů, z toho 7 k požárům, 8 kvůli technické pomoci a čtyřikrát kvůli ostatní pomoci. Desetkrát jsme zasahovali v katastru
Hrdějovic, dále pak v Českých Budějovicích, Hosíně nebo Úsilném.
Za SDH a JSDHO Zdeněk Bauer
(redakčně upraveno)

Zájemci:

Kdo by se chtěl stát dobrovolným hasičem nebo
hasičem v zásahové jednotce, kontaktujte Z. Bauera
na tel. 723 192 408.
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Dobrovolní hasiči zasahují při lesních požárech i různých událostech
Foto: Archiv JSDHO Hrdějovice

Mladí hasiči získali
několik prvenství
My děti sedíme nejen u počítačů, ale také jsme nastartovaly novou hasičskou sezónu.
Letos jsme ji my starší žáci SDH Hrdějovice začali soutěží v Holubově v okrese Český Krumlov. Hned pár dní na to byla obvodová
soutěž v Chrášťanech.
Naše éra úspěchů začala v Týně nad Vltavou, kde jsme skončili na
krásném prvním místě. Následoval Hosín, kde jsme byli druzí a kde
s námi také zasoutěžila naše přípravka, která zvítězila. V Nových
Homolích jsme byli opět první. Dále jsme se zúčastnili soutěží ve
Zlivi a na Srubci. Koncem srpna nás čekala každoroční noční soutěž
v Ločenicích, kde se běhají dva pokusy požárních útoků. V září ještě
pojedeme na dvojboje do Dolního Bukovska, Chrášťan, Olešníka a
Ohrazeníčka, kde naši soutěžní sezonu zakončíme.
Mezi naše aktivity nepatří jenom trénovaní na hasičské soutěže,
ale i výpomoc při různých hasičských či obecních akcích, např. při
Pálení čarodějnic, při soutěži v požárním útoku mezi třídami místní
základní školy a při Dětském dni, kde naše přípravka předvedla
krásnou ukázku požárního útoku.
Naší každoroční velkou letní tradicí je týdenní odpočinek na hasičské chatě, kde trávíme náš čas hraním různých her a pořádáním
výletů. Letošní hasičskou sezónu zakončíme opět dohasnou, kde si
vedoucí se svým družstvem vymyslí vlastní program.
Zveme všechny, kteří mají zájem o hasičský sport, na tréninky, které
se konají až do zimy každé pondělí po 16. hodině na dráze naproti
kravínu. Těšíme se na vás.
Starší žáci SDH Hrdějovice
(redakčně upraveno)

Malí hasiči se předvedli při Dětském dni
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice
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Fotbalisté Slavoje Hrdějovice
mají být na co hrdí
Vážení spoluobčané, přátelé, fanoušci hrdějovických
barev, rádi bychom vás informovali o aktivitách týmů
přípravek Slavoje Hrdějovice, z.s., v sezóně 2018/2019.
Naše děti nám dělají opravdu radost. Máme za sebou
velmi úspěšný fotbalový ročník, proto si shrňme, co se
během této sezóny událo.
V mužstvech mladší a starší přípravky jsou děti podle ročníků narození v rozmezí 2008 až 2013. Trénujeme od ledna do konce
března 2x týdně, mladší i starší přípravka v tělocvičnách Hrdějovice a Kněžské Dvory. Od dubna do konce října trénujeme venku
na hřišti v Hrdějovicích rovněž 2x týdně, v pondělí a ve středu od
17:00 do 18:30 hodin.
Rádi uvítáme nové členy – děti ve věku od 6 let (ročník 2013
a starší). Potřebujete jen sportovní oblečení, vhodnou obuv
– nejlépe kopačky, vlastní míč, dobrou náladu. Budeme se těšit na
budoucí spolupráci s vámi. Přijít mohou chlapci i děvčata, kteří
mají chuť s námi sportovat a učit se mít rádi fotbal.

Největší úspěchy mladší přípravky:
Zliv = 1. místo, jednodenní turnaj
Český Krumlov = 1. místo, celkem 3 turnaje
Rudolfov = 2. místo, jednodenní turnaj
Kam.Újezd = 2. místo, jednodenní turnaj
Okresní přebor 2018/2019 = 1. místo
Všechny tyto vynikající úspěchy jsou dílem velkého nadšení našich nejmenších fotbalistů a výborně prezentují naši obec po celém Jihočeském kraji. Není to vždy s dětmi jednoduché, ale jejich
elán, radost a úsměvy nás ženou dál a my trenéři jsme jim za
to vděčni. Naši hráči hrají nejen ve své kategorii, ale i o stupeň
starší, například starší přípravka za mladší žáky a mladší přípravka za starší přípravku. V každém týmu se snažíme dávat příležitost všem hráčům, nikoliv jen určitým jednotlivcům, jako je tomu
v ostatních oddílech. Proto si mohou i vaše děti přijít zahrát a
zažít pocit z vítězství.
Pokud by i vaše děti měly zájem a chuť přidat se k našim kamarádským týmům přípravek, můžete se přijít podívat na naše tréninky na hřišti v Hrdějovicích: trénink přípravek – každé pondělí
a středa od 17:00 do 18:30 hodin.
Rád bych také poděkoval trenérům za obrovskou trpělivost, kterou malým hráčům věnují v rámci volného času bez nároku na
honorář, našim sponzorům a v neposlední řadě pak všem rodičům
za jejich podporu, bez které by to opravdu nešlo.

Mladší přípravka vyhrála
Okresní přebor 2018/2019
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Malí fotbalisté si zahráli na Dětském dni
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice
Veškeré informace a dotazy:
Miroslav Douda – hlavní trenér starší a mladší přípravky Slavoj
Hrdějovice, z.s
e-mail: m.douda@seznam.cz, mobil: 603 782 307
Samozřejmě nejen týmy přípravek, ale i žáků a dorostu dělají Slavoji Hrdějovice a celé obci dobré jméno. Nesmíme zapomenout
ani na A a B tým mužů. Ostatně každý tým můžete osobně spatřit v areálu fotbalového hřiště, kde pravidelně probíhají tréninky
i mistrovské zápasy. Rádi vás zde přivítáme. Posedět můžete i ve
zdejší restauraci.
Sezóna domácích fotbalových zápasů začala již 24. 8. 2019
utkáním našeho A týmu mužů s Netolicemi. Od té doby si můžete být jisti, že každý víkend se setkáte na fotbalovém hřišti
v Hrdějovicích s některými z našich týmů při soutěžním utkání. Zavítat můžete na jakýkoli z nich. Při té příležitosti si také
můžete vyzvednout seznam všech domácích utkání, aby vám
žádný zápas neunikl. Informace můžete získat i na našem webu
www.slavojhrdejovice.cz, který aktualizujeme na zápasy nového
fotbalového ročníku.
Na shledanou v areálu fotbalového hřiště Slavoje Hrdějovice při
trénincích a zápasech našich mužstev se těší trenéři, asistenti a
celý realizační tým.
Za Slavoj Hrdějovice
Miroslav Douda

Trenér Miroslav Douda a Karel Albert
Hráči: Marián Krieg, David Jinda, Jan Krauz, Adam Douda, Martin Mazalovský,
Josef Pomije, Šimon Slezák, Jan Labaj, Patrik Stejskal a brankář Václav Klouda

Oddíl nohejbalu Slavoje
po prázdninách znovu
nastartoval činnost
My, nohejbalisté Slavoje (většině členů je přes 60 let), jsme už
dávno odrostli školním lavicím, a tak vlastně žádné prázdniny nemáme. Nohejbal hrajeme celoročně, ale vzhledem k dovoleným je
docházka na tréninky o prázdninách přeci jenom slabší.
Sezónu na našem antukovém hřišti v areálu Slavoje začínáme
koncem dubna. Venku hrajeme 2x týdně (středa, neděle) cca do
konce října, než nás zkracující se dny donutí antuku opustit. Od
listopadu se pak přesuneme do tělocvičny, kde vzhledem k nákladům trénujeme 1x týdně (neděle odpoledne).
Nehrajeme žádnou oficiální soutěž, a tak by se náš sport mohl nazvat rekreačním. Jenže vzhledem k tomu, že naše tréninkové zápasy mezi sebou nepostrádají nasazení, rivalitu ani bojovnost, tak
se o nějakém rekreačním hraní nedá hovořit. Navíc máme v rámci
Jihočeského kraje podobně hrající spřátelená mužstva, která nás
během sezóny zvou na různé turnaje, ve kterých se už na sportovní výsledek a prestiž klade větší důraz.

Také náš oddíl každoročně pořádá dva turnaje pro 8 – 12 mužstev.
Novoroční turnaj pořádáme v naší sportovní hale a podzimní na
našem antukovém kurtu. V případě většího počtu přihlášených
mužstev si vypomáháme ještě souběžným pronájmem sportovní
haly. Naše turnaje mají mezi ostatními družstvy velmi dobrý zvuk
nejen díky příjemnému prostředí, ale i doprovodnému servisu,
včetně gastronomie, a cenám pro hráče. To všechno díky přičinění
hráčů, darům od sponzorů a pomoci obecního úřadu.
Takový turnaj proběhl v sobotu 21. září za účasti mužstev z Chlumu u Třeboně, Novosedel nad Nežárkou, Lomnice nad Lužnicí
nebo Boršova a Nemanic. Dobrou náladu po turnaji pak přeneseme na vyhlášení výsledků do restaurace na hřišti a celý večer
vyplníme produkcí hudební skupiny. Turnaj se koná už od 9 hodin
a diváci jsou srdečně zváni. Stejně tak uvítáme případné zájemce
o tento pohodový sport na našich trénincích.
Text: Josef Šára
(redakčně upraveno)

4. ročník Letní školy
angličtiny hrou (LŠAH)
Příměstský tábor ve Sportovní
hale Hrdějovice 2019
Letošní již 4. ročník příměstského tábora, Letní školy angličtiny
hrou, byl v mnoha ohledech ojedinělý. Konaly se tři turnusy od
konce července do poloviny srpna. Osvědčenou základnou se opět
stala Sportovní hala v Hrdějovicích, kde využíváme prostory recepce v přízemí se zázemím. LŠAH se stále zaměřuje na výuku
angličtiny v dopoledních hodinách a sportovně laděné odpoledne. Tento projekt byl primárně určen místním dětem, ale solidní
odezvu získává i od účastníků z Českých Budějovic a širšího okolí,
případně u rodičů, kteří pracují v okolí obce Hrdějovice. Věkové
spektrum našich studentů a sportovců je v rozmezí od 6 do 11 let.
Dopolední aktivity se zaměřují na studium angličtiny, počínaje
úplným začátkem jako jsou pozdravy, číslice, počítání 1 – 100,
barvy, abeceda, hláskování písmen a číselných údajů, až po náročnější věty a běžné obraty. V rámci odpoledních aktivit jsme
velice často hráli fotbal, v prvním turnusu jsme dokonce trénovali házenou, dále všemi stále oblíbenou vybíjenou, ale také jsme
podnikali krátké túry po okolí tak, abychom se opět stihli vrátit
do haly za rodiči. Letos jsme si i trochu zahoubařili, postavili pár
lesních domečků a soutěžili jsme v lehkoatletických disciplínách
a sportovních dovednostech formou opičí dráhy přímo na fotba-

lovém hřišti TJ Slavoj Hrdějovice. Energii jsme vždy načerpali na
obědě v restauraci Na hřišti v Hrdějovicích. Největším favoritem
na závěr každého turnusu byla „závěrečná párty“ s předáváním
diplomů, motivačních balíčků a dortem.
Za realizační tým příměstského tábora,
Letní školy angličtiny hrou (LŠAH),
Šárka Bendová
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Co se děje ve sportovní hale?
Mažoretky TS Airai Borek

Tenis pro začátečníky

Krav Maga

Sauna

fungují od roku 2017 a děvčata ve věku od 5-ti let trénují
2-3x týdně na Borku a nově i v tělocvičně v Hrdějovicích.
Náplní tréninků je práce s náčiním, balet, gymnastika, rytmika aj.
Kontakt: tsairai@seznam.cz
je nejúčinnější sebeobrana. Naučí nejen děti a mládež řešit
krizové situace např. šikanu nebo závažnější typy ohrožení.
Krav Junior je speciálně navržený program pro děti. Od září
2019 se může zapojit vaše dítě do našich lekcí v Hrdějovicích.
Přpravujeme i jednodenní kurzy sebeobrany pro dospělé.
Těšíme se na vás!
Kontakt: petrik.jindrich@gmail.com nebo www.kmcb.cz

Spartan Training Group České Budějovice

je tréninková skupina připravující se na závody Spartan a jiné
překážkové a běžecké závody. Rádi mezi sebe přijmou nové
členy, které baví sport.
Kontakt: facebook Spartan Training Group České Budějovice

Využijte „tenisovou stěnu“ v naší tělocvičně a naučte se základní
tenisové údery i bez pravidelného drilu v tenisovém klubu.
Určeno jak pro malé tak dospělé.
Kontakt: info u správce sportovní haly
Tělocvična Hrdějovice vás zve v nadcházejícím sychravém
období k návštěvě moderní sauny. K dispozici jsme 7 dní v týdnu
od 12:00 do 21:00 hod., skupinová sleva možná. Saunu si
můžete rezervovat i telefonicky – minimálně 2 hodiny předem.
Kontakt: info u správce sportovní haly

Správce sportovní haly:

Miroslav Němec, Hrdějovice 597, 373 61 Hrdějovice
tel. 776 700 989
e-mail: telocvicna@hrdejovice-opatovice.cz
web: www.sportovnihala-hrdejovice.cz
Text: Miroslav Němec
(redakčně upraveno)

Na kole, pěšky a za kulturou
V Hrdějovicích i Opatovicích nyní žijí tři stovky seniorů, mnozí z nich již od narození. S nadhledem, s bohatými životními zkušenostmi i se zvědavostí sledují
změny, které se zde v uplynulých desítkách let odehrávaly a stále odehrávají.
Něco se jim líbí, možná, že nad něčím kroutí nechápavě hlavou,
každopádně mají stále možnost zapojit se aktivně do veřejného
i společenského dění a vyjádřit svá přání nebo nápady, co by
chtěli v životě svém i obce zlepšit.
Se seniory jedná Jitka Kukačková, členka Kontrolního výboru
OÚ Hrdějovice, která naslouchá jejich přáním i připomínkám.
„Senioři mi sdělují, že ze sebe již setřásli pracovní i rodinné povinnosti včetně výchovy dětí a nyní mají jiné starosti související
s jejich přibývajícím věkem. Prioritou je pro ně proto zdraví, takže navštěvují zdravotnická zařízení nebo si podle svých možností plánují volnočasové aktivity,“ říká Jitka Kukačková.
V současné době žije v obcích Hrdějovice a Opatovice 1568 obyvatel, seniorů nad 65 let je celkem 288. V Opatovicích žije 9 seniorů (1 žena a 8 mužů), v Hrdějovicích je 279 seniorů (141 žen
a 138 mužů). Své připomínky, problémy, plány a přání vyjádřili
senioři s dalšími obyvateli obou obcí v tzv. dotazníku nápadů.
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Občané, a nejen ti starší, rádi uvítají v obci několik přechodů,
cyklostezky Hrdějovice - Opatovice, Hrdějovice - Kněžské Dvory,
Hrdějovice – Borek. Jsou zvědaví na novou studii návsi, nebo jak se
vyřeší doprava, parkování a dodržování pravidel silničního provozu
při průjezdu obcí.
„Senioři ale mají nápadů ještě více,“ pokračuje Jitka Kukačková.
„Zajímá je kultura, takže by se rádi účastnili společných návštěv
divadel v Praze nebo Brně a těší se také na výlety za památkami. Chtějí
také pravidelné vycházení Hrdějovického zpravodaje, přejí si, aby se
setkání se starostkou „Starostovny“ účastnili i ostatní zastupitelé obce
a aby si mohli správně a příjemně užít tzv. podzimu života,“ dodává
Jitka Kukačková, která přeje všem občanům Hrdějovic a Opatovic
krásné, slunné a spokojené prožití přicházejícího podzimu.
Text: Radek Gális

Kulturní program

Jubilanti

aneb Co se bude dít v Hrdějovicích
a Opatovicích?

Občané obce Hrdějovice,
kteří v letošním roce 2019
oslavili a oslaví krásné
a významné životní jubileum:

Tato rubrika přináší informace o kulturním a sportovním dění v naší
obci. Pokud máte nějaký tip nebo organizujete veřejnou akci pro
naše občany, napište na OÚ: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz
14. 9. 2019
22.9. 2019
05. 10. 2019
19. 10. 2019
28. 10. 2019
02. 11. 2019
08. 11. 2019
16. 11. 2019

17. 11. 2019
01. 12. 2019
08. 12. 2019
05. 12. 2019
15. 12. 2019
23. 12. 2019

Loučení s létem od 18.00 hodin na návsi
v Hrdějovicích ve stylu CHA-CHA
1. Hrdějovicko–Opatovický závod pro všechny
generace od 14.00 hodin na návsi v Opatovicích
Výprava za kulturou – Praha, divadlo Karlín,
muzikál Čas růží
1. Drakiáda v Hrdějovicích – kopec nad kaplí na Těšíně,
začátek 14.00 hodin
Uctění památky vzniku Československa – položte
květinu k památníku na návsi
Putování se světýlkem za světlem, sraz v 17.00, místo
bude upřesněno
Večer pro seniory, sál U Kadleců, od 17.00 hodin
Výprava za kulturou, především pro děti v doprovodu
rodičů nebo prarodičů - Hlinsko v Čechách, Peklo
Čertovina, odjezd v 7.30 hodin, rezervace (platba zálohy)
míst od 1. 10. do 25. 10. 2019 na OÚ Hrdějovice
Setkání při svíčkách aneb vzpomínka na výročí
17. listopadu, 19.00 hodin náves v Hrdějovicích
První adventní zastavení – rozsvícení vánočního stromu,
18.00 hodin náves v Hrdějovicích
Druhé adventní zastavení – kaple na Těšíně,
program bude upřesněn
Členové dětské rady připravují setkání s Mikulášem
– podrobnosti budou upřesněny
Třetí adventní zastavení – kaple na Těšíně,
program bude upřesněn
Čtvrté adventní zastavení – Betlémské světlo,
kaple na Těšíně, 17.00 hodin

Leden

Srpen

Marie Svatošová
Zdeňka Svobodová
Václav Kalkuš
Miloslava Oberreiterová
Miroslav Fajtl

Marie Denková
Věra Vůjtová
Alena Dudová
Josef Šára
František Modrý

Únor

Září

Marie Pešková
Josef Sázel
Jana Mašková
Václav Štěpánek
Břetislav Shon
Vladimír Špoula
Jan Kubata
Karel Schmidmayer

Lidmila Nováková
Zdeňka Chramostová
BlankaŠťastná

Březen

Leden: 1. Hrdějovický novoroční sportovní den ve sportovní hale
Únor/březen: Další výprava za kulturou
Duben: Kuličkiáda po Hrdějovicko Opatovicku
Květen/červen: Dětský Hrdějovický cyklozávod u kaple na Těšíně
… a určitě se můžete těšit i na mnohá další tradiční či netradiční
kulturní a sportovní setkání v naší obci. O jednotlivých akcích budete
opět v předstihu informováni.
Změna programu vyhrazena.

Marie Drahotová
Karel Tůma
Božena Kaňková
Věra Palmová

Marie Bauerová
Bohumil Fořt
Marta Krejčířová
Věra Fialová
Duben
Jiřina Hejdová
Alena Holubová
Josef Litvan

Listopad

Květen

Prosinec

Naděžda Kubartová
Marie Eremiášová

Jaroslav Suchan
Bořivoj Podlaha
Jana Procházková
Jan Pařízek
Jiří Stejskal

Červen
Malá ochutnávka na rok 2020:

Říjen

Anna Severová
Pavel Hartman
Bedřiška Smetanová

Červenec
Marta Kubešová
Jaroslav Petrovič
Jana Tůmová
Karel Novák
Dagmar Hálová
Karel Osovský
Jindřiška Neubauerová

Bohumila Halčinová
Marta Turková
Petr Bartoš
Josef Víta
Eva Šárová
Václav Mareš

Občané, kteří
nás v letošním
roce opustili:
Dvořák Josef
Hermanová Karla
Hynek Jan
Kroček Michael
Kunzová Anna
Marková Věra
Pařízková Marie
Sviták Jiří
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Ohlédnutí za společenským
životem
Aneb taková malá procházka naší obcí
od loňského listopadu do letošního srpna

Naše procházka začíná u těch nejstarších občanů, kterých si velice
vážíme. V listopadu se uskutečnil již tradiční večer seniorů, jehož
letošní ročník je nyní ve fázi příprav. A nejen to, vedení obce má
tu radostnou příležitost osobně popřát a předat malou pozornost
našim nejstarším občanům, kteří se dožívají kulatých či půlkulatých
narozenin, k těmto významným životním jubileím. Je třeba říci,
že jsou to pro nás setkání velice milá a inspirující. Seznam letošních
jubilantů naleznete za tímto příspěvkem.
Adventní čas roku 2018 byl opět zahájen rozsvícením stromu na
návsi a s tím spojeným vystoupením nejen dětí z naší základní a
mateřské školy. Radost nám všem trochu překazilo počasí, které přineslo déšť, a tak bylo trochu složité vychutnat si obrovské adventní
palačinky. Druhé, třetí a čtvrté adventní zastavení se neslo již tradičně v duchu Těšínské kaple, kde se konalo vystoupení v podání
pedagogů a studentů konzervatoře a našich malých šikovných muzikantů. Poslední setkání patřilo též Betlémskému světlu, které bylo
přeneseno i na náves v Hrdějovicích.

Vázání stužek radosti na májku se účastnili jak děti, tak dospělí

Plesovou sezónou nás, jako každý rok, provedly plesy pořádané
Slavojem Hrdějovice a Sborem dobrovolných hasičů. Pevně věříme,
že i letošní sezóna proběhne ve stejné atmosféře a přijdeme si
s radostí zatančit nebo se jen tak pobavit.

Jaro přivítaly nejen čarodějnice
Jaro jsme přivítali léty osvědčenou akcí – pálením čarodějnic, poprvé spojenou se stavěním májky na návsi. Tentokrát se na nás počasí usmálo, i když dopoledne 30. dubna 2019, kdy děti ze základní
školy ukládaly pamětní schránku do věže kaple na Těšíně, to vypadalo, že nás budou opět provázet dešťové kapky. Nakonec vše
dopadlo dobře, májka byla za doprovodu vystoupení dětí ze školy a
šikovností našich hasičů bezpečně postavena a stužky, které každý
mohl uvázat, na ní vesele zavlály. Průvod v čele s čarodějnicí, kterou
opět vytvořili páťáci, v doprovodu hasičů bezpečně dorazil do Figury, kde následovalo její slavnostní upálení. Pak začala volná zábava
s hudebním doprovodem a naše ženy hasičky měly opět pro děti
připravené zajímavé soutěže.

Ukládání schránky do věže kaple na Těšíně
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Pálení čarodějnice patří mezi každoroční oblíbené akce

Retro prvomájový průvod
Následující den jsme přijali pozvání na retro prvomájový průvod do Voselna, kde, mimo Hrdějovic, byli i zástupci okolních obcí. Náš alegorický vůz s hrdějovickým džbánem obřích
rozměrů byl vidět nejvíce. Možná můžete namítnout, že staré časy jsou pryč, a proč takovéto akce, ale je potřeba říci, že
vzájemnost a přátelství mezi obcemi jsou pro náš život důležité
a že podobné „sranda-akce“ pomáhají tyto vazby budovat a udržovat. Věříme, že těchto společných akcí bude jen přibývat.

Hrdějovická keramika se projela na alegorickém voze

Hasičskou zbrojnici pokropil déšť

Naše procházka po společenských zážitcích pokračuje dnem slavnostního otevření hasičské zbrojnice, spojeným se dnem otevřených dveří v keramičce. V sobotu 11. května se počasí opět rozhodlo, že nás trochu poškádlí, ale slova pana faráře, který přišel
hasičárně požehnat, byla příznačná, že požehnání dostává hasičská zbrojnice i se shora. Přítomni byli jak hosté z řad profesionálních hasičů, tak z jednotek dobrovolných hasičů spřátelených
obcí. (foto viz Zprávy z hasičárny)

Malé občánky zaujala růže

Dne 8. června byl našim nově narozeným občánkům udělen Domovský list neboli celoživotní právo domovské. Přes veškerou
snahu zaujmout naše maličké slovem a popřát jim vše krásné,
byly jejich potřeby zcela jiné. Měly zájem o všechno možné a bez
rozdílu pohlaví je nejvíc zajímal odznak paní starostky nebo růže
pro maminky.

Druhý den, 12. května, proběhla pouť k příležitosti svátku matek
u kaple na Těšíně, kterou opět zradilo počasí, ale dětský sbor,
který celou mši provázel svým zpěvem, všechny přítomné rozehřál a připravená káva s čajem a pouťovým koláčkem či kremrolí
zahřála i na těle.

Dětský den skončil v pěně
Následujícím zastavením je již tradiční den dětí, který se konal 2.
června, a tentokrát se slunce smálo na všechny strany. Děti mohly
pod vedením paní učitelek ze školy získávat „tvrdou měnu“, tzv.
Hrdějčáky, za které si chodily do tzv. HR-Shopu kupovat odměny,
z převážné části darované sponzory. Díky nim jsme se také mohli
svézt BUS veteránem zapůjčeným od DP města České Budějovice,
uskutečnil se i výsadek parašutistů. Děti si mohly zkusit, jaké je to
být policistou, záchranářem v sanitce nebo profesionálním hasičem. Především holčičky navštěvovaly výrobu skleněných korálků
a kluci si zase vyzkoušeli trénink sebeobrany. Bohatý program završila pěnová koupel a všechny děti se mohly osvěžit nejen koupelí v pěně, ale i melounem.

Jména občánků, kteří se zůčastnili udělení Práva domovského:
Antonín Borovka, Aneta Bušková, Václav Dvořák,
Anežka Gabauerová, Zuzana Hynková, Berta Jelínková, Filip Kápl,
Michal Kříž, Edvard Manda, Tereza Nožičková, Otto Páleník,
Jan Pártl, Daniela Plemlová, Nela Wolfová, Sára Wolfová

Boj na mokré trávě
Hasičská soutěž o pohár starostky se konala za velmi hojné účasti
v sobotu 3. srpna odpoledne, za doprovodu bouřky a chvílemi i
silného deště. Přes veškerou snahu a povzbuzování našich týmů
se nepodařilo putovní pohár Hrdějcům získat, odvezl si jej tým
Libniče. Obdivuhodné bylo, ať jsme vyhráli, či ne, jak na mokré
trávě členové a členky všech týmů statečně bojovali. Měla jsem již
možnost účastnit se na konci školního roku hasičské soutěže naší
školy, kde jsem byla členkou týmu paní učitelek, a musím říci, že
klobouk dolů před těmi, kteří se tomuto sportu ve svém volném
čase věnují.

Přijela pouť
Tradiční koupel v pěně byla opět skvělá

Letní společenskou procházku uzavíráme naší poutí sv. Bartoloměje, kterou otevřela mše na návsi a která pokračovala divadelním představením a hudební hodinkou, vše za přítomnosti pouťových atrakcí. Pouťový den byl završen v kapli na Těšíně, již
po páté, koncertem v podání hudebního uskupení Cantus Firmus,
které přináší krásnou hudbu starých mistrů za doprovodu hudebních nástrojů, vyrobených původním způsobem. Některé z nich
jsou opravdu velice neuvěřitelné. Doprovod nádherných pěveckých výkonů pak celkový zážitek umocňuje, navíc i fakt, že někteří členové souboru mají své kořeny v Hrdějovicích.
Těším se spolu s vámi na další setkávání při procházce společenskými akcemi podzim/zima a přeji vám za vedení obce i všechny
spoluobčany hezké kulturní zážitky.

Co dělat, když nás někdo přepadne, si vyzkoušeli malí i velcí
pod vedením lektorů Krav Maga

Foto: Pavel Průcha - archiv OÚ Hrdějovice
Text: Radka Šulistová (redakčně upraveno)
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Základní informace
Obecní úřad Hrdějovice

Úřední hodiny obce
Hrdějovice

Provoz sběrného místa

Adresa: objekt OÚ,
Dlouhá 221, Hrdějovice

Starostka: Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.
Místostarosta: Ing. Miloš Lepič
Administrativa: Hana Jandová

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.

Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Pošta

Oficiální název: Obec Hrdějovice
Adresa: Dlouhá 221
373 61 Hrdějovice
IČ:002 44 961
Telefon:+420 387 220 648
mobil: +420 724 148 286
Bankovní účet: 101807719/0300
webové stránky: www.hrdejovice-opatovice.cz
e-mail úřadu: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz

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
Ing. Jiří KRUPIČKA
zastupitel
Hana REHANSLOVÁ
zastupitelka
Zdeněk MALENA
zastupitel
PhDr. Roman MÍČKA, Th.D., Ph.D.
zastupitel
Ing. Jiří SEVERA
zastupitel
Jan SUCHAN
zastupitel
Martina SVOBODOVÁ
zastupitelka

Členové kontrolního výboru
Mgr. Petr Haikl, Jitka Kukačková

Členové finančního výboru
Marie Vaňasová, Ing. Jiří Severa

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

Pondělí:
08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
Úterý:
08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Středa:
08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
Čtvrtek:
08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Pátek:
08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
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 umístění kontejnerů na
biologický odpad ze zahrádek
v obci je během sezóny
duben – říjen zveřejňováno na
webových stránkách obce.

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

Nejaktuálnější informace rovnou v mobilu je

SMS INFOKANÁL HRDĚJOVICE
SMS INFOKANÁL HRDĚJOVICE je jedním z nejvíce pozitivně hodnocených
informačních služeb našim občanům, společně s letáky do schránky, na třetím
místě se umístil obecní zpravodaj. Služba SMS INFOKANÁL HRDĚJOVICE je určena
pro občany obce Hrdějovice a Opatovice. Registrací do služby občan souhlasí se
zpracováním osobních údajů za účelem informování o činnosti obce.

POZOR: k této službě se můžete přihlásit pouze vy sami na adrese:
www.infokanal.cz/cweb/reg/HRDEJOVICE
Pokud budete mít problém s přihlášením, administrativní pracovnice OÚ Hrdějovice
vám pomůže. Jestliže jste byli přihlášeni a v současné době vám žádné zprávy nechodí,
je to z důvodu zavedení GDPR, kdy došlo ke změnám a váš kontakt byl automaticky
vymazán. Pokud máte zájem odebírat aktuální informace o dění v obci pomocí tohoto
komunikačního zdroje, PŘIHLASTE SE.

