
 

 
 

 

ÚVODNÍK 

 
Slova "míti se" neberu hmotně. Někdo se nemá nikdy a někdo pořád. Mít se to není stav peněženky, nebo 

úspěchů, to je dispozice. Být šťasten - to znamená umět to. Radovat se ze všeho, z každého dne, z každé 

hodiny. Raduji se. A proto se mám. A pořád. I když někdy, občas, ne. A vždycky jen svou vinou.  

           Miroslav Horníček  

 
Zdroj: https://citaty.net/citaty/51952-miroslav-hornicek-slova-miti-se-neberu-hmotne-nekdo-se-nema-nikdy/ 

 

 

 

 

 

NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV 

 

Zastupitelstvo v listopadu rozhodlo o novém oplocení hřiště v Zahradní ulici, které bude pouze výměnou 

stávajícího.  

Prosincové zastupitelstvo se zabývalo hlavně schválením rozpočtu. Ten byl pro rok 2018 schválen 

s předpokládanými příjmy ve výši 20 349 313,- Kč a výdaji 18 846 100,- Kč. 

Dne 31.1.2018 zastupitelé vybrali firmu na akci „Oprava chodníku v úseku Těšínská - Dlouhá, 

Hrdějovice“. Zastupitelé se shodli na výběru uchazeče, který nabídl nejnižší cenu a to společnost OK 

Signistav s.r.o. Také byla znovu vybrána firma na akci „Rekonstrukce objektu požární zbrojnice 

Hrdějovice“  - a to firma Auböck s.r.o., která vyhověla všem podmínkám a nabídla nejnižší cenu. Dále 

byl schválen digitální povodňový plán, který je zveřejněn na webových stránkách obce. 

Na všech zasedáních se vždy dotkneme tématu studie návsi – je to běh na dlouhou trať. V současné 

chvíli je naplánovaná schůzka na měsíc květen, na které budou se prezentovat doporučení architekti. 

Poté teprve dojde k výběru toho, kdo bude osloven pro tvorbu studie.  

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE 

 
Protože se blíží konec volebního období současného zastupitelstva a vedení obce, dovolte mi, abych 

dnes informace z obce pojala jinak a připomněla Vám, o čem jsme rozhodovali, co jsme pořídili a co 

jsme v obci během těch čtyř let změnili: 
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2015 

- Úprava plochy v okolí kaple Panny Marie Těšínské 

- Nová vrata na dálkové ovládání ve sběrném dvoře 

- Obnova vodovodu na návsi 

- Koupě komerčního objektu – areál bývalého Jihotvaru 

- Vybudování „Oranžového přechodu“ v ulici Hlubocká 

- Oprava vodovodních uzávěrů (šoupat) a hydrantů v horní části obce 

- Výměna starých popelnic na sklo za nové kontejnery na sklo „zvony“ – 15ks 

- Oprava stávajícího sjezdu k RD – komunikace Těšínská – oprava vodovodu, oprava kanalizace, oprava 

komunikace – položení zámkové dlažby 

- Zavedení svozu bioodpadu – nákup multikáry a kontejnerů na bioodpad 

- Oprava veřejného osvětlení v části ulice Těšínská – pod kolejemi 

 

2016 

- Výměna oken, světlíku a renovace vstupních dveří v kapli Panny Marie Lurdské 

- Oprava místní komunikace – ul. Těšínská – část pod kolejemi – nový povrch 

- Oprava chodníku v Těšínské ulici – část pod kolejemi 

- Nové parkovací stání před obchodem – Těšínská ulice 

- Obnova sakrálních staveb – kříž naproti základní škole, kříž na návsi, kříž na Těšíně u studánky, 

kaplička sv. Rocha 

- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hlubocká a Dlouhá 

- Vybudování parkovacího zálivu u základní školy 

- Výměna jističů VO 

 

2017 

- Nákup multifunkčního samochodného žacího stroje 

- Protipovodňová opatření obce Hrdějovice 

 - Vybudování rozhlasu, montáž hladinoměru a srážkoměru 

 - Vytvoření digitálního povodňového plánu 

- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Okružní a Krátká 

- Nákup nových herních prvků na dětské hřiště na Těšíně 

- Oprava návesní kaple 

- Výměna sekčních šoupat –ul. Ke Kapličce, K Zastávce, Třešňová, Dlouhá 

- Výstavba nového veřejného osvětlení v Okružní ulici – Na Figuře 

- Zateplení střechy Mateřské školy a zateplení střechy hospodářského pavilonu 

- Rekonstrukce administrativní budovy v areálu hrnčírny, vybudování kanceláří a archivu pro obecní 

úřad, zateplení budovy, oprava střechy 

- Vybudování redukční šachty – Třešňová ulice 

- Úprava a nasvětlení přechodu pro chodce a úprava BUS zastávek u základní školy 

- Úprava křižovatky silnice III/10575 a ulice Těšínská (u zmrzliny) 

 

 

2018 

- Oprava chodníku v Nemanické ulici 

- Výstavba požární zbrojnice 

- Oprava chodníku v úseku Těšínská – Dlouhá, Hrdějovice 

- Obnova stromořadí v Těšínské ulici 

- Obnova vodovodu v ul. Těšínská - I. etapa obnovy vodovodu - řad  1-1 (u garáží) 

- Oprava části Těšínské ulice – Účelová komunikace a sjezd k p.p.č. 412/2, (u garáží) 

- Oprava oplocení hřiště v Zahradní ulici 

V případě získání dotace přibydou ještě tyto akce 

- Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Modřínová a Ke Kapličce 

- Oprava kaple Panny Marie Lurdské v Hrdějovicích – výměna střešní krytiny, oprava fasády 

 

Nechápejte tento výčet jako sebechválu. Je to jen odvedená práce zastupitelstva za čtyři roky v zájmu 

celé obce a obyvatelstva.  
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A co bychom viděli jako priority pro další období? 

 

- Studie návsi a její postupná realizace 

- Výstavba sběrného dvora v areálu hrnčírny – stavba po etapách z vlastních zdrojů 

- Veřejné osvětlení do Polní ul. 

- Přechod pro chodce v Luční ul. 

- Veřejné osvětlení k tělocvičně 

- Nový povrch na parkoviště u točny MHD 

 
 

  

  

 

Pokud potřebujete nějaké informace z obecního úřadu, volejte 387220648, napište nám e-mail 

(obec@hrdejovice-opatovice.cz.), navštivte http://www.hrdejovice-opatovice.cz/. 

  

Pro ty z vás, kteří chtějí využít nějaký z prostorů sportovní haly, e-mail: telocvicna@hrdejovice-

opatovice.cz, tel.: 776 700 989, navštivte http://www.sportovnihala-hrdejovice.cz/. 

 
 A protože nám začíná jaro, ještě připomínám, že provoz sběrného dvora zůstává ve stejném režimu - 

otevřen v úterý a čtvrtek 15.00 – 18.00 hod., každou sudou sobotu (vyjma státních svátků) 8.00 – 12.00 

hod. Kontejnery na bioodpad se umisťují dále také dle stejných pravidel – obvyklá místa nebo dle 

požadavků občanů. Nově přibyde kontejner v Opatovicích.    

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCE 
 

Během následujícího období nás čekají již tradiční akce:  
 

  - pálení čarodějnic 30. 4. 2018 

 - dětský den 3. 6. 2018 

 - Bartolomějská pouť 26. 8. 2018 

 - dětský cyklozávod 15. 9. 2018 

 - vítání občánků v říjnu 

 - setkání seniorů v listopadu 

 - rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 2018 

 

za vedení obce Martina Svobodová 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HRDĚJOVICE 

 
          Jaro už je tu a s ním spousta energie a optimistické 

nálady. 

I my v mateřské škole se těšíme z jarního počasí. 

         Nejenom radosti, ale i povinnosti nás čekají 

v nadcházejícím období. Některé děti naší mateřskou školu 

opustí a nové děti přivítáme. 

K zápisu do první třídy základní školy půjde 24 děti. 

 

Zápis k nám do mateřské školy proběhne   

v pátek 11.5.2018 v době od 9.00 – 12.00 hod. 

         Přihlášky si mohou rodiče vyzvednout již nyní                          

                                                             v mateřské škole. 

  

                  Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let, 

je předškolní vzdělání povinné!  

                  Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy a další informace k zápisu dětí do mateřské školy 

najdete na web stránkách: www.mshrdejovice.cz  

        

                   V tomto období, kdy se blíží konec školního roku, nás v mateřské škole čeká spousta akcí 

pro děti a jejich rodiče 

       

 -divadelní představení 

- Čarodějnický rej 27.4.2018 

- besídka ke Dni matek: 17.5.2018 

- víkendový pobyt rodičů s předškolními dětmi na Rožmberku 19.5. – 20.5.2018 

- zábavné dopoledne  s Maxou – u příležitosti Dne dětí:         5.6.2018 

- výlet do Borovan: divadélko, ZOO                                         8.6.2018 

-13. Olympiáda Mateřské školy Hrdějovice                            13.6.2018  

- výměna dětí – předškoláci stráví jedno dopoledne v základní škole  a děti z 1.třídy ZŠ se vrátí na jedno 

dopoledne do mateřské školy 

 

Uzavření mateřské školy o prázdninách: 

Mateřská škola bude uzavřena od 16.7. do 24.8.2018. 

Přejeme všem dětem zdárné ukončení školního roku 

a těšíme se na shledanou po prázdninách. 

 Za kolektiv Mateřské školy Hrdějovice 

Marie Hofbauerová, ředitelka 

 

 

 

 

 

SDH HRDĚJOVICE 

 

Mládež SDH Hrdějovice 

 

S nadcházejícím začátkem hasičské sezony 2018 bychom Vás rády krátce informovaly o plánech pro 

tento rok. Loňskou sezonu jsme úspěšně uzavřely podzimním obvodovým kolem Hry Plamen ve 

Strážkovicích. 

 

Začátkem letošního roku nám nastala příprava na jarní obvodové kolo soutěže Hry Plamen. V zimních 

měsících, než počasí dovolí, se scházíme v hasičské klubovně. Zde se připravujeme na závod požární 

všestrannosti, který nás čeká v květnu. Cvičíme uvazování uzlů, zdravovědu, práci s mapou a 
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prohlubujeme si teoretické znalosti v oblasti požární ochrany. V průběhu dubna budou děti plnit 

odznaky odbornosti (Kronikář, Preventista). Nezahálejí ani vedoucí a instruktoři. V březnu byli na 

každoročním školení, kde si někteří obnovovali zkoušky pro vedoucí a instruktory. 

 

Děti se nejvíce těší na tréninky venku, které začnou, až se ustálí počasí a bude tepleji. Venku začneme 

trénovat požární útok a střelbu ze vzduchovky na špalíčky. 

 

Od dubna nás čeká půlrok plný soutěží a mimosoutěžních aktivit. Letos se budeme podílet na několika 

mimosoutěžních aktivitách, jako je například pálení čarodějnic, dětský den a útoky tříd. V rámci 

soutěžních aktivit bychom se v letošním roce chtěli zúčastnit minimálně 10 soutěží.  

 

Za kolektiv vedoucích mládeže: Káťa a Vlaďka 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

SLAVOJ HRDĚJOVICE 
 

Přípravka Slavoj Hrdějovice jaro 2018 

 

Vážení spoluobčané, 

 

dovolujeme si vás informovat o činnosti oddílů mladší a starší přípravky Slavoje Hrdějovice, z.s. 

 

Naše týmy mladší a starší přípravky zahrnují děti podle ročníků narození v rozmezí 2007 – 2012. 

Pravidelně trénujeme od konce srpna do konce října na hřišti v Hrdějovicích, kde využíváme krajní 

polovinu hrací plochy a tréninkovou plochu za šatnami. 

Po podzimní části jsou obě mužstva starší i mladší přípravky na vynikajícím 2. místě svých tabulek. 
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V říjnu přecházíme bez přestávky trénovat do tělocvičny, kde jsou součástí tréninku různá cvičení nebo 

i různá překvapení pro děti např. v podobě návštěvy Mikuláše s čertem. 

 

 

 

V letošním roce jsme se již zúčastnili těchto turnajů: 

–  na Rudolfově 

–  v Českém Krumlově 

 

Na 4-denním turnaji v Českém Krumlově, který byl pro ročníky narození 2010 a mladší, jsme obsadili 

celkově velmi krásné 3. místo za velkého nadšení našich nejmenších fotbalistů, což je velmi dobrá 

reprezentace naší obce v rámci Jihočeského kraje. 

 

Starší přípravka se letos v únoru zúčastnila několikadenního zimního soustředění u Jindřichova Hradce, 

kde měla velmi dobré ubytování i zázemí s bazénem a tělocvičnou, které kombinovali s cvičením a 

výběhy venku. 

 

Domácí zápasy – jaro 2018 

Pá 20.4. starší přípravka 16:30 Hrdějovice – Dříteň 

Pá 20.4. mladší přípravka 17:30 Hrdějovice – Dříteň 

Pá 4.5. mladší přípravka 17:30 Hrdějovice –  Nemanice 

Pá 11.5. starší přípravka 16:30 Hrdějovice – Borek 

Pá 18.5. mladší přípravka 17:30 Hrdějovice – FMA D 

Pá 25.5. starší přípravka 16:30 Hrdějovice – SKP B 

Pá 8.6. starší přípravka 16:30 Hrdějovice – Olešník 

Pá 8.6. mladší přípravka 17:30 Hrdějovice - Olešník 

 



7 

Pokud by Vaše děti měly zájem a chuť, můžete se přijít podívat od dubna do června na naše tréninky 

mladší i starší přípravky na hřiště v Hrdějovicích, které se konají každé pondělí a středu od 17:30 – 

19:00 hodin (podle počasí). 

Přijít může kdokoliv, kluci i holky. 

PŘIVÍTÁME DĚTI VE VĚKU JIŽ OD 5 LET (ročník 2013)! 

Potřebujete jen sportovní oblečení, botasky nebo kopačky, vlastní míč a dobrou náladu. 

 

 

Miroslav Douda 

Veškeré informace a dotazy: 

Miroslav Douda - Slavoj Hrdějovice, z.s. 

trenér U7-U8; držitel: UEFA B licence 

email: m.douda@seznam.cz 

mobil: 603 782 307 

 

 

 

 

  

NĚCO NAVÍC 

LETNÍ ŠKOLA ANGLIČTINY HROU 

 

Pro značný úspěch mezi účastníky od 5 – 10 let a díky pozitivní zpětné vazbě ze strany rodičů, 

konstatujeme, že i my jsme loňský náročný ročník kupodivu přežili! A tudíž, pořádáme v letošním roce 

2018 již 2. ročník Letní školy angličtiny hrou opět ve Sportovní hale v Hrdějovicích ve spolupráci 

s Obecním úřadem. Dopoledne angličtina hrou, odpoledne sport, míčové hry, pěší túry a dobrodružné 

výpravy v okolí Hrdějovic. Tradičně nás nemine zmrzlina, obří pizza, možná bude i nějaká „party“ na 

oslavu narozenin a spoustou jiných netradičních aktivit jako prohlídka Eliášovy štoly. Dopolední 

svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim po celý den.  

Centrála: Sportovní hala v Hrdějovicích, sraz v recepci 8:00/8:30, ukončení 16:00/16:30. K dispozici 

kompletní zázemí učebny, šatny, WC. 

 

TERMÍNY 

9.7. – 13.7.2018 Hlinecká 1558/3, Suché Vrbné, České Budějovice 

30.7. – 3.8.2018 Sportovní hala Hrdějovice 

6.8 - 10.8.2018  Sportovní hala Hrdějovice 

13. – 17.8.2018  Sportovní hala Hrdějovice 

 

Cena: Kč 2 680,-/týden  

 

Cena zahrnuje: dopolední výuku angličtiny, výukové materiály, strava (dopolední 

svačina+oběd+odpolední svačina, celodenní pitný režim), odpolední sportovní naučný a zábavní 

program 

 

Bc. Šárka Bendová, MSc. 

 www.lamuza.cz  •  M +420 733 113 525  •  E  bendovasa@seznam.cz  
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Velikonoční hádanka 

 
Je 5 koledníků: Franta, Tomáš, Honza, David a Petr. Každý z nich má na pomlázce jinou barvu pentlí: 

oranžovou, růžovou, bílou, zelenou a modrou. Každý koledník má také svou oblíbenou favoritku, ke 

které chodí koledovat nejraději: Kačku, Moniku, Petru, Jitku a Klaudii. Koledníci si po jednom rozdělili 

tuto koledu: rum, čokoláda, kraslice, zajíc a beránek. 

 

Platí následující: 

Petr má bílou pomlázku. 

Tomáš nepreferuje Petru ani Kačku. 

Ten, kdo má růžovou pomlázku, dostal kraslice. 

David ani Petr nedostali rum. 

Ten, kdo má oranžovou pomlázku, nepreferuje Jitku a nedostal beránka. 

Čokoládu dostal Honza nebo David. 

Ten, kdo má zelenou pomlázku, preferuje Moniku. 

Franta dostal kraslice. 

Tomáš ani David nemají zelenou pomlázku. 

Ten, kdo dostal rum, nepreferuje Klaudii. 

Kdo nepreferuje Kačku, nedostal zajíce.  

Kdo preferuje Klaudii, nedostal kraslice ani beránka. 

 

Zjistíte, jakou barvu pomlázky má každý z koledníků, jakou má favoritku a co si nakonec 

vykoledoval? 

 

Autor hádanky: Michal Konopa 

 

(Řešení hádanky najdete v polovině května na http://www.hrdejovice-opatovice.cz/obec/hrdejovicke-listy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


