
 

 
 

 

 

ÚVODNÍK 
 

Nastává čas měsíce prosince. Pojďme se na prosinec podívat trochu jinýma očima. Co vlastně značí jeho 

název a jak viděli prosinec naši předkové a jak uložili své zkušenosti do pranostik? 

Název pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy 

slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Může ale být odvozen též od 

slova siný (modravý, šedivý), či od slova prase, jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. Další 

možností původu je odvození od slova „prosit“ v souvislosti s vánočním koledováním. 21. prosince nebo 

22. prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na severní 

polokouli nejkratší den v roce. Noc je nejdelší. 

Dle křesťanské tradice se Vánoce, které spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům, slaví od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Obecně je ale do Vánoc 

zahrnován i 24. prosinec, případně i předcházející doba adventu. První písemná zpráva o nich se váže k 

roku 336. 

A zde jsou některé pranostiky, které nám prozradí, jaký bude příští rok : 

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

 Jaký prosinec, takový celý rok. 

Je-li prosinec mírný a vlahý, nenadělá nám zima těžké hlavy. 

Je-li studený a mrazivý prosinec, bude i celá zima tuhá. 

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 

Lepší Vánoce třeskuté, nežli tekuté. 

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.  

Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu. 

Mrazy, co prosinec zaseje, až leden a únor sklízí. 

Na suchý prosinec následuje suché jaro. 

Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. 

Po studeném prosinci bývá úrodný rok. 

Prosincem rok končí, ale zima začíná. 

Prosinec naleje a leden zavěje. 

Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly. 

Studený prosinec - brzké jaro. 

V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje. 

 

Martina Svobodová 
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NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV 

 

Za období od dubna do října obecní zastupitelstvo odsouhlasilo kompletní proces od zadávací 

dokumentace po výběr dodavatele tyto akce: 

 

1) Nákup herních prvků - dětské hřiště Hrdějovice“ 

 Instalace herních prvků proběhla v období červen až srpen. Celkové náklady činily  

647.421,- Kč, příspěvek z dotace byl 400.000,- Kč. Vzniklo plnohodnotné dětské hřiště v prostoru pod 

kapličkou na Těšíně. Hřiště je hojně využíváno dětmi různého věku. Myslím, že takové hřiště u nás 

v obci chybělo.  

 

2) Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 Stejně jako v předchozích dvou letech obec získala dotaci na rekonstrukci části veřejného 

osvětlení. Tentokrát došlo na výměnu v ulicích Okružní a Krátká. Akce byla provedena v měsíci 

červenci. Celková cena byla vyčíslena na 528.664,- Kč, dotace ulehčila nákladům obce o 220.000,- Kč. 

 

3) Nákup nákladního automobilu s třístrannou sklápěcí nástavbou 

 Vzhledem k tomu, že oprava současného automobilu Ford Transit, který v říjnu čekala 

technická prohlídka, by byla finančně nákladná, dohodlo se zastupitelstvo na koupi nového vozu. Ten 

je již v současné chvíli připraven k provozu. Doufám, že bude sloužit alespoň stejně dlouho jako jeho 

předchůdce. 

 

4) Úprava křižovatky silnice III/10575 a ulice Těšínská 

 Tady je jedna z velmi diskutovaných akcí. Obec přistoupila k úpravě křižovatky Těšínská – 

Hlubocká s jasným cílem. Při současném provozu v obci je třeba vytvořit síť bezpečného přecházení ve 

všech částech obce. A v této oblasti přechod opravdu chybí. Dopravní řešení musí projít schvalovacím 

řízením na dopravním odboru a musí splňovat platnou legislativu. Vím, že se úprava mnohým nelíbí, 

ale jiné řešení nebylo k dispozici.  

 

5) Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice 

 Touto rozsáhlou akcí se zastupitelstvo zabývá již déle než rok. V srpnu zastupitelstvo schválilo 

dodavatele a výsledky výběrového řízení byly podstoupeny schválení na IROP. Bohužel vyjádření zatím 

nedorazilo. Stavba tedy začne po dokončení schvalovacího řízení na IROP. 

 

6) Rekonstrukce budovy na poz. parc. č. 483/2, k.ú. Hrdějovice 

 U této akce proběhl schvalovací proces podstatně rychleji, a tak v současné době vidíme na 

budově hrnčírny lešení. Práce na výměně oken, zateplení budovy a úprav vnitřních prostor pro archiv 

OÚ jsou v plném proudu. 

 

7) Studie Hrdějovice – Náves 

 Zastupitelstvo odsouhlasilo v červnu zadání studie jednomu architektovi. Na základě diskuze 

zastupitelů došlo posléze k rozhodnutí, že studie bude posouzena nezávislým architektem a podle jeho 

doporučení bude obec postupovat dále – buď zůstane u jedné studie, nebo osloví ještě jednoho nebo více 

architektů. Na zastupitelstvu v říjnu byla zastupitelům předložena dopravní část studie, která odpovídá 

bezpečnostním požadavkům policie. Na zastupitelstvu v listopadu bude předložena celková studie.   

 

Během tohoto půlroku byl zastupitelstvem schválen vítěz výběrového řízení na provozování vodovodů 

a kanalizací – firma PRVOK. Byla dokončena instalace a zprovoznění rozhlasu. Dále byla odsouhlasena 

územní studie Výměnky a ZTV v Luční ulici. Stále se řeší protipovodňová opatření, Hřiště v Zahradní 

ulici, sběrný dvůr… 
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DALŠÍ INFORMACE Z OBCE 

 
1) V současné době pracujeme na rozpočtu pro rok 2018. A jaké investiční akce má obec v plánu? 

- chodník v Nemanické ulici – položení zámkové dlažby 

- chodník Těšínská - Dlouhá – kompletní rekonstrukce 

- výměna vodovodního řadu Těšínská u garáží – výměna potrubí z osinkocementu za plast a výstavba 

místní komunikace v této lokalitě 

- oprava sportovního hřiště v Zahradní ulici 

- oprava kaple na Těšíně – střecha, fasáda, venkovní úpravy 

- oprava veřejného osvětlení (dle výše dotace) 

 

2) Obec opět nabízí k prodeji palivové dříví za Kč 850,-/m3. Bližší informace na OÚ tel. 387220648. 

 

3) 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.  

Pro rok 2018 zůstává poplatek za komunální odpad stejný jako loni tj. Kč 550,- za osobu, který je 

nutno zaplatit do 31.3. – hotově nebo na účet 101807719/0300, kdy variabilní symbol je číslo domu. 

Firma RUMPOLD svoz sice obci zdražila, ale zastupitelé se shodli na tom, že se cena a podmínky 

svozu měnit nebudou. 

 

4) Pro rok 2018 zůstává také poplatek za psa Kč 350,- a za psa důchodce Kč 150,-. Splatný je také  

do 31.3. 

 

5) Všechny naplánované akce na období jara a léta proběhly v předpokládaných termínech: 

- pálení čarodějnic posledního dubna  

- dětský den na začátku června 

- Bartolomějská pouť v srpnu 

- dětský cyklozávod v září 

- vítání občánků v říjnu 

- setkání seniorů v listopadu 

Všechny již tradiční akce proběhly v plánovaných termínech. Škoda, že počasí k účastníkům 

některých akcí nebylo nakloněno. O to větší dík patří Vám všem, kteří jste tyto akce podpořili svou 

účastí a v neposlední řadě statečným pořadatelům, kteří všechny akce zajistili na jedničku.  

 

6) Obcí v současné době hýbe téma MHD a provoz linky č. 6 a 4. Černé scénáře, které mluvily o zrušení 

linek a točně na návsi, se naštěstí nenaplnily. Hrdějovických občanů se změny dotknou jen 

minimálně. Je pravda, že od od 1. 1. 2018 dochází ke změně provozovatele linky č. 4 z MHD na 

veřejnou linkovou dopravu (dále VLD), provozovatel GW BUS. Tento autobus se bude chovat 

částečně jako „modrý autobus“ a už nebude označen jako linka č. 4. Časy a zastávky by měly být 

zachovány, vyjma nástupní stanice na nádraží, kde se bude nastupovat na autobusovém nádraží 

(střecha Mercury).Obec nebude nic na spoj doplácet, celé to doplácí kraj.  

U linky č. 6 se pro naše občany nic nemění – autobus má konečnou zastávku Hrdějovice – Točna.  

Občané Hrdějovic, kteří mají zakoupenou předplatní časovou jízdenku MHD, mohou i po 1. 1. 2018 

bezplatně cestovat MHD, linkovým autobusem i vlakem v rámci zóny 100 + 101, která končí v 

Hrdějovicích. V případě cesty na Hosín a dál si musí přikoupit další jízdenku u řidiče. Jednotlivé 

jízdenky na modrý autobus si lidé musí zakoupit při nástupu přímo u řidiče, budou se řídit tarifem 

dopravce. V linkovém (modrém) autobusu není poskytována doprava zdarma pro cestující nad  

70 let. 

Další informace obdrží občané po dokončení všech jednání v prosinci. 

 

7) Parkování v obci – stálé téma. Parkování v ulicích již bylo zmíněno mnohokrát, ale rozšířila se nám 

zde další nevhodná forma parkování, zvlášť na Těšínské – parkování na chodníku. Řidiči, uvědomte 

si, jak snižujete průchodnost pro obyčejného chodce, a co potom pro maminky s kočárkem! Proto 
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Vás všechny znovu prosím, zvažte vhodnost místa, které jste použili pro zaparkování „svého 

miláčka“. 

 

 

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

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

 

Pro ty z vás, kteří chtějí využít nějaký z prostorů sportovní haly, jen připomínám, že od 1.9.2017 se 

změnil správce sportovní haly – je jím Miroslav Němec, kontakty zůstaly nezměněny - e-mail: 

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

hrdejovice.cz/. 

 

 

 

 

AKCE 
 

Doufám, že se potkáme na nějaké z tradičních akcí následujícího období: 

 

První podvečerní adventní setkání v Hrdějovicích 

03. 12. 2017 v 17.00 hod. na návsi 

Rozsvícení vánočního stromu 

Vystoupení dětí z mateřské a základní školy. 

Na zahřátí čaj a punč zdarma. 

Sladké a slané občerstvení vlastní výroby bude vřele vítáno. 

Pro letošní rok si s sebou ještě přibalte zvonečky a rolničky, poslouží nám jako hudební doprovod při 

rozsvícení vánočního stromu.  

Srdečně Vás zve obec Hrdějovice, Základní škola Hrdějovice a Mateřská škola Hrdějovice. 

 

 

Druhé podvečerní adventní setkání v Hrdějovicích 
10. 12. 2017 v 17:00 hodin, poutní kaple Panny Marie Lurdské na Těšíně. 
Adventní zastavení u kapličky na Těšíně se zpěvem v podání pedagogů Konzervatoře v Českých 

Budějovicích 
Za organizátory Vás srdečně zve Radka Šulistová 
 

 
Třetí podvečerní adventní setkání v Hrdějovicích 
17. 12. 2017 v 15:30 hodin, poutní kaple Panny Marie Lurdské na Těšíně. 
Adventní zastavení u kapličky na Těšíně v podání flétnového seskupení pod vedením Jany 

Zavičákové 
Za organizátory Vás srdečně zve Radka Šulistová  
 
 

Čtvrté podvečerní adventní setkání v Hrdějovicích 

23. 12. 2017 v 17:00 hod., poutní kaple Panny Marie Lurdské na Těšíně. 

Betlémské světlo a vánoční zpívání 

18:30 – 19:00 hod bude světlo přineseno na náves v Hrdějovicích. 

Za organizátory Vás srdečně zve Helena Timrová. 

 

 

Za celý obecní úřad a zastupitelstvo Vám všem přeji klidný čas adventní, požehnané Vánoce a v novém 

roce hodně radosti, zdraví a klidu. 

za vedení obce Martina Svobodová 

 

mailto:telocvicna@hrdejovice-opatovice.cz
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SDH HRDĚJOVICE 

Mládež SDH Hrdějovice 

 

Další hasičskou soutěžní sezonu máme za sebou a to s pěknými výsledky. Zúčastnili jsme se povinného 

počtu soutěží „Hry Plamen“ a několika pohárových soutěží. Letos jsme si poprvé vyzkoušeli noční 

soutěž v Ločenicích s přespáním ve stanech. Tato akce měla u dětí velký úspěch. Během roku se 

„hasičský potěr“ zapojil do dalších aktivit v obci. Pomáhal například při pálení čarodějnic, ukázce 

požárního útoku přípravky na dětském dnu, soutěži mezi třídami ZŠ v útocích a dalších. Každoročně 

organizujeme několikadenní letní hasičský kemp, na který se děti vždy těší a mezi sebou jej nazývají 

„chaty“.  

V tomto roce nás ještě čeká oslava ukončení hasičské sezony „dohasná“. Starší děti půjdou na bowling, 

mladší do kina a přípravka do solné jeskyně.  

 

Za kolektiv vedoucích mládeže: Dáša, Vlaďka, Káťa a Vendula. 

 

 

SDH „Chaty“ očima dětí 

Na letošní chatu jsme se jako každý rok těšili. Bohužel jsme nevěděli, že letos to bude doslova boj o 

život. Po příjezdu na chatu u Blanska jsme si jako obvykle vybalili věci, postavili stany a večer jsme si 

na ohni upekli špekáčky. Další dny jsme se koupali ve studené řece, hráli hry a řádili v lese. Každý večer 

nám starší kluci připravili stezku odvahy, která byla den co den lepší a strašidelnější. O naše pořád 

hladové žaludky se starali naši vedoucí a nutno říci, že velice dobře. Předposlední den pobytu na chatě 

nás bohužel v noci zasáhla nečekaná bouřka. Následky byly katastrofální. Spadlé stromy, které na 

několik dní přetrhaly elektrické vedení, ohrožovaly samotnou chatu, ve které jsme byli schovaní. Auto 

sousedů popadané stromy poničily. Vedoucí nás díkybohu evakuovali včas do chaty. Celou noc pak 

drželi hlídky, aby nás v případě padání stromů mohli včas zachránit. Naštěstí se nikomu z nás nic nestalo, 

ale strach jsme měli asi všichni.  Z výše uvedených důvodů jsme se vraceli o jeden den dříve, což nás 

dost mrzelo. Všichni doufáme, že příští rok se na chatu zase vydáme a zůstaneme trochu déle. Velký 

dík patří našim vedoucím, kteří si každý rok ukrojí ze své vlastní dovolené, aby ten čas mohli věnovat 

nám. 

Autor: Pája Nováková 
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TJ SLAVOJ HRDĚJOVICE 

Vážení spoluobčané, 
 

dovolujeme si vás informovat o činnosti mladší a starší přípravky Slavoje 

Hrdějovice, z.s. 

 

Máme další rok hrdějovické fotbalové přípravky za sebou a shrňme si proto, co 

se během něho vše událo. 

 

V mužstvech mladší a starší přípravky jsou děti podle ročníků narození v rozmezí 2007 – 2012, 

pravidelně trénujeme od konce srpna do konce června, a to na hřišti a v tělocvičně v Hrdějovicích. 

Využíváme hrací plochu hřiště tak tréninkovou plochu za šatnami. V říjnu přecházíme bez přestávky 

trénovat do tělocvičny, kde součástí tréninku je i cvičení na karimatkách při hudbě, herní a sportovní 

cvičení nebo i různá překvapení pro děti např. návštěva Mikuláše s čertem. 

 

V letošním roce jsme se zúčastnili těchto turnajů: 

- Rudolfov, E.ON Beach Cup Č. Budějovice, Český Krumlov, Dobrá Voda, E.ON Cup Kamenný 

Újezd, Zliv, Ondráškovka Cup kategorie U8 a U9. 

Za zmínku stojí například turnaj v Českém Krumlově, pro ročník 2010, kde jsme měli bilanci 3 výhry, 

5 remíz, 1 prohru a celkově jsme obsadili velmi krásné 3. místo za velkého nadšení našich nejmenších 

fotbalistů. 

 

Mladší přípravka nezaostává, neustále se zlepšuje a v poslední době se prezentuje velmi dobrými 

výsledky. V podzimní části sezóny 2017/2018 máme bilanci 6 výher, 1 remízu a 2 prohry. Není to vždy 

s kluky jednoduché, ale jejich nadšení, radost a úsměvy nás ženou dál a my trenéři jsme jim za to vděčni. 

 
Pokud by i vaše děti měly zájem a chuť se k nám přidat, můžete se přijít podívat na naše tréninky 

v tělocvičně na hřišti v Hrdějovicích: 

starší přípravka – každé úterý od 16:30 do 18:00 hodin 

mladší přípravka – každou středu od 16:30 do 18:00 hodin 

Vyzkoušíte si základní dovednosti potřebných k fotbalu (obratnost, koordinace, práce s míčem i bez 

míče). Přijít mohou kluci i holky, kteří mají chuť na sobě začít pracovat a učit se mít rádi fotbal :-)  

 
V ROCE 2018 PŘIVÍTÁME DĚTI VE VĚKU JIŽ OD 5 LET (ročníky 2013 a starší)! 

Potřebujete jen sportovní oblečení, tenisky, vlastní míč a dobrou náladu, budeme se na Vás těšit. 

Na závěr bych chtěl poděkovat 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 nešlo. 

                    
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 

fotografie z turnajů: 

 

mailto:m.douda@seznam.cz
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INFORMACE PRO SMS INFOKANÁL 

 

JMÉNO:    …………………………………………………………………………………. 

ADRESA:  ……………………………………….…………………………………………. 

   ………………………………………….………………………………………. 

Číslo mobilního telefonu …………………………………………….…………………………………. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


