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Milí sousedé, spoluobčané, děti a všichni další čtenáři 
Hrdějovických listů, držíte v rukou či elektronicky 
sdílíte další číslo našeho zpravodaje, které vás chce 
informovat o dění v Hrdějovicích a Opatovicích.

Teplé sluneční paprsky střídá studený vítr, který, jak se říká, fou-
ká ze strnišť, ale to není důvodem, abychom se tím nechali otrá-
vit. Ačkoliv je doba, ve které toto číslo vychází, stále ovlivněna 
epidemiologickou situací, přes všechny komplikace se snažíme, 
abychom boj s novým, pro nás všechny doposud neznámým, ale 
o to více zákeřným virem, co nejlépe v rámci našich možností 
zvládali. Mnozí z nás stále ještě řeší dilema, zda se nechat na-
očkovat, přemýšlíme, jak vše bude pokračovat dál a proč právě 
my prožíváme tuto neobvyklou situaci. Klademe si otázky, na kte-
ré mnohdy nenajdeme odpověď. Někdy ani nemá smysl tuto od-
pověď hledat, ale co smysl má, je jít dál – mít radost z každoden-
ních maličkostí, usmát se na svého souseda, zasmát se spolu se 
svými blízkými a nezapomenout usmát se i sám na sebe. Úsměv 
nic nestojí, ale je to vzácný dar, který má sílu léčit.

Stejně je tomu i v případě chodu obce, která, i přes všechny pe-
ripetie spojené s epidemií, musí jít dál a její běžný život nesmí 
být zcela utlumen. Buďme nadále trpěliví k sobě i k ostatním 
a především, neriskujme, pokud jde o naše zdraví. Obdobně jako 
v minulém čísle si přejeme, aby vám toto vydání přineslo trochu 
rozptýlení a přivedlo vás k zamyšlení nad něčím zcela jiným, než-
li jsou témata spojená s epidemií. Přejeme nám všem, abychom 
okolo sebe měli hodně krásných a uzdravujících úsměvů. Pomá-
hejme si a opatrujme se! 

Slovo na 
uvítanou

Ohlédnutí za investicemi 
Přes všechny komplikace, kterými je v současné době stavebnic-
tví provázeno, především z důvodu nedostatku materiálu, jeho 
zdražování a prodlužování termínů dodacích lhůt, se snažíme co 
možná nejvíce splnit to, co jsme si na konci loňského roku v rámci 
rozpočtu či v rámci žádostí o dotační tituly naplánovali. 

První investicí, o jejímž stavu vám dnes chceme „podat raport“, 
je vybudování sběrného dvora. Jak jsme vás v minulém čísle in-
formovali, na tuto akci obec Hrdějovice získala dotaci, zahájení 
prací po všech krocích souvisejících s výběrem zhotovitele bylo 
naplánováno na začátek července 2021 a tak se tomu také sta-
lo. Zhotovitelem je firma PEMAL stavební, s.r.o., která v červenci 
2021 zahájila stavbu, jejíž dokončení je naplánováno na konec 
roku 2021. V souvislosti s otevřením nového sběrného dvora do-
jde k některým obměnám, které se dotknou nás všech. Jednou 
z nich bude zrušení současného sběrného místa, které je nevhod-
ně umístěno vedle mateřské školy. Dále proběhne změna systému 
svážení odpadu ze zahrádek. O všech změnách, které mají v naší 
obci vést ke zlepšení v nakládání s odpadem a jeho tříděním, vás 
budeme včas informovat.

V červnu 2021 jsme získali dotace, o které jsme zažádali v prosin-
ci 2020. Na jedné straně jsme byli tímto „přiklepnutím“ potěšeni, 
na druhé straně, zejména díky tomu, že výsledky byly ze stra-
ny Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vyhlášeny se značným 
zpožděním (původní termín přidělení dotací měl být únoru), 
jsme měli velkou starost, zda se nám podaří vše zkoordinovat 
a zrealizovat tak, abychom práce dokončili do října/listopadu 
2021, tedy termínů požadovaných v rámci programu dotací, kte-
ré zůstaly neměnné.

Pokud jde o dotační programy MMR jako takové, byli jsme v rám-
ci žádostí velmi úspěšní a mohli jsme tak „revitalizovat“ hřiště 
v Zahradní ulici, z čehož máme radost. Po dlouhém jednání s ma-
jiteli dotčených pozemků a místními obyvateli konečně došlo ke 
konsensu a oprava hřiště se tak mohla po mnoha letech odklá-
dání uskutečnit. Touto cestou chceme všem poděkovat za velkou 
dávku tolerance a hledání kompromisů. 

Hřiště zahradní před a po rekonstrukci.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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Dalšími úspěchy v rámci žádostí na MMR byly dotace na opravu 
komunikace k hřišti, stavební úpravy ve sportovní hale (akustika 
a vybudování spojovací chodby) a vybudování hřiště u ZŠ. Přes 
všechny peripetie spojené s epidemiologickou situací, tj. pozdní 
přidělení dotací, dále raketové zdražování materiálu nebo zahl-
cení stavebních firem zakázkami, se nám podařilo úspěšně zrea-
lizovat všechna výběrová řízení a podepsat smlouvy na zhotovení 
výše jmenovaných projektů. Všechny projekty budou ukončeny 
v listopadu tohoto roku. Hřiště za školou se podařilo připravit 
ještě před začátkem školního roku. Během letních měsíců došlo 
ještě v rámci areálu základní školy k opravě objektu kolny na 
školní zahradě a opravě zadní fasády budovy školy. 

Dále jsme, jako již třetí rok v řadě, na konci roku 2020, zažádali 
o dotaci na veřejné osvětlení z Programu obnovy venkova Jiho-
českého kraje, prostřednictvím kterého letos obec spolufinancuje 
výměnu technicky již nevyhovujícího veřejného osvětlení v ulicích 
(či jejich částech) Luční, Sadová, K Zastávce, Hlubocká. S re-
alizací bylo započato v létě a i zde dochází ke zpoždění dodávek 
materiálu a tím i prací. Pro příští rok plánujeme s výměnami po-
kračovat v dalších ulicích naší obce.

Podobně jako v případě realizace hřiště v Zahradní ulici hledáme 
konsensus i s dotčenými majiteli pozemků v Luční ulici, který je 
potřeba pro vybudování přechodu pro chodce a případné zažádání 
o dotaci na tuto investici. Ano, někteří z vás si myslí, že vybudová-
ní přechodu má jasnou přednost před ochranou soukromého vlast-
nictví, někteří nám zase radí: „…a co, tak to vykupte za jakoukoliv 
cenu“, ale to obec udělat nemůže, obec se musí řídit pevnými pra-
vidly, která určuje zákon. Proto se snažíme hledat řešení v rámci 
těchto pravidel a doufáme, že i zde dosáhneme shody. 

Jaká má být náves?

Uvolnění protiepidemických opatření v předchozím období nám 
též umožnilo pokračovat v hledání možných řešení úpravy hrdějo-
vické návsi v rámci pracovní skupiny, která se znovu sešla 29. září 
2021. Pracovní schůzky se zúčastnilo šest jejích členů, byli to zá-
stupci obou názorových stran. V rámci dvou existujících studií náv-
si se členové pracovní skupiny vyjadřovali k pozitivům i negativům 
jednotlivých řešení, přičemž ani jedna ze studií nebyla zástupci 
obyvatel přijata. Byla proto položena otázka: Co od návsi očekává-
me? Vedla se živá diskuse, ze které vzešlo mnoho podnětů – jednou 
ze stěžejních otázek, které úzce souvisí s celkovým pojetím návsi, 
je řešení mostu a dopravní zátěže. V roce 2019 byl ze strany obce 

vznesen požadavek, aby obec byla součástí příprav projektu nové-
ho mostu na návsi, který je majetkem Jihočeského kraje. Během le-
tošního června proběhla první koordinační schůzka za přítomnosti 
zástupců Správy údržby silnic Jihočeského kraje, projektanta, ar-
chitekta a zástupců obce, na kterou budou navazovat další jednání 
tak, aby došlo k vzájemné koordinaci tohoto projektu. 

Ze strany zástupců SUSJK byla obec v rámci této schůzky mj. 
informována o záměru most zcela strhnout (v roce 2023) a vy-
stavět přes potok na návsi most nový, což by bylo spojeno s uzá-
věrou dopravy až po dobu čtyř měsíců. Ze strany obce je dále 
požadováno, aby byla o všem v této věci ze strany investora včas 
informována a došlo také k veřejné prezentaci tohoto záměru 
za přítomnosti občanů. Co se týče dopravní zátěže, bude prove-
deno empirické šetření, abychom mohli dále jednat s představi-
teli města o možnostech odklonu nákladní dopravy ze směru od  
Opatovic, tj. čistírny odpadních vod. 

Že by cyklostezky?

V souvislosti s realizací IV. tranzitního koridoru obec Hrdějovice 
v rámci jednání s vedením SŽ v roce 2019 navrhla, zda by nebylo 
možné vybudovat cyklostezky na místě stávající trasy vlaků a tím 
vytvořit propojení v úseku České Budějovice – Ševětín. Záměr 
jsme představili všem dotčeným obcím, které s tímto záměrem 
vyjádřily předběžný souhlas. V létě letošního roku nám bylo SŽ 
sděleno, že ze strany jejich vedení došlo k odsouhlasení zrušení 
stávajících kolejí, čímž je dán prostor pro vybudování budoucí cy-
klostezky. Na začátku října 2021 byla svolána koordinační schůz-
ka za přítomnosti všech dotčených obcí a města České Budějovice. 
Záštitu nad tímto záměrem převzala Nadace Jihočeské cyklo-
stezky. Na jednání panovala shoda, neboť se jedná o jedinečnou 
možnost, jak vybudovat cyklostezku, která bude přínosem jak pro 
místní obyvatele, tak pro rozvoj cykloturistiky v našem regionu. 
Mezi obcemi a Jihočeským krajem budou probíhat další jednání, 
aby budoucí realizace byla připravena jak technicky, tak ekono-
micky. V souvislosti s tím byly v rámci změny územního plánu 
č. 9 zapracovány další trasy, které budou propojovat Hrdějovice 
s blízkým okolím.

Je možné, že si říkáte, proč to řešíme, vždyť „já se toho nedožiju“. 
Nejspíše máte pravdu, my se toho třeba nedožijeme, ale pokud to 
nyní nezačneme řešit, tak v budoucnu nám naše děti či vnouča-
ta pravděpodobně neodpustí, že jsme promarnili tuto jedinečnou 
možnost. 

Výstavba nového sběrného dvora. Foto: Archiv OÚ Hrdějovice. 
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Co se ještě v obci děje?
Během léta se konalo další jednání se zástupci Správy železnic – 
realizačním týmem IV. tranzitního koridoru, neboť v roce 2017 
obec Hrdějovice nevyužila možnost podat k nevyhovujícímu ře-
šení úseku ve svém katastru námitku v tom smyslu, že projektová 
dokumentace nepočítá s dopravním propojením ve směru Hrdějo-
vice/Pražská ulicí Nemanická pro osobní dopravu ani s možností 
vybudovat cyklostezku a chodník přes nadjezd koridoru směrem 
k Makru. Zároveň má dojít ke zrušení pěšího propojení s Borkem 
v ulici Polní. V roce 2019 jsme podali požadavek na řešení této 
situace, která by významným způsobem ovlivnila dopravní situ-
aci v obci a zatížila tak její obyvatele. Po sérii jednání se zástupci 
ředitelství Správy železnic a týmem projektantů došlo k návrhům 
řešení, které budou ze strany SŽ prověřeny. Intenzivní jednání ze 
strany obce v této věci budou dále pokračovat.

Studánka na Těšíně

Od našich obyvatel vzešel podnět v souvislosti s prameništěm a veřej-
ným prostorem v okolí kaple na Těšíně. Podle jejich vyjádření je pro 
ně tento prostor v současné době nepraktický, bariérový a v neutěše-
ném stavu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k prvnímu kroku, který 
by vedl k řešení daného místa, neboť právě okolí kaple na Těšíně je 
jedním z „center“ naší obce. Prvním krokem je vypracování studie, 
která bude podkladem pro projektovou dokumentaci. Zároveň bylo 
zjištěno, že prameniště má zásadní technické problémy, které je nut-
no řešit. Byli osloveni architekti, kteří se specializují na veřejné prosto-
ry a krajinářskou architekturu – Markéta a Petr Veličkovi. Při přípravě 
projektu musí být zohledněno jak technické řešení celého prostoru, 
tak i ochrana stromů. Některé stromy jsou v současné době v důsled-
ku narušení jejich kořenového systému v havarijním stavu. I ve složité 
době spojené s pandemií jsme se snažili naše občany průběžně sezna-
movat s připravovanými projekty a záměry ještě v momentě, kdy lze 
opodstatněné postřehy občanů do přípravné fáze zařadit. Tak tomu 
bylo i v případě první prezentace studie prostoru okolí pramene na Tě-
šíně. Bylo realizováno online setkání mezi občany Hrdějovic, kteří se 
přihlásili, a autory návrhu. Návrh se většinově setkal s pozitivní ode-
zvou, největší diskuse se rozvinula okolo přístřešku, který má sloužit 
jako ochrana před nepřízní počasí, umístění vodního prvku v dolní 
části řešeného prostoru a zpevnění povrchu okolo kaple. V prozatím 
aktuálním návrhu jsou již zapracovány podněty, které vzešly z online 
diskuse. Studie je rozdělena do několika etap umožňujících postup-
nou realizaci. V červnu 2021 se pak konalo veřejné projednání s ob-
čany a autory přímo na místě u kaple na Těšíně, kde byly ve studii již 
zapracovány podněty od občanů z předešlé online diskuse. Během 
setkání s občany vyplynula potřeba řešit okolí prameniště a točnu 
autobusu jako jeden celek. K tomu bylo také přistoupeno a na přelo-
mu roku bude studie opět představena občanům, aby se k ní mohli 
vyjádřit a jejich podněty mohly být zapracovány. Záměr revitaliza-
ce veřejného prostoru okolo kaple na Těšíně byl zařazen do užšího 
výběru mezi projekty, které mohou žádat o dotaci přes ITI program 
magistrátu České Budějovice.

V srpnu 2021 byla zahájena oprava kaple sv. Jana Nepomuckého 
v Opatovicích, která byla v havarijním stavu, a v říjnu oprava kaple 
sv. Rocha na křižovatce "u zmrzliny", kde se vyskytly vady staveb-
ního charakteru. V rámci opravy kaple sv. Rocha bude přistoupeno 
ke změně pojetí kaple a časem i přilehlého prostoru. V současné 
době je toto téma více než symbolické, neboť sv. Roch je patronem 
proti epidemiím. Něco z historie těchto církevních staveb se dočte-
te v článku Kapličky v novém hávu. Jednotlivé záměry jsou prů-
běžně představovány na webových stránkách obce "Život v obci".

Pomozme přírodě
„Bůh vždycky odpustí, my odpouštíme někdy, ale když je s příro-
dou špatně zacházeno, nikdy neodpouští.“ Slova papeže Františ-
ka jsou výstižná především s ohledem na územní plánování obcí. 
Každá obec má díky územnímu plánu tu moc dobře nebo špatně 
zacházet s přírodou. V Hrdějovicích je to také tak a některé věci již 
zpět vzít nelze, a to ani ve změně územního plánu č. 9 (celá obec, 
vyjma lokality naproti Makru) ani ve změně ÚP č. 8 (lokalita na-
proti Makru), které se právě dokončují. Tak tomu je na území před 
Makrem, za Normou, v místech, kde bude vybudován IV. železnič-
ní koridor. Někde můžeme ještě přírodě a nám všem pomoci tím, 
že najdeme rozumného investora, který bude k území alespoň tro-
chu ohleduplný a bude chtít v této věci s našimi občany vést dialog.

Během letních měsíců se uskutečnilo několik dalších kroků ve-
doucích k dokončení změny územního plánu č. 9, se kterou byla 
veřejnost seznámena již říjnu 2019 v rámci veřejného setkání 
s občany, tzv. Starostovny. Od té doby měli občané možnost se 
k této změně vyjadřovat a dávat své podněty, ať již na obecní 
úřad, či adresované přímo pořizovateli, což naši občané hojně 
využívali. V červenci 2021 byla pak zveřejněna vyhláška s již 
konkrétní podobou této změny, ke které bylo možné se v prů-
běhu léta v rámci společného projednání ještě vyjádřit. V tomto 
mezidobí měli občané, nad rámec standardního procesu, mož-
nost osobních konzultací se zástupcem pořizovatele Ing. Janem 
Šímou. Veřejné projednání by se mělo konat do konce roku 2021. 

Vzhledem k rozhodnutí firmy CTP prodat pozemky před Makrem 
může být dokončena i změna územního plánu obce Hrdějovice č. 
8, která se vztahuje pouze k tomuto území. Nový investor bude 
tuto plochu využívat k účelům občanské vybavenosti. 

Proč musíme dělat výběrové řízení na 
provozovatele vodovodu a kanalizace?
Na konci roku 2021 končí pětiletá smlouva se současným provo-
zovatelem vodovodů a kanalizace v Hrdějovicích a Opatovicích, 
firmou PRVOK s.r.o. Co to znamená? Dalo by se říci, že nic složité-
ho, tj. prodloužit smlouvu na další období, když nemáme s tímto 
provozovatelem problém, ale opak je pravdou. Dle zákona o zadá-
vání veřejných zakázek musí obec po vypršení doby, na kterou 
byla smlouva uzavřena, realizovat znovu tzv. koncesní/výběrové 
řízení a vybrat provozovatele. Kdo v tomto řízení podá nejvýhod-
nější nabídku, s tím bude uzavřena smlouva. Může se tak stát, že 
současnému provozovateli se nepodaří nejvýhodnější nabídku po-
dat (nabídku, která bude mít nejnižší cenu pro vodné a pro stočné 
pro odběratele) a zastupitelé v souladu se zákonem schválí nového 
provozovatele. Co by to znamenalo? Opět by nás čekalo měnění 
smluv, tak jako tomu bylo před pěti lety, kdy odcházela RVS a na-
stoupil PRVOK, a předtím, kdy odcházel ČEVAK.

Touto cestou vás chceme také informovat o jedné zásadní změně 
týkající se informovanosti ze strany EG.D (dříve EO.N Distribuce) 
v souvislosti s odstávkami elektrického proudu. Od 1. září 2021 
zrušila tato firma službu, která zajišťovala informace zákazníkům 
pomocí vylepování informace v dané ulici. Obec Hrdějovice bude 
nadále, jako doposud, informovat o odstávkách elektrického prou-
du na webových stránkách obce a pokud to bude možné, písemně 
vyrozumí občany na adresách, kterých se to dotýká. Firma EG.D. 
poskytuje novou službu. Více se dozvíte na www.egd.cz/bezproudi. 
Informace o aktuálních odstávkách naleznete na www.egd.cz/ 
odstavky-elektrina. 
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Změna provozovatele tělocvičny

Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru od 1.1.2022 
pronajmout nebytový prostor – multifunkční sportovní halu 
v Hrdějovicích pro účely celoročního provozování za těchto 
podmínek tj. zachování bezplatného užívání ZŠ Dr. M. Tyrše 
Hrdějovice v době školní výuky a v případě potřeby bezplat-
ného užívání MŠ Hrdějovice, bezplatného užívání pro aktivi-
ty konané pod záštitou obce Hrdějovice, zohlednění přístupu 
obecních spolků (SDH Hrdějovice a Slavoj Hrdějovice). 

Proč k tomuto kroku zastupitelstvo přistoupilo? Dlouhodobě je 
provozování haly obcí v červených číslech, ještě k většímu pro-
padu došlo během epidemiologických opatření, kdy hala byla 
dlouhodobě uzavřena aniž vykazovala příjmy, ale provozní ná-
klady zůstaly stejné, došlo tak k výraznému propadu a vedení 
obce k tomuto muselu přistoupit jako správný hospodář a najít 
řešení, jak tento neudržitelný stav z dlouhodobého hlediska ře-
šit. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jasnému řešení, a to 
pronajmout halu jinému subjektu, který ji bude provozovat za 
podmínek výše uvedených, což je smluvně ošetřeno. Na základě 
nabídkového řízení byla vybrána a zastupitelstvem obce schvá-
lena nabídka, která splňovala veškeré podmínky stanovené obcí 
Hrdějovice. Pro běžné návštěvníky haly a její provoz se nic ne-
mění.

Poděkování hasičům i zemědělcům

Stejně jako okolním obcím, ani naší obci se v červenci nevyhnu-
la vichřice, která porazila nebo poškodila nejen stromy, ale také 
majetek našich občanů. Touto cestou chceme poděkovat všem, 
kteří pomáhali likvidovat škody, a to především našim hasičům 
a Zemědělskému družstvu Hosín. Děkujeme i těm z řad našich 
občanů, kteří se zapojili do úklidu obce všude tam, kde bylo 
potřeba každé pomocné ruky a přes veškerou snahu našich pra-
covníků údržby nebylo možné takovou „nadílku“ rychle uklidit 
a zároveň sekat zeleň, která v letošním roce díky dešťům po 
dlouhé době bujela. Všem za jejich práci děkujeme a vám, sou-
sedům, děkujeme za trpělivost. Nejen nám v obci bylo pomá-
háno, ale i naše obec přišla na pomoc obcím postiženým červ-
novým tornádem na jihu Moravy a rozhodnutím zastupitelstva 
zaslala těmto obcím peněžní dar.

Poradna pediatra v Hrdějovicích končí

Od 1. října 2021 byl oficiálně ukončen dlouholetý provoz pe-
diatrické porady v Hrdějovicích. Není to proto, že bychom byli 
s péčí paní doktorky Paťhové nespokojeni, ani proto, že by se 
paní doktorce u nás nelíbilo. Jedná se o to, že již nelze tyto služ-
by ze strany pediatrů poskytovat. Děkujeme paní doktorce za 
mnoho našich uzdravených dětských pacientů, z některých jsou 
již dospěláci ne-li prarodiče, a přejeme jí hodně zdraví. 

Radka Šulistová

Úkoly realizované v roce 2021

• Dokončení odkupu areálu keramičky
• Instalace předokenních rolet na budově MŠ a OÚ
• Rekonstrukce havarijního stavu obecních bytů Nová Obora
• Revitalizace prostoru před ZŠ a prostoru  
 křižovatky Školní/Nemanická
• Vybudování hřiště na zahradě ZŠ
• Oprava fasády ZŠ (zadní trakt)
• Oprava silnice ke hřišti
• Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích 
• Úprava sportovní haly (akustika, vybudování spojovací chodby)
• Revitalizace hřiště v Zahradní ulici
• Výměna autobusových označníků
• Vybudování nového sběrného dvora
• Oprava kaple sv. Rocha
• Oprava chodníků ulic Nemanická, Školní
• Výměna veřejného osvětlení ulic Sadová, K Zastávce  
 a v části ulic Luční, Hlubocká

Činnost obce

Úkoly vyplývající ze spol. jednání v roce 2021

• Projektová příprava zbezpečnění silnice  
 Hrdějovice-Hluboká nad Vltavou (investor JčK)
• Jednání se zástupci Správy železnic a JčK ve věci  
 IV. tranzitního koridoru: vybudování chodníku ve směru k Makru, 
 průjezdnost ulice Nemanická/Jubilejní, zachování propojení s obcí 
 Borek přes ulici Polní, vybudování cyklostezky v tělese původní trati 
 po zrušení stávající železnice
• Projekt přístavby ZŠ (pro potřeby žádosti o dotace v rámci  
 strategie Integrované teritoriální investice Českobudějovické  
 aglomerace 2021-2027)
• Projektová příprava nového mostu přes potok Kyselá voda  
 na návsi (investor JčK)
• Předprojektová příprava revitalizace objektu keramičky
• Změna developerského záměru před Makrem
• Jednání pracovní skupiny „Náves“, příprava podkladů pro další kroky
• Předprojektová příprava zpřístupnění SDD Orty,
 společné jednání dotčených obcí (investor JčK)

Nejbližší úkoly plánované na rok 2022

• Dokončení změny územního plánu 
• Získání dotace na Opravu silnice ul. Těšínská  
 v úseku od kolejí směrem na Hosín
• Oprava střechy na budově ZŠ
• Získání dotace na vybudování odpočinkové zóny  
 v prostoru mezi poštou a OÚ
• Protipovodňová opatření v ulici Polní
• Řešení a průběžné dokončování rozpracovaných úkolů  
 vyplývajících z jednání v roce 2021

rok 2021
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Místo kamionů  
bude smíšená zóna  
pro bydlení a služby
Nerovný střet Davida s Goliášem, tak by se dala nazvat vyjed-
návání zahájená současným vedením obce na přelomu roku 
2018/2019 s developerskou firmou CTP, jejímž záměrem bylo 
vybudování logistického centra v lokalitě před Makrem. Proti to-
muto záměru jasně vystupovali jak naši obyvatelé, tak obyvatelé 
okolních obcí. Jak střet Davida a Goliáše probíhá, vás na řádcích 
našeho zpravodaje průběžně informujeme. Dnes můžeme říci, že 
po rozsáhlých a složitých jednáních s developerem, ve kterých 
se obec snažila najít konsenzus a vystupovala jasně, aniž by se 
nechala zastrašit, došlo ke změně směru. 

Nově do projektu vstoupila investiční společnost ICP Group, která 
nyní pracuje na převodu pozemků pod svoji správu. „Zatímco sta-
rý záměr cílil na výstavbu skladových hal, my míříme ke změně 
využití na smíšenou obytnou zónu. V obci by tak vyrostly nové 
rodinné i bytové domy, škola či domov pro seniory. S tím pak 
souvisí i menší komerční stavby, třeba pro obchody s potravinami 
a dalším zbožím nebo služby. Počítáme také s velkým podílem ze-
leně. Vše samozřejmě platí za předpokladu, že akvizice pozemků 
dopadne úspěšně.“ říká Marek Klaus z ICP.

Budoucí výstavba by měla utvářet příjemné bydlení s dostateč-
ným množství zeleně a zázemím pro rodiny. „Výsledkem má být 
oblast, kde se dobře žije, proto jsme zvolili po konzultaci s projek-
tanty toto rozvržení využití území. S přípravnými pracemi včet-
ně projektové činnosti a změny územního plánu bude společnost 
ICP výhradně spolupracovat s českobudějovickým projekčním 
ateliérem A1 spol. s r.o.,“ dodává Marek Klaus. Ten bude společně 
s Ing. Františkem Adlerem z A1 na projekt dohlížet.

Nyní může být dokončena i změna územního plánu obce Hr-
dějovice č. 8, která toto území řeší, a plocha bude změněna na 
smíšenou zónu pro bydlení a služby, aniž by obci hrozila něja-
ká sankce. S novým investorem je jednáno o celkové koncepci 
daného území. Předpokládáme, že koncept bude v rámci veřej-
ných projednávání našim občanům a okolním obcím investorem 
představen na začátku roku 2022.

Touto cestou chceme poděkovat všem, kdo věřili, že logistické 
centrum zatěžující tuto lokalitu mezi obcemi kamionovou do-
pravou bez přímého napojení na dálnici do tohoto území nepa-
tří a podpořili nás. Bez společného semknutí všech dotčených 
obcí, občanské pomoci, která byla slyšet a svůj jasný postoj dala 
najevo na veřejném projednání v září 2020 a prostřednictvím 
petice na podzim 2020, a bez podpory vedení Jihočeského kraje 
a města České Budějovice bychom takto daleko nedošli. Nutno 
podotknout, že bez kvalitní právní opory a profesionálního pří-
stupu pořizovatele územního plánu by obec Hrdějovice neměla 
šanci tento nerovný boj úspěšně vést. Ano, možná namítnete, 
že příroda nám neodpustí a tady má zůstat nezastavěná zelená 
plocha, ale to opravdu v současné době již možné není, neboť 
rozhodnutí, že toto území bude zastavitelné, padlo již dávno 
a není možné jej vzít zpět. Přesto se budeme snažit s novým 
investorem hledat co možná největší procento nezastavitelné 
plochy a našim budoucím generacím zanechat hezké místo k by-
dlení, aby mohly říkat slovy klasika „v Hrdějovicích by chtěl 
bydlet každý“. 

Radka Šulistová

VEŘEJNÉ  
PROJEDNÁNÍ 

S ohledem na situaci COVID-19 proběhne veřejné projednání 
formou online přes MS Teams. Odkaz na připojení k online 
schůzce naleznete na webu obce Hrdějovice.

Případně je možné ve výše uvedeném datu, tj. dne 16.12.2021, 
sjednat individuální schůzku s projektantem a pořizovatelem 
změny územního plánu, a to na telefonním čísle 724 152 929, 
kde Vám bude oprávněnou úřední osobou pořizovatele sdělen 
konkrétní čas schůzky.

změny Územního plánu č. 9 Hrdějovice 
se uskuteční dne 16. 12. 2021 od 17:00.
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Zdobí chalupy i dekorace v televizních a filmových pohádkách. 
Je oblíbená nejen mezi místními, ale i za hranicemi. Zažila časy 
velké slávy i úpadku. Řeč je samozřejmě o hrdějovické keramice, 
která je již „dámou v letech“, neztrácí však vůbec nic ze svého 
kouzla. Přečtěte si něco o její historii.

Hrdějovickou keramiku založil Josef Štěpánek (*1866 – †1928), 
který se vyučil u svého otce Karla Štěpánka (*1834 – †1914) v Ka-
sejovicích. Ve svých 22 letech odjel na zkušenou do Spojených 
států, odkud se po šesti letech vrátil. V roce 1900 byla v Hrdě-
jovicích postavena nová hrnčírna, kterou Josef Štěpánek koupil 
v roce 1901 od sedláka Fencla za 6000 zlatých. Takže, pokud 
správně počítáme, slavíme 121 let od vzniku hrnčírny v Hrdě-
jovicích. Pro upřesnění, původní keramičku z roku 1920 najdete 
na místě budovy, kde je dnes v pronájmu veterinární ordinace 
a dvě další firmy (úklidová firma Bokas a prodejce náhradních 
dílů Swiss Automotive), a je součástí areálu, který v součas-
né době celý vlastní obec Hrdějovice. Na tomto místě musíme  

poděkovat všem, kteří udrželi hrdějovickou keramiku při životě, 
především rodině z Hrdějovic, která nechce být jmenována, ale 
bez jejíhož přičinění, které udrželo značku hrdějovické keramiky 
nad vodou v nejtěžší době, by současný pronajímatel neměl na 
čem stavět. Vzhledem k tomu, že věhlas a úspěch hrdějovické 
keramiky by nebyly možné bez jejích zakladatelů, vzdejme hold 
rodině Štěpánků, jejíž potomci si dodnes předávají hrnčířské ře-
meslo a díky nimž do naší obce přišla v roce 1921 keramika a byl 
tak položen základ jejímu věhlasu. 

Hana Lorencová

Hrdějovická keramička  
slaví 120 let

Kdy se začala v Hrdějovicích vyrábět modrobílá keramika 
s typickým čekankovým květem, se dočtete v některém 
z příštích vydání Hrdějovických listů.

Být Karel…
Karel je celoevropsky rozšířené a velice oblíbené mužské jméno, 
které má německý původ s kořeny sahajícími až do latiny. Jméno 
pochází ze staroněmeckého slova „karal“, „karlaz“, resp. „karl“ 
s významem „svobodný muž“, také „sedlák“ nebo „chlap“. Slovo 
je přitom převzaté z latinského jména Carolus. Jméno zazname-
nalo velkou oblibu v době vlády římského císaře Karla Velikého.  
Díky tomuto nositeli se rychle rozšířilo po celé Evropě. Slovo 
„karl“ se navíc začalo používat jako obecné označení pro krále či 
panovníka. Odtud také vzniklo i české slovo „král“. V novodobém 
pojetí lze významem „král“ vykládat i jméno Karel.

Mužské křestní jméno Karel má i několik ženských alternativ, jde 
o jména Karla, Karolína či Karol. Významově příbuzné je i jméno 
Šarlota. Domáckými podobami jména jsou Karlík, Karlíček, Kája, 
Kájin, Kájínek aj. Jméno se jako Karol užívá i na Slovensku. 
Německá a ruská verze je Karl, anglická Charles, stejně tak 
i francouzská, pouze s jinou výslovností. Italská podoba jména je 
Carlo, španělská a portugalská Carlos. Maďarština jméno užívá 
jako Károly. 

Zdroj: cs.wikipedia.org, www.nasejmena.cz,  
www.svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/karel-308/

Mezi slavné nositele tohoto jména patřili (či stále patří) panovníci 
Karel Veliký a Karel IV., spisovatelé Karel Havlíček Borovský, 
Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben či Karel Čapek, herci 
Karel Höger, Karel Heřmánek a Karel Roden, zpěváci Karel 
Hašler, Karel Kryl, Karel Černoch nebo Karel Gott, skladatel Karel 
Svoboda i Karel Vágner, hrající píseň Karel (Bejt Karel vždycky 
jsem si přál….), známý politik Karel Schwarzenberg či fotbalista 
Karel Poborský. 

V celé České republice se Karel jmenuje 104 072 mužů. Jméno je 
tak na 26. místě v žebříčku nejčastějších českých jmen, v porov-
nání jen mezi mužskými jmény je na 15. místě. Věkový průměr 
nositelů jména Karel je 56 let.

V naší obci jméno Karel nosí dvacet mužů a máme jednu ženu, 
která se jmenuje Karla. Nejmladšímu Karlovi jsou dva roky a nej-
staršímu 77. Ženskou variantu jména Karolína má šest našich 
slečen ve věku 2-21 let.

Hana Lorencová, Radek Gális

V Česku slaví Karlové svátek 4. listopadu nebo, 
podle staršího kalendáře, 28. ledna.
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Kapličky v novém hávu
Patroni v nich nás chrání před nákazami i povodněmi

Hned dvě kapličky v našich obcích se dočkaly rekon-
strukce během letošního léta a podzimu. Zatímco na 
kapličce sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích již do-
končili potřebné opravy, kaplička sv. Rocha v Hrdějo-
vicích i její okolí projdou rozsáhlejší rekonstrukcí a vý-
znamněji změní podobu tohoto prostoru.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí v opatovické zatáčce více 
než 130 let. Kapličku nechala vystavět Rosina Kubešová z Opato-
vic se svými dětmi, a to v místě povalených starých božích muk. 
Kaplička byla zasvěcena patronovi a ochránci proti povodním sv. 
Janu Nepomuckému. „Tato kaple byla vysvěcena dne 7. 9. 1890 od 
hosínského faráře za velké účasti domácích i přespolních farníků. 
Kaple byla svěcena právě ve dnech, kdy zuřila v Čechách hrozná 
povodeň, která se v Opatovicích dostala do stodol, chlévů i světnic, 
takže obyvatelé byli nuceni s čeládkou a dobytkem se odstěhovat na 
čas na Hosín. Zasvěcení patronu jako ochránci proti povodním bylo 
v ty dny velmi příhodné,“ píše se v knize Hrdějovice s Opatovicemi  
1350 – 2000 od Aloise Sassmanna.

Vrátit kapli pozornost

Kaple sv. Rocha je starší, byla vystavěna již v 18. století. Výklenek 
původně zdobila dřevěná socha patrona, která byla roku 1995 re-
staurována a uschována v obecním archivu. Po opravě, která pro-
běhla v roce 2016, zdobily kapličku květiny a obraz sv. Jana Ne-
pomuckého. To se během podzimních dnů změní a kaplička bude 
opět plně patřit svatému Rochovi. Rozsáhlá rekonstrukce, ke které 
muselo dojít vzhledem k havarijnímu stavu kapličky, umožní nahra-
dit zamřížovaný výklenek oboustranným zpodobněním sv. Rocha. 

Zásadním problémem kapličky je její umístění, naši předci při její 
výstavbě netušili, jak bude ve 21. století kaplička zatížena automobi-
lovou dopravou. Postupem času tak uvízla v sevření dvou silnic. Po-
stupné úpravy udělaly kapličku obtížně dostupnou, z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno k řešení celého místa. Cílem tedy není jen kapličku 
zkrášlit a uchovat ji pietně jako kulturní relikt své doby, ale dát jí 
pozornost a nové využití ve veřejném prostoru. 

Kromě kapličky projde obnovou i její okolí, které se rozšíří. Vychut-
nat si krásu kapličky, nebo si jen trochu odpočinout, budou moci 
kolemjdoucí díky nově osazeným lavičkám.

Stavební práce jsou v rukách stavební firmy Dolmen, která má velké 
zkušenosti a citlivě přistupuje k opravám sakrálních staveb, i když 
nejsou chráněnou památkou (jako právě obě jmenované kapličky), 
pracují tak jako by ochranu památkářů měly.

Hana Lorencová

Sv. Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký je patronem Česka a Bavorska, ale 
také patronem loďařů, vorařů, mlynářů, duchovních, cti 
a zpovědního tajemství a ochráncem při povodních. Mezi 
jeho atributy patří pět hvězd kolem hlavy, kříž v ruce, prst 
přes ústa a palma.
• Svátek sv. Jana Nepomuckého připadá na 16. května.

Sv. Roch
Svatý Roch z Montpellieru (1295–1379) byl poutník, který 
po smrti rodičů rozdal majetek chudým a vydal se na pouť 
do Říma. Setkal se s morem a cestou pomáhal potřebným 
a trpícím. Pracoval také v nemocnici a uzdravoval nemoc-
né. Protože sám nebyl zdravý a na noze měl morové vředy, 
uchýlil se do ústraní. Potravu mu nosil jeho věrný pes.

Svatý Roch je patron lékařů, nemocných a postižených. 
Dále je patronem sedláků, zahradníků, truhlářů, dlaždičů, 
automobilistů a nemocnic. Bývá vzýván jako záštita proti 
moru a jinému neštěstí. Jeho atributy jsou pes, poutnický 
oděv a hůl, morový vřed na noze.
Dnes již málo známý světec se velké oblibě těšil v dobách, 
kdy se lidstvo potýkalo s vlnami morových epidemií.
• Rochův svátek připadá na 16. srpna
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Kaplička sv. Jana Nepomuckého se obléká do nového hávu.  
Foto: Archiv OÚ Hrdjovice
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Po vsi se povídá, že developer začne naproti Makru na jaře 
stavět haly, ve kterých budou pracovat zahraniční pracovníci.

Jaká je pravda, najdete v článku CTP.

Představte si, že každý plot v Hrdějovicích  
bude navrhovat architekt a majitel pozemku  
mu bude platit za projekt. 

Tato nepravdivá informace se začala šířit v naší obci. Každá 
obec má v rámci územního plánu nastavena pravidla a jedním 
z pravidel je i respektování výstavby plotu v daném místě tak, 
aby nedocházelo k narušení urbanistického rázu daného místa. 
Pokud hranice pozemku vede v sousedství pozemku obecního, 
musí majitel žádat obec o souhlas, stejně jako každého jiného 
souseda. Pořizovatel s architektem územního plánu dohlíží na 
to, aby bylo vše správně a občan za poradenství nic neplatí.

Hrdějovická drbna
aneb Co se trousí po vsi

Dalším drbem, který se trousí po naší obci, je,  
že děti z naší školy neumí počítat. 

Není to pravda – žáci z naší školy jsou naopak úspěšnými řešiteli 
matematických soutěží.
Více se dočtete v příspěvku základní školy

Níže uvedené „zaručené zprávy“ jsme posbírali za poslední měsíce:

Zdejší občané jsou uvědomělí a o dění v celostátní politice mají zá-
jem, o čemž svědčí volební účast, přesahující republikový průměr. 

„Děkujeme všem našim občanům, kteří si našli v pátek 8. října 
nebo v sobotu 9. října čas a přišli dát hlas svému kandidátovi do 
Poslanecké sněmovny ČR,“ říká starostka Radka Šulistová. „Naše 
účast byla v porovnání s celorepublikovým průměrem vyšší, a to 
76,67 %, což dokazovaly fronty, které se před naší volební míst-
ností chvílemi tvořily.“ 

V Hrdějovicích vyhrála  
koalice SPOLU

Žádné jiné uskupení nebo strana ani u nás nepřekročily pětiprocentní hranici umožňující vstup do Poslanec-
ké sněmovny. Podrobné výsledky naleznete na webových stránkách obce Hrdějovice nebo na VOLBY.CZ.

SPOLU
35,79 % (335 hlasů)

ANO 2011
24,03 % (225 hlasů)

SPD
8,65 % (81 hlasů)

PIRÁTI 
a STAROSTOVÉ
13,56 % (127 hlasů)

Ve volebním seznamu bylo v obci z celkového počtu 1258 opráv-
něných voličů registrováno 1230 občanů. Byli odečteni ti, kterým 
byl vydán voličský průkaz, neboť jsou dlouhodobě např. ve zdra-
votních či sociálních zařízeních. 

Do volební urny na obecním úřadě bylo odevzdáno 
celkem 943 obálek, platných hlasů bylo 936. 

Pořadí na prvních čtyřech místech
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Fořt Bohumil
Holeček Zdeněk
Lamošová Bohumila
Seberová Kateřina
Šubrtová Jaroslava
Turková Marie 
Venclíková Drahomíra
Vůjtová Věra

Sousedé,  
kteří nás  
opustili:

Kam zmizeli Karafiátovi broučci? 

Nesmíme zapomenout na knihovnu v Opatovicích, která byla na 
návsi v budově dnešní hasičárny, vedle kovárny. Dovolte mi několik 
osobních vzpomínek na tuto knihovnu. Za mého dětství byla tato 
knihovna centrem kultury v Opatovicích, moje babička, která zde 
žila, každý týden knihovnu navštěvovala a se sousedy probírala, 
co právě přečetla, a vždy se těšila na to, co si opět přinese nového 
ke čtení. Je potřeba říci, že televizní vysílání bylo velice ovlivněno 
normalizační dobou a existovalo pouze vysílání dvou programů. 
Nevím, kde babička získávala tituly na tuto dobu neobvyklé. Dru-
há vzpomínka je z poloviny 90. letech 20. století, kdy jsem v rámci 
studia na vysoké škole řešila morfologii českého jazyka v dětské 
literatuře, v mém případě se jednalo o analýzu českého jazyka Ka-
rafiátových Broučků, a to od prvního vydání v roce 1876 až po vy-
dání po roce 1989. Při hledání výtisků z různých období jsem měla 
neskutečné štěstí, neboť právě první vydání bylo ukryto v knihov-
ně v Opatovicích. Co se s touto vzácnou knihou stalo, nevím, neboť 
knihovnu v Opatovicích vzala do slova a do písmene velká voda.

I v této době, kdy se čtenářství velice změnilo a knihy čteme nebo 
posloucháme pomocí internetu nebo vůbec nečteme, má naše 
moudrá stoletá dáma 102 čtenářů. K dispozici je čtenářům celkem 
2539 titulů, z toho 428 naučné literatury, a to jak pro děti, tak pro 
dospělé. Pro rozšíření a zatraktivnění knižního fondu je dvakrát 
ročně zapůjčeno z Jihočeské vědecké knihovny cca 250 svazků vý-
měnného fondu. Knihovna odebírá několik časopisů. Půjčit si mů-
žete Vlastu, Květy, Receptář a Zahradu. Výpůjční knihovna pracuje 
v Regionálním systému Jihočeské vědecké knihovny, zkráceně RE-
GKS. Knihy je možno rezervovat v ONLINE katalogu.Přejeme nám 
všem, aby naše knihovna byla nadále místem přátelských setkání, 
moudrosti a radosti. 

Radka Šulistová

Dámu, která se v letošním roce dožila 100 let, jistě neurazíme tím, 
že si připomeneme její narozeniny. V kronice obce Hrdějovice se 
o ní píše toto: 22. ledna 1921 byla zřízena v naší obci knihovna ve-
řejná a poskytnuto pro počátek 500 Kč obec. zastupitelstvem. Za-
ložení knihovny svěřeno osvětovým pracovníkům Jos. Štěpánkovi, 
mistru hrnčířskému zde a Jos. Hlavatému, knihkupci v Hluboké.

V této souvislosti jsme poprosili o pár slov dlouholetou knihovnici 
paní Janu Tůmovou, která nám vyprávěla, jaká byla její stopa 
v knihovně Hrdějovice. 

„V říjnu 2004 jsem nastoupila do knihovny po paní Zimmelové, 
která ze zdravotních důvodů skončila. V té době navštěvovalo 
knihovnu 80 čtenářů, z toho 25 byla mládež. Postupem času se 
zájem čtenářů zvyšoval na 110 a z toho 18 byla mládež. Ročně si 
čtenáři vypůjčili v průměru 3590 knih a časopisů.

V roce 2006 se do knihovny zavedl internet, aby se zájemcům 
umožnil přístup na webové stránky. V začátcích byl o tuto službu 
občanům velký zájem, hlavně mezi studenty, protože v té době 
nebylo tolik domácností vybaveno internetem.

Noc s Andersenem je akce na podporu dětského čtenářství, kterou 
pořádá Klub dětských knihoven ČR k Mezinárodnímu dni dětské 
knihy, stanovenému na den narození H. CH. Andersena /2.4.1805-
4.8.1875/ již od roku 2000. Naše knihovna se poprvé zapojila 
v roce 2009 s konáním do roku 2017. První tři roky se četlo pouze 
v knihovně a v dalších letech se do projektu zapojila i Základní ško-
la. Se žáky 2. třídy přišly i paní učitelky a děti si v knihovně pro-
hlédly výstavku knížek, seznámily se s režimem půjčování knih, 
poté se s dětmi, které již v knihovně byly, střídaly ve čtení. Žáci se 
vrátili do školy, kde měli další program s přespáním.

V roce 2014 zakoupila obec počítačový program pro katalogizaci 
knih, tak jsem postupně celý knižní fond zanesla do databáze. Od 
této doby je možno přes webové stránky obce vyhledat knihy, kte-
ré jsou knihovně, z pohodlí domova. Bohužel knihy nelze online 
objednávat. V roce 2017 jsem z vážných rodinných důvodů muse-
la laskavé čtenáře opustit a předat štafetu paní Bendové.“

Kdo se v letošním roce 
v Hrdějovicích dožívá 100 let?

V osmdesátých letech dvacátého století byla knihovna v Hrdějo-
vicích hojně navštěvována. Paní Zimmelová, která knihovnu ved-
la a měla obrovský literární přehled, často dětem, které si přichá-
zely vypůjčit především povinnou literaturu potřebnou do školy, 
nabízela kvalitní výtisky krásné literatury, které nebyly poplatné 
době. Zároveň knihovna byla a stále je místem setkávání dříve 
narozených občanů.
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Okénko  
do dětské rady
Ahoj, milí spoluobčané, i my, děti vás srdečně zdravíme 
v tomto podzimním a zimním vydání Hrdějovických 
listů. Chceme se s vámi podělit o to, jaké to bylo ke 
konci školního roku, jak jsme se už těšili na léto a na 
opětovné setkávání s kamarády. Jdeme na to!

Doba před letními prázdninami se nesla v duchu nejistoty, přede-
vším v otázce, zdali se podíváme ještě vůbec zpět do škol. Kvůli 
pandemii koronaviru jsme se po celé jaro setkávali s ostatními 
spolužáky především prostřednictvím kamer při online výuce. Se 
setrvávajícími opatřeními a omezeními bylo stále nemožné pořá-
dat různé akce, při kterých by se mohlo potkávat více kamarádů 
najednou. Proto jsme přemýšleli, jak uskutečnit událost, která by 
byla zábavná, jednoduchá na pochopení a především bezpečná. 

Prvomájový Džbánek

A tak nás napadlo u příležitosti oslav Prvního máje uspořádat  
„Prvomájovou QR-procházku v Hrdějovicích s panem Džbánkem“.
Za dodržení všech vládních nařízení se sešla malá skupinka na-
šich členů, která dala hlavy dohromady a vymyslela celý průběh 
a trasu procházky. Účelem této procházky bylo seznámit se se 
všemi hlavními a důležitými místy v Hrdějovicích. 

Celkem bylo 10 zastávek, kde se na každé z nich nacházel pla-
kát s panem Džbánkem a QR-kódem. Po načtení tohoto kódu se 
vám zobrazil jednoduchý formulář s otázkou, na kterou jste od-
pověď buď museli znát, nebo se odpověď dala vyhledat přímo 
na daném místě. Např. kolik kruhů je namalováno na fasádě ško-
ly? Jaké všechny barvy obsahuje oficiální znak Hrdějovic? Kolik 
jmen padlých je na pomníku obětem 1. a 2. světové války na 
návsi? Po úspěšném dokončení, zodpovězení všechn otázek a po 
zanechání adresy, na kterou se posléze zasílaly ceny, jsme se opět 
sešli v malé skupince a všechny výsledky vyhodnotili. Děkujeme 
ještě jednou všem, kdo se naší „Prvomájové QR-procházky v Hr-
dějovicích s panem Džbánkem“ zúčastnili a budeme se na vás 
opět těšit na další podobné události.

S příchodem května jsme se dozvěděli, že se nejspíše opět vrá-
tíme do škol. Tato informace nebyla pro všechny povzbuzující, 
protože se reakce lišily v tom smyslu, že některým z nás vyhovo-
vala distanční výuka více než ta ve škole, a naopak tu byli ti, kteří 
se již nemohli dočkat setkání se spolužáky, učiteli a učitelkami. 
I přesto jsme se nakonec na konec školního roku vrátili do lavic 
a zde ho i zakončili. 

Procházka začala na návsi.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Další zastavení QR procházky u školy.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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Radostné léto

Před námi bylo léto a prázdniny. Ty si každý z nás užil dle svých 
představ. Ke konci prázdnin se konala tradiční pouť v Hrdějovi-
cích, při které jsme se opět mohli ve velkém setkat, užít si velmi 
nabitý program a příjemně tak zakončit letní čas.

Během sportovního víkendu 18. – 19. září, kdy se konal již 3. 
ročník Hrdějovicko-Opatovického závodu a tradiční Cyklozávod, 
jsme také byli součástí. Většina z nás si vyzkoušela všechny na-
chystané disciplíny a také jsme přidali pomocnou ruku v rámci 
Opatovického závodu.

Na závěr bychom všem dětem chtěli popřát hodně zdraví a hodně 
štěstí ve školním roce 2021/2022. Těšíme se na vás všechny bě-
hem nadcházejících podzimních a zimních akcí, které, doufejme, 
se letos uskuteční bez omezení.

Nadále mezi sebou přivítáme další nové, mladé a malé členy, pro-
to neváhejte nás kontaktovat a na cokoliv se zeptat!

Daniel Schusser, 
předseda Dětské hrdějovické rady 

kontakt: danny.schusser@seznam.cz

Členky dětské rady ukázaly, že není čeho se bát.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice

Členky dětské rady byly první, které testovaly trať v Opatovicích. 
Je to paráda být nejlehčí a nejmenší. Foto: Archiv OÚ Hrdějovice

Děti si užily na cyklozávodě i lezeckou stěnu.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice
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Všichni spolu 
ve škole!

Čtení podle Kožíška

S chutí se žáci 1. třídy pustili i do své hlavní činnosti naučit se 
číst, psát a počítat. Vzhledem k tomu, že v minulém roce nebylo 
mnoho možností k potkání se s rodiči nejen letošních, ale i bu-
doucích prvňáků, chtěla bych zmínit něco málo o metodách, kte-
rými provádíme vzdělávání našich žáků.

Před více než dvaceti lety jsme v naší škole začali vyučovat čte-
ní genetickou metodou. Je to metoda, jejímž autorem je básník 
a řídící učitel Josef Kožíšek, který v roce 1913 napsal dvě čítanky 
STUDÁNKY a POUPATA. Genetickou metodou se učily děti do 50. 
let 20. století, kdy byla nahrazena metodou analyticko-syntetic-
kou, kde je základním prvkem při výuce čtení slabika. Kožíškova 
metoda čtení je založena na principu jedné obtížnosti. Žáci se na-
učí jen velká tiskací písmena a na nich zvládnou techniku čtení. 
Čtou po písmenkách a zároveň slova zapisují ve velkých tiskacích 
písmenech. Děti si písmena říkají nahlas a slova dolušťují. Zdoko-
nalováním techniky čtení hlasité dolušťování vymizí.

V počátcích výuky klademe velký důraz na procvičování sluchové 
analýzy a syntézy slov. Úzké propojení mezi čtením a psaním je 

velkým přínosem. Děti se hned v prvních týdnech školního roku 
naučí velká tiskací písmena a bez problémů si je i zapisují. K zápi-
su jim stačí jen krátké přímky a kruhové oblouky. Se zájmem čtou 
nápisy, hesla, reklamy a brzy luští i křížovky. Tímto genetická 
metoda navazuje na přirozený vývoj dítěte, které se již v před-
školním věku naučí písmena a samo se chce učit číst. Takových 
dětí se v každé třídě najde hned několik. Dolušťování a dočítání 
písmen je pro ně spíše příjemnou hrou než učením.

Se slabikou se žáci seznamují až pří dělení slov, kdy je technika 
čtení již zvládnuta. Popisovaná metoda čtení klade velký důraz 
na porozumění textu a má na prvňáčky pozitivní vliv – na čtení 
se těší, jsou zvídaví, chtějí znát nová písmenka a luštit nová slova. 
Obsah dalšího nového textu je pro děti velkou motivací.

Se způsobem výuky jsou spokojeni i rodiče, které hned na začát-
ku školního roku seznámíme se zásadami výuky čtení genetickou 
metodou. Brzy se sami přesvědčí, že výuka probíhá klidně, že 
děti nestresuje, maximálně respektuje individualitu každého dí-
těte a neklade velké nároky na domácí přípravu.

V momentě, kdy končí nácvik techniky čtení (na konci listopadu 
v I. třídě), si žáci začínají osvojovat malá tiskací písmena a končí 
specifikum této metody. Od prosince nastává období, kdy se na-
cvičuje plynulost čtení, čtení předložek, intonace vět atd. Kromě 
textů v čítance čteme také dětské knížky. Pracujeme s čítankou 
s názvem UČÍME SE ČÍST, kterou podle Kožíškovy metody napsa-
la Jarmila Wágnerová. Obsahuje krácené texty známých pohá-
dek, které vtipnými ilustracemi doplnil Miloš Noll. Podle našich 
zkušeností je výuka čtení genetickou metodou pro děti příjemná 
a zábavná. 

Počítání podle Hejného

V posledních deseti letech je pedagogickou veřejností řešena 
problematika výuky matematiky. Pro děti bývá matematika 
„strašák“ na všech stupních škol. Co s tím? Je jasné, že ke změně 
v myšlení žáků musí dojít na začátku vzdělávání, a proto jsme se 
rozhodli na naší škole učit matematiku podle metody profesora 
Hejného. S autorem metody se všechny paní učitelky osobně se-
známily na letních školách matematiky, kam se sjíždějí všichni, 
kdo touto metodou vyučují, aby si předávali zkušenosti, vyhod-
nocovali správnost svých metodických postupů a hledali další 
nové cesty výuky. V čem je rozdíl oproti „klasické“ matematice? 
Hejného metoda je založená na tom, že učitel dětem neříká nové 
informace hned, žáci musí kouzlo matematiky objevovat samo-
statně. Dítě se matematiku učí nejlépe tak, že ji samo „tvoří“ a vy-
světluje své myšlenky. Často přitom objeví něco nového. Ten „aha 
okamžik“ si pak pamatuje napořád. Základem jsou dva hlavní 
principy, z nichž jeden se vztahuje na žáka a druhý na učitele. 
V „klasickém“ přístupu je žák pasivní a učitel aktivní. Učitel je 
vybaven znalostmi a jeho úlohou je přenést tyto znalosti do hlav 
dětí. V tradičním vyučování je ale žák jen konzumentem učitelo-
vých mouder.

Dalo by se říci, že letošní školní rok začal jako každý 
jiný, ale není to pravda. Po mimořádné situaci 
v souvislosti se šířením nemoci COVID – 19, která 
zasáhla nás všechny v minulém školním roce, jsme 
se ve škole 1. září 2021 sešli s daleko větší chutí do 
práce než kdy jindy. I přes to, že jsme museli v prvních 
zářijových dnech provádět testování, i přes to, že 
musíme ve společných prostorách školy nosit roušky 
a dodržovat další zvláštní hygienická opatření, jsme 
všichni – učitelé i žáci, nesmírně rádi, že jsme letošní 
výuku začali prezenčně.

1. září bývá velkým dnem zejména pro prvňáčky. Vzhledem ke 
zvláštním epidemiologickým opatřením jsme je vítali přímo v je-
jich kmenové učebně. Se svými staršími spolužáky se potkali 
u školního stromu až o týden později. Nejdříve nové žáky školy 
přivítala paní ředitelka a od své paní učitelky Anny Kodadové 
každý z prvňáčků dostal voňavou perníkovou medaili se „svým“ 
písmenkem. I paní starostka, která nové žáky tradičně vítá, je 
obdarovala, tentokrát poukazem na školní pomůcky. Prvňáci 
přiznali, že se do školy těšili, což prokázali svou snahou hned 
v dalších dnech. A to nejen ve třídě ale i na hřišti, kde bojovali na 
školním fotbalovém turnaji. Tentokrát z toho byla stříbrná me-
daile a obdiv starších spolužáků.
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Malí mudrci

V Hejného metodě je naopak žák producentem mouder. Sám 
matematiku vymýšlí a tvoří. Tedy přesněji nikoli přímo žák, ale 
celá třída. Každé dítě má vlastní zkušenosti, a když se tyto je-
jich zkušenosti sečtou, jeden řekne jedno, další tamto, dochází 
ke spolupráci. Celá skupina tím prostřednictvím diskuze „vyge-
neruje“ moudro. Učitel má za úkol celou diskuzi řídit a shrnout 
její výsledky. Tuto metodu nazýváme vyučování orientované na 
budování schémat, protože to, co v hlavě dítěte budujeme, ne-
jsou jednotlivá oddělená fakta, ale celá myšlenková schémata. 
Na nich vzniká matematika. Dítě vedené touto matematikou ví, 
že má začít hledat řešení, i když ho na první pohled nenapadne. 
Pochopí, že výsledkem jeho práce je i to, že úloha řešení nemá.

Někteří učitelé i rodiče namítají, že učebnice nabízí málo mož-
ností k nacvičení rutinní počtářské dovednosti. Pokud se podrob-
něji podíváme na úlohy, které jsou žákům předkládány, najde-
me v nich velké množství příležitostí k takovému procvičování. 
Rozdíl spočívá pouze v tom, že je forma zápisu těchto úloh dosti 
odlišná od tradičních „sloupečků". Právě tato zvláštní forma žáky 
nejen rozvíjí, ale také inspiruje a umožňuje jim, aby poznali zá-
kladní spojitosti.

Máme na zřeteli, že žáci naší školy přestupují do základních škol, 
kde je vyučována „klasická“ matematika. Z tohoto důvodu je 5. 
ročník naší výuky kombinací obou přístupů. Jde zejména o for-
my zápisů, rychlost počítání, klasické slovní úlohy, geometrické 
konstrukce a další, na které se snažíme děti připravit tak, aby je 
na druhém stupni nepřekvapily.

Škola hrou – slova J. A. Komenského v praxi.  
Foto: Archiv ZŠ Hrdějovice  

Úspěšní klokani

To, že jsme ve výuce matematiky vykročili správnou cestou lze 
dokladovat výsledky pravidelných srovnávacích testů v projektu 
Kalibro, které 5. třída každoročně píše. Školy s výukou Hejné-
ho metody v těchto testech dosahují lepších výsledků než školy 
učené „klasicky“. Naše děti se úspěšně dostávají na víceletá gym-
názia, úspěšnost přijetí je v průměru 75 %. V přijímacích tes-
tech z matematiky loni dosáhli naši žáci o 18 % lepších výsledků 
ve srovnání s celorepublikovým průměrem všech zúčastněných 
uchazečů. Mezi našimi dětmi jsou v posledních letech třikrát 
vítězové celostátního kola soutěže Matematický klokan a mezi 
úspěšnými řešiteli se pohybujeme i v každoroční okresní mate-
matické olympiádě.

Co je pro nás ale nejdůležitější, je fakt, že posun zaznamenáváme 
u všech dětí. Rozvíjí se jejich logické myšlení a schopnosti využi-
telné v každodenním životě. Pro rodiče žáků 2. třídy pořádáme 
pravidelnou hodinu matematiky, kde si mohou společně se svými 
dětmi vyzkoušet práci v hodinách. Paní učitelky rády zkonzultují 
všechny případné dotazy a nejasnosti.

Školní novinky

A co je u nás ve škole nového? 
O prázdninách se ve škole nezahálelo. Velkou radost máme všichni 
z nového travnatého povrchu školního hřiště, nového doskočiště 
na skok do dálky a nového povrchu běžecké dráhy. Byla opravena 
také západní stěna budovy a zahradní sklad. Obojí už bylo velmi 
potřeba. Za to všechno patří dík našemu zřizovateli a zejména pak 
panu Slezákovi, který byl tím, kdo na provádění prací dohlížel. 

A co ve škole plánujeme? 

Pokud nám epidemiologická situace dovolí, pustíme se do všech 
svých aktivit jako v běžném roce. V nejbližší době se uskuteční 
Podzimní tvoření, tentokrát s tématikou podzimní věnec. První 
návštěvou jsme již obnovili spolupráci na vzdělávacím projektu 
s Českým reálným gymnáziem zaměřeném na informatiku a pří-
rodní vědy. Již od příštího měsíce se budeme těšit na bruslení pro 
3. – 5. ročník a plavání pro 1. – 2. ročník. Doufáme, že se nám 
podaří i vánoční akce, ale na jejich plánování je zatím příliš brzy.

Mgr. Irena Dušáková,
 ředitelka ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice

Často se rodiče žáčků naší mateřské a základní školy obracejí 
na vedení obce v souvislosti s děním v základní škole a ma-
teřské škole, s tím, že obec jako zřizovatel má odpovědnost 
za to, co se tam děje. V této souvislosti je potřeba vysvět-
lit, jaké kompetence má zřizovatel versus školské zařízení. 
Zřizovatel ze zákona má pouze pravomoc jmenovat ředitele 
školského zařízení, podepsat platový výměr a mimořádnou 
odměnu řediteli školského zařízení na základě sumarizace 
mimořádných aktivit ředitele. Odvolat ředitele může zřizo-
vatel pouze v jediném případě a tím je zpronevěra či morál-
ní selhání. Jinou pravomoc zřizovatel nemá, vše ostatní je 
v kompetenci ředitele, a to jak personální obsazení, meto-
dické postupy, vybavení. Zřizovatel má pouze doporučující 
slovo, dále je jeho úkolem investovat do oprav budov škol, 
pokud jsou v majetku obce. Tak je to určeno zákonem. 
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Červený balónek  
přinesl z Rakouska  
narozeninovou zprávu 
Příjemné překvapení čekalo nás třeťáky v pátek 10. září. Hned 
ráno po zvonění jsme z okna zahlédli červený balónek, který měl 
na provázku přivázaný dopis. 

S napětím jsme čekali, zda balónek přistane, nebo ho vítr za-
nese o něco dál. Jakou jsme měli radost, když balónek přistál 
kousek za školní zahradou. Nemohli jsme se dočkat a plni vzru-
šení jsme se ho vydali hledat. Když jsme z balónku sundali dopis 
a otevřeli ho, zjistili jsme, že byl poslaný 9. září 2021 z městečka  
Pischelsdorf z Rakouska. V dopise jsme se dočetli o chlapci, kte-
rý právě slaví narozeniny a prosí toho, kdo dopis najde, aby mu 
odepsal. 

S nadšením jsme si vyhledali město na mapě. Díky google maps 
jsme dokonce mohli vidět i chlapcův dům. V hodině matematiky 
jsme spočítali, jak dlouho k nám balónek z Rakouska letěl, jak 
dlouho bychom za chlapcem cestovali autem nebo došli pěšky. 
V hodině angličtiny s pomocí paní učitelky Andělové jsme sesta-
vili pro chlapce dopis, popřáli mu k narozeninám a poprosili ho, 
zda by nám také neodepsal. Tak uvidíme.

Žáci 3. třídy ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice

Zpráva, která přilétla z Rakouska na školní zahradu.  
Archiv ZŠ Hrdjovice

Naše odpověď.  
Archiv ZŠ Hrdjovice



17

Páťáci dostali  
na rozloučenou  
dřevěného ptáčka Kvida
Každé září na začátku školního roku je již tradicí přivítat hrdějo-
vické prvňáčky v naší ZŠ Dr. M. Tyrše vedením obce. V letošním 
školním roce byli naši prvňáčci poprvé „pasováni“ na Hrdějovic-
kého žáka a byl jim udělen Žákovský list. 

A nejen to – na konci školního roku 2020/2021 byla uvítací 
tradice obce rozšířena i o symbolické rozloučení se žáčky páté 
třídy. Ptáte se jak? Odcházejícím páťákům byla v červnu 2021 
předána vedením obce putovní klícka, do které řezbář a diva-
delník Víťa Marčík ml., autor zvoničky před školou, předal dě-
tem ptáčka. Tento ptáček dostal od dětí jméno Kvido a děti si jej 
v předvečer posledního školního dne umístily na zvoničku, kte-
ré mimo jiné naši obyvatelé začali říkat vrba a prý do ní šeptají 
svá přání i starosti. Ptáček se tak na své páťáky dívá každý den 
při jejich jízdě do nové školy do města. Prázdnou klícku odchá-
zející páťáci předali jejich nástupcům a v září 2021 vedení obce  
s Víťou novým páťákům předali jejich ptáčka. Ti se opět spo-
lečně setkají a vypustí ho na zvoničku v předvečer posledního 
školního dne. 

Hana Lorencová

Společně s paní učitelkou páťáci vypustili svého ptáčka na zvoničku. 
Foto: Archiv ZŠ Hrdějovice

Noví páťáci mají svého ptáčka a Víťa jim ho pomáhá dát  
do putovní klícky. Foto: Archiv ZŠ Hrdějovice
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Slavoj Hrdějovice  
odstartoval novou  
sezónu fotbalovým 
kempem
Milí spoluobčané a přátelé fotbalu, stejně jako v předchozích 
vydáních si vás dovolujeme informovat o aktivitách Slavoje  
Hrdějovice, z.s. Máme další půlrok za sebou a shrňme si proto, 
co se během něho všechno událo. Prošli jsme si obdobím opako-
vaných restrikcí i uvolněním, společně jsme čelili vládním opat-
řením a vyhlíželi „návrat k normálu“, i přesto jsme ve své práci 
nepolevili a tím umožnili, abychom se po loňském roce mohli 
opět vrátit na vzestupnou fotbalovou dráhu.

Od nové sezóny máme  
tyto kategorie našich mužstev:

– mladší přípravka
– starší přípravka
– mladší žáci
– starší žáci
– dorost
– muži A
– muži B

Mladší přípravka
účast na turnaji ve Zlivi:  
5. místo
17 chlapců a dívek

Starší přípravka
účast na turnaji ve Čtyřech Dvorech:  
2. místo
13 chlapců a dívek

Mladší žáci
účast na turnaji v Ševětíně:  
3. místo
17 chlapců a dívek

Starší žáci
Po několika letech máme  
znovu obsazenou tuto kategorii
11 chlapců a dívek.

Aktuální informace o nás můžete získat na našem webu  
www.slavojhrdejovice.cz, který průběžně aktualizujeme o zápasy 
nového fotbalového ročníku, apod.

Na závěr všem přejeme, ať se nám všem daří, také pěkný a dlouhý 
podzim, abychom včas stihli dokončit, co nám ještě do konce roku 
zbývá.

Všichni trenéři, asistenti a celý realizační tým se těší na vaši pod-
poru, brzké shledání s vámi v areálu hřiště Slavoje Hrdějovice při 
trénincích a zápasech našich mužstev.

Za trenérský tým: 
Miroslav Douda, Karel Albert, Bohumil Klouda.

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

Druhý ročník soustředění  
(fotbalového kempu) Slavoje Hrdějovice, z.s.

Novou fotbalovou sezónu 2021/2022 jsme zahájili fotbalovým 
kempem, který se konal v termínu 16. – 20. 8. 2021 a byl opět 
v mnoha ohledech ojedinělý. Naší základnou tábora byla stej-
ně jako v loňském roce Sportovní hala v Hrdějovicích, kde jsme 
využívali prostory recepce v přízemí se zázemím, šatny, malou 
i velkou halu. Na přihlášené chlapce a dívky čekal pestrý týden 
plný fotbalových i nefotbalových tréninků na hřišti, návštěva 
fotbalgolfu na Závlahách, trénink s trenérem GTM OFS České 
Budějovice panem Starým, krátké túry po okolí, plno her, soutěží 
a jiných aktivit na rozvoj sportovních dovedností. Věkové spekt-
rum našich účastníků bylo v rozmezí od 6 do 14 let a celkem se 
zúčastnilo 28 dětí.

Program kempu probíhal každý den od 8:00 do 16:00 hodin, 
včetně stravování. Tábor byl zakončen dětskou sportovní olym-
piádou, vyhlášením celkových výsledků, předáním medailí s di-
plomy a cen. Každý přihlášený měl tréninkové triko se svým jmé-
nem.

Za uspořádání a skvělou organizaci kempu děkujeme Slavoji  
Hrdějovice, z.s, obci Hrdějovice, restauraci Na hřišti a také  
Monice Doudové a Ivetě Šafářové, bez jejichž pomoci by nebylo 
možné tábor uspořádat.
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Brožek Mattias
Dvořáková Helena
Horák Rostislav
Slivková Marie

Radost v peřinkách
Touto cestou vítáme naše malé sousedky 
a sousedy, kteří mají právo domovské 
v Hrdějovicích a Opatovicích.

Tý jóoo.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Tak co trénere?
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Dokopná.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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Letní bouřky  
zaměstnaly  
i naše hasiče
Milí sousedé, nastal nám podzim, a proto je načase Vás 
opět seznámit s naším působením za uplynulý půlrok, 
jak z pohledu působení Sboru dobrovolných hasičů 
(SDH), tak i z pohledu Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce (JSDHO).

Podzimní vydání Hrdějovických listů je tu, tak se pojďme společ-
ně poohlédnout za naší činností. 

Na jaře proběhlo pravidelné čištění kanálových vpustí v Hrdě-
jovicích a Opatovicích našimi členy spolku. Této činnosti jsme 
věnovali celý víkend, protože kanálů v naší obci přibývá a s tím 
i práce s tím spojené. Proto Vás, drazí spoluobčané, vyzýváme 
a prosíme, abyste do kanálových vpustí nevhazovali odpadky, 
sáčky se psími exkrementy a jiné předměty, na to slouží odpad-
kové koše k tomu určené. 

Hrdějovická jednotka při uctění památky příslušníků dobrovolných hasičů 
v Koryčanech, kteří 19. září 2021 tragicky zahynuli během zásahu.

Ligové soutěžní družstvo našeho SDH ženy B – „Bizonky“ se 
v uplynulé sezóně zúčastnilo všech soutěží Jihočeské hasičské ligy. 
Umístily se na 6. místě v celkovém pořadí, za což jim patří veli-
ká gratulace. Do následující sezóny jim přejeme nadále vytrvalou 
snahu a mnoho úspěchů. Na několik pohárových soutěží vyrazilo 
i naše družstvo dětí, které se také snažilo dosáhnout těch nejlep-
ších výsledků. Naše družstvo žen A – „Lišky“ se letos zúčastnilo 
pouze jedné soutěže, a to té domácí u nás v Hrdějovicích.

Jednou z očekávaných událostí v letošním roce byla v létě, v so-
botu 7. srpna 2021, právě domácí soutěž „O pohár starostky obce 
Hrdějovice“. Konal se již 24. ročník a byla zaznamenána velmi 
hojná účast. Tento den se vyvedl v mnoha směrech, jak z pohle-
du krásného jasného počasí, tak z pohledu organizace, kterou 
si letos vzali na starosti především mladí členové spolku, za což 
jim patří veliké poděkování. Zároveň děkujeme i za účast našich 
kamarádů ze Stodu, se kterými se přátelíme už dlouhá léta. Večer 
se konalo příjemné posezení na hřišti. Doufáme, že jste si letošní 
ročník užili a již teď se těšíme na příští rok!
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Radost z vítězství nikdy neomrzí.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice. 

Hrdějovičtí v boji O pohár starostky.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice. 

Během tohoto uplynulého půlroku se naši členové spolku také vel-
mi aktivně podíleli na spoluorganizaci mnoha obecních událostí.

Na závěr bychom chtěli popřát, ať se nám ve všem daří a horší 
časy se přesunou jinam. Doufáme, že nám již nic nezabrání setkat 
se společně na Výroční schůzi a na Hasičském plese.

Zásahová jednotka po letní bouřce zasahovala u 30. událostí

Na začátku letošního léta jsme měli plné ruce práce. Ve dnech 
24. 6. – 3. 7. jsme byli přivoláni k 5 událostem a od 8. 7. do 12. 7.  
k 25. Nejčastěji se jednalo o technické pomoci a odklízení násled-
ků po bouři.

Proto chceme poděkovat všem členům naší jednotky, kteří zasa-
hovali a jakkoliv se podíleli na odstraňování následků po bouřce, 
která zasáhla České Budějovice a okolí. Následky jsme odstra-
ňovali nejen u nás v Hrdějovicích, ale také jsme byli přivoláni 
do Českých Budějovic. Převážně se jednalo o popadané stromy, 
které byly zlomeny nebo vyvráceny a ležely na chodnících, silni-
cích či na osobních automobilech. S tím vším je i spojena údrž-
ba a péče o svěřenou techniku a agregáty, pro zajištění neustálé 
a plné akceschopnosti. V letošním roce převažují zásahy z kate-
gorie technická pomoc. 

V průběhu tohoto půlroku proběhla také řada školení, jak teore-
tických, tak praktických, při kterých jsme se seznámili se stáva-
jícím, ale především s novým vybavením, jako je nová termoka-
mera, vodní clona, nové turbo proudnice a hasící D25 program 
určený pro hašení převážně lesních požárů. 

Také jsme byli v průběhu roku požádáni stavební firmou o tech-
nickou pomoc při výstavbě silničního mostu v Trocnově. S cister-
nou Tatra 148 jsme provedli mytí bednění před betonáží. Výstav-
ba mostu byla rozdělena do tří etap a všechny už jsou úspěšně 
za námi

V neděli 29. srpna 2021, v den tradiční hrdějovické poutě, jsme 
předvedli s našimi nejmenšími hasiči (s dětmi z přípravky) ukáz-
ku hašení „požáru“ dřevěného domku. Děti prováděly zásah  
z Tatry 815 a poté měly i ostatní děti možnost si vyzkoušet hašení 
s proudnicí. 

Jistě jste téměř všichni slyšeli o tragédii v Koryčanech, kdy při 
zásahu došlo k výbuchu plynu v rodinném domě, kde přišli 
o život dva dobrovolní hasiči. Každé úmrtí hasiče při zásahu je 
tragická událost, a proto jsme se v neděli 19. září 2021 připojili  
k celorepublikovému pietnímu aktu. Této piety se účastnilo mno-
ho jednotek HZS a JSDHO, a to nástupem družstva a minutou 
ticha před vyjetou technikou před hasičskou zbrojnicí.

Na závěr bychom chtěli popřát všem našim spoluobčanům  
a kamarádům hlavně hodně zdraví, klidný podzim a radost do 
dalších dnů. 

Připomínáme, že stále velmi rádi navážeme kontakt se všemi no-
vými zájemci staršími 18 let, kteří by chtěli spolupracovat a zapo-
jit se tak do činnosti zásahové jednotky obce. Pro bližší informace 
kontaktujte velitele zásahové jednotky pana Zdeňka Bauera na 
tel. 723 192 408. 

Za SDH a JSDHO 
Daniel Schusser 
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Bylo letos v Hrdějovicích a Opatovicích vůbec nějaké kulturní 
jaro a léto? Malá procházka společenským životem právě začíná. 
Obdobně jako v podzimní a zimní čas loňského roku byly i jarní 
měsíce tohoto roku provázeny různě se měnícími protiepidemio-
logickými opatřeními, která více či méně dovolovala nebo spíše 
nedovolovala nebo omezovala organizování hromadných soused-
ských setkání, a to nejen v Hrdějovicích. Přesto jsme se společně 
v obci snažili vymýšlet akce, které bylo možné v rámci těchto 
omezení zrealizovat. 

A tak se v dubnu zrodil tzv. Samoobslužný trénink pro naše malé 
i velké sportovce, který připravili místní sportovní nadšenci, za 
což jim velice děkujeme. Měli jste možnost vybrat si ze dvou tras 
vedených okolím obce Hrdějovice, na kterých jste měli možnost 
plnit různé sportovní úkoly. 

Jaké byly Čarodějnice a prvomájové dny  
v Hrdějovicích v době pandemie? 
Tentokrát nekontaktní. Děti z Dětské rady si pro malé i velké při-
pravily „Prvomájovou QR-procházku v Hrdějovicích s panem Dž-
bánkem“, která se konala od 30. dubna do 2. května 2021, blíže 
v článku Okénko do dětské rady. 

Vzhledem k tomu, že rok 2021 je kvůli pandemii netradiční, byly 
i netradiční Filipojakubská noc a vítání jara. Na návsi vznikla 
30. dubna netradiční májka pod heslem: „Jinde májku staví, my 

Ohlédnutí  
za společenským  
životem

Patroni za asistence firmy Landeco vysazují lípy Anežku a Libuši  
u božích muk na Figuře. Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Náves 30.dubna navštívila paní čarodějnice.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Májku v tomto roce věšíme“. Naši májku nezdobil věnec a pentle, 
ale paštika Májka, kterou si kolemjdoucí mohli utrhnout, a tak 
tzv. ukrást májku. Přestože májku hlídala čarodějnice, „kradení“ 
Májek mělo úspěch. Zároveň přiletělo do Hrdějovic ke kapli sv. 
Rocha (u zmrzliny) čarodějnické Koloště a otevřel se tam HR-
DĚJCKÝ ČARODĚJNÝ FOTOKOUTEK. Pokud jste se vyfotili na 
našem Kološtěti a zaslali foto na uvedený e-mail, získali jste ne-
tradiční cenu. Vzhledem k tomu, že si naši občané přáli, aby kou-
zelné Koloště ještě neodlétalo a zůstalo v Hrdějovicích déle, přání 
bylo splněno a Koloště se začalo proměňovat: Dne 8. května nám 
připomnělo, jak vzácná a důležitá je svoboda. 

Prvního června dětem popřálo hodně úsměvů a radosti k jejich 
svátku. Nezapomnělo důstojně připomenout červencové svátky, 
výročí srpnových událostí roku 1968, svátek sv. Václava a 28. 
říjen. Zároveň popřálo všem místním občanům i kolemjdoucím 
krásné léto a v podzimních měsících mohli sousedé věnovat pře-
bytky ze svých zahrádek jiným sousedům tím, že je vložili do 
zelené přepravky umístěné na Kološtěti. Velké poděkování patří 
všem, kteří tyto netypické májové oslavy připravili, vytvořili ča-
rodějnici, Koloště, zavěsili Májky na májku a vytvořili QR pro-
cházku.

První akcí, kde jsme se mohli bez větších omezení potkat, byla 
Hasičská soutěž o pohár starostky, která se konala dne 7. srpna na 
fotbalovém hřišti v Hrdějovicích a která měla báječnou atmosféru 
nejen díky sluníčku, ale díky všem účastníkům a pořadatelům. 
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Přijela pouť

V neděli 29. srpna se mohla konat, a také konala, tradiční pouť. 
Program byl bohatý a snažil se přinést potěšení pro každého. 
Ten, kdo se rád vozí na autodromu a střílí na střelnici, nalezl 
obrovské vyžití na pouťových atrakcích na návsi. Ten, kdo vní-
má pouť jako duchovní záležitost, měl možnost zúčastnit se od 
11:00 hodin mše u kapličky na návsi a následně požehnání aleje, 
která byla na podzim roku 2020 vysazena u cesty na Opatovice, 
a požehnání lip Anežka a Libuše, které byly díky sponzorům vy-
sazeny v jarních měsících na Figuře u opravených božích muk. 

Nejen děti měly po pouťovém obědě možnost navštívit před-
stavení pro malé diváky v podání divadelního spolku Studna 
a poté fandit našim nejmenším hasičům při hašení papírového 
domečku, pod dohledem zkušených hasičů. Pro ty, kteří mají rádi 
muziku, byla připravena tři zastavení: první v hospodě na návsi 
s harmonikou Honzy Hynka, druhé u kaple na Těšíně s Naďou Vá-
lovou i se studentkou zpěvu z konzervatoře. Naďa nám připravila 
i malé překvapení v podání dvou písní, které nazkoušela s děvča-
ty z Hrdějovic a tím založila tzv. „Pěvecký sbor Pana Džbánka“. 
Třetí zastavení bylo pod pergolou na hřišti, kde k poslechu i tanci 
hrála country kapela. Sluníčko se na nás usmálo a pak zamračilo, 
ale i tak byla účast velká a každý si odnesl trochu hezké pouťové 
nálady domů. Touto cestou chceme poděkovat všem organizáto-
rům za pomoc, především našim dobrovolným hasičům, kteří vše 
po celý den zaštiťovali. 

Koloště 1. června.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Výherci soutěže – Vyfoť se a přej si přání na Kološtěti. 
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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Pouť začala tradiční mší na návsi.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Malí hasiči o pouti.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Malí i velcí diváci si užili divadlo v parku na návsi.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Pěkná hodinka v hospodě U Kadleců.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Autodrom přináší radost všem generacím.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Pouťový podvečer v kapli na Těšíně.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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Rodinný tým zdolal opatovské moře.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Pozor, křehký odpad.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Recept na mládí

Recept na mládí a radost ze života mají naši nohejbalisté. Dne 
11. září 2021 se konal na tenisovém hřišti v Hrdějovicích tradič-
ní nohejbalový turnaj, který pořádal oddíl nohejbalistů Slavoje. 
Turnaje se účastnilo osm tříčlenných týmů z nedalekého i vzdá-
lenějšího okolí. Týmy hrály systémem „každý s každým“, což je 
fyzicky velice náročné, a turnaj tak prakticky probíhal od 9:00 až 
do slavnostního ukončení v 18:00 hodin, přičemž k poslednímu 
zápasu družstva nastoupila v 17:00 hodin. Počasí přálo a blíží-
cí se bouřka se hrdějovickému hřišti vyhnula. Je neuvěřitelné, 
s jakým nadšením a radostí všechny týmy hrály, a je o to víc 
obdivuhodné, když zjistíte, jaký je rok narození některých hráčů, 
a pokud zjistíte, že nejstaršímu hráči, který měl po celou dobu 
turnaje dobrou náladu, je 80 let, tak to vyžaduje respekt a obdiv. 
Chcete recept na mládí? Přidejte se k této partě. Když si budete 
chtít s nimi kopnout či dát hlavičku, určitě vás vezmou mezi sebe. 
Jestliže to situace dovolí, svede tato parta svůj další velký souboj 
na Vánočním turnaji v naší tělocvičně. Symbolicky se nohejbalo-
vý turnaj odehrál v den, kdy si celý civilizovaný svět připomněl 
20. výročí od teroristického útoku na demokracii. Přejme si, ať 
útoky provázejí pouze sportovní klání na jakémkoliv sportovišti.

Hrdějovice v pohybu

Hrdějovice se třetí víkend v září staly sportovní obcí. V sobotu 18. 
září 2021 odstartoval třetí ročník Hrdějovicko-opatovického zá-
vodu, zkráceně Opatovského závodu, kde tříčlenné týmy mohly 
zažít sportovní klání v pravém vesnickém duchu. Kde jinde mů-
žete skočit na balík slámy, opékat buřty v kovovém kolečku nebo 
si vytáhnout retro odměnu z popelnice. I přes zataženou oblohu 
byla nálada opět báječná. Letošní atmosféru podpořila i rodina 
Bartošova, která přijela do svého domu v Opatovicích ze Skotska, 
kde Petr Bartoš starší přednáší na univerzitě a díky epidemii při-
jel po delším čase než obvykle. Nad tímto závodem si již tradičně 
vzala patronaci firma Rumpold, tentokrát posílena firmou EG.D, 
která zapůjčila malou skákací elektrárnu. Zázemí nám opět po-
skytl majitel bývalé kovárny pan Gril. Velice pomohlo Zeměděl-
ské družstvo Hosín a poděkování patří také všem organizátorům 
a jejich pomocníkům, kteří opět vymysleli a připravili neskutečné 
překážky, které přilákaly na start nejen dětské týmy, ale i týmy 
ryze dospělácké. Těšíme se opět příští rok v září v Opatovicích 
na viděnou.

Neděle 19. září 2021 se probudila do studeného rána, ale to neod-
radilo závodníky tradičního dětského cyklozávodu u kapličky na 
Těšíně. Nejvíce účastníků bylo z řad těch nejmenších, ale ani nej-
starší kategorie neosiřela. Pro všechny byly letos k dispozici i dvě 
lezecké stěny. Obsazená byla jak ta menší, tak i ta druhá – větší, 
kde si mohli lezecké dovednosti vyzkoušet ti odvážnější. Po celou 
dobu se návštěvníci mohli občerstvit u stánku pod „vařečkou“ 
Davida Stejskala, který připravil za podpory rodiny a přátel bá-
ječné bramboráky a klobásy. Každý závodník se mohl též posilnit 
pikadorem a malinovkou. Poděkování patří vše sponzorům, díky 
kterým si mohli všichni závodníci odnést hodnotné odměny. Za 
všechny jmenujme pana Václava Baštýře, Pavla Holomela, SMS 
Elektro, firmu Wedos, Ptákoviny Hrdějovice a další. 

A kdo závodu vdechl duši a bez koho by nebyl tak skvělý? Těmi 
jsou manželé Vlaďka a Míra Pechoušovi a Lenka a Petr Stejskalo-
vi. Věříme, že za rok se opět ve zdraví a s radostí setkáme u brány 
vítězů.

Nejen ti mladší se do toho umí pořádně opřít.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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Buřty opečené v kolečku jsou vynikající!  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Ani chladné počasí účastníky neodradilo.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

I v elektrárně se dá skákat.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Bezkonkurenční bramboráky od Stejskalů.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

I v popelnici můžeš najít radost.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Cyklozávod.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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Pan Džbánek zpívá 

Nevěříte, že Pan Džbánek zpívá? Věřte, neboť v Hrdějovicích 
vznikl Pěvecký soubor Pan Džbánek pod vedením Nadi Válové. 
Pokud to okolnosti dovolí, náš sboreček Pan Džbánek vám přine-
se radost v adventním čase. Baví vás zpívat a máte rádi hudbu? 
Tak přijďte mezi naše zpěváčky, kteří se scházejí od října 2021 
každé pondělí v 17:00 hodin v místnosti vedle obecní knihovny. 
Na věku nezáleží.

Jaký bude předvánoční čas, si nyní nedovolujeme předpovídat. 
Přejeme si, abychom se mohli v adventním čase potěšit setká-
ním s Mikulášem a jeho družinou, vánočním divadlem v hospodě 
U Kadleců nebo koncerty u kapličky na Těšíně a po Novém roce 
se otužili ve Vltavě při koupání v Opatovicích a vybili se na Novo-
ročním turnaji ve vybíjené či se po dlouhé době mohli se společně 
vypravit do Prahy za kulturou. 

Radka Šulistová

DESATERO
HRDĚJOVICKÉ

Na náš obecní úřad přicházejí požadavky 
na vznik nových vyhlášek a omezení. 
Každý takový „paragraf“ má ale několik 
zádrhelů. 

Může se snadno obrátit proti těm, kteří po něm nejhlasi-
těji volají, zkomplikuje život i těm, kteří si to vůbec 
nezaslouží, přidá další slova a věty do už tak zanesené-
ho a nepřehledného souboru všech možných pravidel, 
zákonů a vyhlášek, je možné ho různě vykládat, je často 
složité kontrolovat a vynutit si jeho respektování; navíc 
je vždy obtížné jednoduše popsat to, co by mělo být 
normálnímu a slušnému člověku jasné od první chvíle, 
a to automaticky, bez vysvětlování a zdůrazňování.

Abychom však přece jen přispěli ke klidnějšímu a spořá-
danějšímu životu v naší obci, zveřejňujeme následující 
desatero, které odpovídá na řadu stížností, sousedských 
výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým 
„milým obecním pobídnutím“. Kdyby jeho zveřejnění 
přispělo k tomu, že by se žádná další vyhláška nemusela 
sepisovat a schvalovat, bylo by to jen dobře.

Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož i ostatní dopravní předpisy. 
Neparkuj na místech, kde by tvůj plechový miláček překážel ostatním, 
zejména na chodnících nebo v blízkosti křižovatek, na návsi a u školy. Buď 
ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se za volantem 
slušně a jeď opatrně především v okolí základní školy, neboť nepozorný 
žáček Ti může snadno vběhnout do silnice. Parkuj tak, abys neohrozil 
ostatní řidiče a chodce. To dodržuj, i když dostaneš chuť na zmrzlinu na 
křižovatce u kaple sv. Rocha.

Uklízej po svém čtyřnohém příteli. Všude a za každého počasí (i za deště 
a ve sněhu). Po obci pejska voď na vodítku, a pokud máš velkého pejska, 
tak mu venku dej náhubek. Nenechávej jej volně běhat v přítomnosti dětí, 
především okolo kaple na Těšíně a na dětském nebo fotbalovém hřišti.

Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET lahve, nedopalky cigaret 
a další nepořádek. K tomu veď i své děti a známé.

Třiď odpad. Ale správně! Nevytvářej další drobné skládky. Doma to vedle 
odpadkového koše taky neděláš.

Neruš sousedy po 22. hodině, dodržuj noční klid a snaž se k tomu přimět 
i své děti. Pokud je to možné, vyhni se sekání trávy a všem hlučnějším 
domácím a stavebním pracím ve večerních časech (po 20. hodině) a také 
brzy ráno – zejména o víkendech, snaž se dodržet úplný klid v neděli 
ráno – do 10. hodiny. Nekuř sousedům pod okny.

Přispěj k lepšímu vzhledu své obce a jejího bezprostředního okolí – nenič 
veřejný prostor, nepůjčuj si květiny z obecních záhonů. Když veřejný 
prostor znečistíš, tak ho také ukliď. Můžeš pomoci i tím, že sám z ulice 
odklidíš drobné odpadky, které nějaký „pobuda“ odhodí na zem, nebo je 
před Tvůj dům zanese vítr. Starej se o své obydlí a svou zahradu tak, aby 
nebyly příčinou sousedských sporů. 

Podporuj kulturní, společenský a sportovní život svou účastí nebo nápady.

Využívej služeb místních podnikatelů, pokud je to možné. 

Sleduj aktuální dění v obci na www.hrdejovice-opatovice.cz a na FB. Dále 
pozorně čti Hrdějovické listy (což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl 
Desatero až sem) a poslouchej hlášení místního rozhlasu.

Chovej se slušně, odpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede!
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Provoz sběrného místa

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

Provoz sběrného dvora 
zahájen 1. ledna 2022
Zkušební provoz
Středa: 
15:00 – 18:00 
Sobota: 
10:00 –12:00, 14:00 – 17:00
(vyjma státních svátků)

Adresa: 
ulice Luční (areál objektu keramičky)
Kontakt:  
Ivan Hašek +420 602 615 010  
Marta Křížová +420 776 700 989

Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v pří-
padě, 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.

Od 1. 1. 2022 budou kontejnery na BIOodpad  
umístěny ve sběrném dvoře.
Kontejner bude možné po předchozím obědnání 
přistavit, vždy v pátek, k vašemu domu.
Kontaktní osoba: Ivan Hašek

Obecní úřad Hrdějovice
Oficiální název: Obec Hrdějovice
Adresa: Dlouhá 221
373 61 Hrdějovice
IČ:002 44 961

Telefon:+420 387 220 648
mobil: +420 773 882 771

Bankovní účet: 101807719/0300
webové stránky: www.hrdejovice-opatovice.cz
e-mail úřadu: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz

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

Úřední hodiny obce 
Hrdějovice
pondělí: 8:00 – 13:00 
středa: 12:00 – 17:00

Knihovna
Středa: 16:00 – 19:00
Marie Bendová

Správa obecního lesa
Jan Mrázek
jm-les@seznamy.cz
+420 724 524 578

Poruchy dodávky 
elektrického proudu
Nonstop linka EG.D  
telefon: 800 22 55 77

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

Pošta
Pondělí: 
11:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 
Úterý:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 
Středa:
11:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Adresa: 
Dlouhá 221, Hrdějovice
PSČ: 373 61
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Telefon: 954 237 361

Základní informace

Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Mgr. Radka ŠULISTOVÁ, Ph.D.
starostka obce

Ing. Miloš LEPIČ
místostarosta obce 

Ing. Marie KUČEROVÁ
předsedkyně finančního  
výboru

PhDr. Jan SAMOHÝL, Ph.D.
předseda kontrolního výboru 

PhDr. Roman MÍČKA, Th.D., Ph.D.
zastupitel

Ing. Jiří SEVERA
zastupitel

Petr STEJSKAL
zastupitel

Členové kontrolního výboru
Mgr. Petr Haikl, Jitka Kukačková

Členové finančního výboru
Marie Vaňasová, Ing. Jiří Severa

Vedení kroniky
Božena Kalkušová

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

TÍSŇOVÁ
VOLÁNÍ

Aktuální informace najdete na webových stránkách  
a na facebooku obce Hrdějovice.

Pokud vám úřední hodiny nevyhovují,  
zavolejte na mobil: +420 773 882 771  
a domluvte se na konkrétní den a hodinu.

Do 31. prosince 2021

Od 1. ledna 2022 provoz zrušen
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.


