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Milí přátelé, sousedé, spoluobčané, čtenáři, původně 
jsem chtěla začít jarní vydání Hrdějovických listů do-
cela jinak (plánovaný článek s doplněným vysvětlují-
cím úvodem najdete na následujících stránkách), ale 
současná naléhavá situace můj plán změnila, stejně 
jako v těchto týdnech mění plány většiny z nás.       

Epidemie COVID-19 a s ní spojená opatření zasáhla stejně jako ce-
lou Českou republiku i Hrdějovice a Opatovice. Jedná se o situaci, 
která se v mnohém podobá boji s nepřítelem za válečného stavu. 
Pouze ale podobá, neboť tento nepřítel je neviditelný – o to je to 
možná horší, nebo možná lepší? To ukáže čas. Nikdo z nás nemá 
s touto situací zkušenost. Mnohá rozhodnutí musela být udělá-
na ihned a bylo jen na hejtmanech, primátorech a starostech,  
jak celou věc v daný okamžik vyhodnotí a jak rozhodnou.

Od 10. března 2020, kdy bylo vládou vyhlášeno uzavření škol, 
přicházely takřka každou hodinou nová a nová doporučení,  
zákazy a opatření. Přes webové stránky obce, infokanálem, letáky 
a hlášením místního rozhlasu jsme občanům průběžně předávali 
aktuální informace. Zpětná vazba, která k nám od vás přicházela, 
pozitivně hodnotila hlášení místním rozhlasem, které jsme se sna-
žili a snažíme vysílat ve stejnou denní dobu – okolo 18.00 hodiny. 
Letáky do schránek byly hodnoceny jako nejméně přínosné.

Děkujeme vám za pochopení všech opatření, která jsme museli  
během této doby udělat, především za omezení provozu Obecního 
úřadu a sběrného dvora. Tato omezení však neznamenala uzavření 
v pravém slova smyslu, pouze se snažíme ochránit vás – občany 
i zaměstnance úřadu a veškerá komunikace je možná především 
přes telefon nebo e-mail. Při vyhlášení nouzového stavu došlo  
i k omezení jednání zastupitelstva, které bylo možno svolat bez pří-
tomnosti veřejnosti pouze ohledně záležitostí, jež by mohly zásad-
ně ohrozit chod obce, a to pouze on-line nebo jako telekonferenci. 

Jednou z horkých chvilek v naší obci bylo vyhlášení zákazu vychá-
zení bez zakrytého nosu a úst. Obec neměla k dispozici ani jednu 
roušku, byť jsme o ně kraj žádali již týden před touto situací.  
Ale stal se zázrak a naše „hrdějovické švadlenky“ roušky ušily. 
My je tak mohli rozvést občanům, především seniorům, kteří byli  
bezradní. Všem švadlenkám patří obrovské poděkování!

Další poděkování patří pekárně Srnín, která přivezla pro naše  
občany v nouzi čerstvé pečivo. Podařilo se nám pro ně průběžně 
zajistit a bezplatně získávat potraviny z potravinové banky.
Poděkování patří zároveň všem dobrým lidem v Hrdějovicích  
a Opatovicích, kteří se přihlásili a vytvořili síť dobrovolníků pro 
případ potřeby zajistit léky, potraviny nebo základní zdravotnic-
kou pomoc. Do této akce se zapojili i ti dříve narození, kteří se 
stali „styčnými důstojníky“ mezi seniory.

Děkujeme také vám všem, kteří jste odpovědně dodržovali a stále 
dodržujete všechna opatření – nosíte roušky na veřejnosti a vydá-
váte se ven jen na dobu nezbytně nutnou.

Jak dlouho tento stav bude trvat a co ještě přinese, nikdo v této 
chvíli (redakční uzávěrka je 5. dubna) neví. Možná teď, když 
čtete naše Hrdějovické listy, je už všechno jinak a vy víte, jak to 
dopadlo. V každém případě držme si palce a buďme k sobě ohle-
duplní. Úsměv, který není pod rouškou vidět, ať se dostane do 
našich očí a srdcí. A to jak v této době, kterou právě prožíváme, 
tak i v době, kdy se o pandemii COVID-19 bude psát už jenom 
v učebnicích dějepisu.

Budeme rádi, když nám do vydání příštího čísla Hrdějovických 
listů napíšete, a to jak děti, tak dospělí či ti dříve narození, vaše 
zážitky z této velice neobvyklé doby. Těšíme se na vaše příspěvky. 

Opatrujte své zdraví a dobrou mysl v jakémkoliv čase!

Za vedení obce Radka Šulistová,
starostka Hrdějovic 

Hrdějovické švadlenky při výrobě roušek pro spoluobčany.  
Foto: Archiv rodiny Lafatových 

Děkujeme za pečivo zdarma pro naše občany.
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Milí přátelé, sousedé, spoluobčané, čtenáři,
chtěli jsme původně začít asi takto: Máme radost, že se vám nyní, 
v jarních měsících, do rukou dostává další číslo Hrdějovicích listů, 
které si opět dává za cíl seznámit vás s tím, co nového se děje 
v naší obci. Některá témata zůstávají a jiná jsou zcela nová. Toto 
číslo vydáváme na počátku jara, kdy je před námi čas plný slunce, 
radosti z pobytu venku, a to buď na zahrádkách, které po zimě 
zkrášlujeme, nebo na procházkách, jízdě na kole či jen při poseze-
ní s rodinou, přáteli nebo sousedy. Věříme, že tento čas bude pro 
nás všechny příjemným a obohacujícím…

Jenže! Během přípravy listů došlo pro všechny z nás k překvapi-
vé situaci – 10. března 2020 se zastavil svět. Kvůli COVID-19 se 
změnil každodenní život i v naší obci, a proto i mé úvodní slovo 
bude zcela jiné:

Milí spolubojovníci s neviditelným nepřítelem,
jsme rádi, že může vyjít toto číslo Hrdějovických listů, kterým 
vám všem chceme alespoň trochu zkrátit čas v boji s COVID-19.  
Věříme, že se nám to povede a každý z vás si v něm najde příspě-
vek, který ho zaujme a přinese trochu rozptýlení.

Do čeho investovat v roce 2020

Naše povídání o tom, co nového se v obci děje, začněme otázkou: 
Do čeho chce obec v roce 2020 investovat a o jaké dotace zažádat?

Jedním ze stěžejních projektů pro rok 2020-2021 je vybudová-
ní sběrného dvora v areálu bývalé keramičky. Po přepracování 
původního předimenzovaného projektu na hodnoty odpovídají-
cí reálné produkci odpadů obce by se mělo jednat o investici ve 
výši cca 4 mil. Kč. Tu bychom chtěli z podstatné části financovat 
z dotace, o kterou jsme v únoru 2020 požádali. Zda a do jaké míry 
jsme byli úspěšní, se dozvíme přibližně v červenci tohoto roku. 

V souvislosti s odpadovým hospodářstvím nelze nezmínit infor-
mace, které jste možná již zaznamenali prostřednictvím médií, 
tedy připravovaný nový zákon o odpadech, přinášející s sebou 
velké množství změn. Těmi pro nás asi nejpodstatnějšími budou 
vyšší nároky na třídění a evidenci odpadů a zejména plánované 
progresivní navyšování poplatků za ukládání odpadů na skládku 
v období 2021-2030, které má zároveň „motivovat“ k postupné-
mu snižování podílu odpadů určených ke skládkování. Musíme se 
tedy připravit na to, že v celé republice dojde k plošnému navýše-
ní cen poskytovatelů služeb v oblasti nakládání s odpady. Jak kon-
krétně se tento nepříznivý vývoj situace promítne do poplatků za 
svoz komunálního odpadu v naší obci, nebudeme patrně schopni 
říci dříve než letos na podzim, až bude k dispozici dostatek infor-
mací, na jejichž základě bude možné se rozhodovat. 

Ze strany obce byla dále podána žádost o dotaci na vybudování 
veřejného osvětlení podél místní komunikace k hřišti. Projekt je 
„technicky“ problematický, neboť z jedné strany je ochranné pás-

mo železniční dráhy a z druhé pozemky soukromých vlastníků. 
Doufejme tedy, že na konci roku budeme mít stejnou radost, jako 
tomu bylo na konci roku 2019, kdy se poprvé rozsvítily lampy 
v Polní ulici. 

Další investicí, na kterou jsme v březnu 2020 zažádali o dotaci  
a kterou bychom chtěli v tomto roce realizovat, je zateplení spojo-
vací chodby v areálu MŠ v Hrdějovicích. Na konci minulého roku 
byly též zahájeny aktivity vedoucí k rekonstrukci a modernizaci 
v současné době již technologicky nevyhovující vzduchotechniky 
ve školní kuchyni. Vlastní rekonstrukce byla zahájena na začátku 
března. 

Co se týče dotačních programů, rádi bychom za jejich přispění 
uskutečnili i revitalizaci hřiště v Zahradní ulici. V březnu byla po-
dána žádost o dotaci na obnovení aleje z Hrdějovic do Opatovic, 
která vzešla z občanské iniciativy. Stromy budou vysázeny obyva-
teli Hrdějovic a dětmi z naší základní školy.

Z pohledu budoucích investic je letošní rok přípravným obdobím 
pro vytvoření kvalitní projektové dokumentace, a to především na 
veřejné prostory, např. na řešení točny na Těšíně, prostoru okolo 
Těšínské kaple, návsi, ale také rozvoje základní školy, prostoru 
okolo obecního úřadu či objektu keramičky. Bez těchto podkladů 
by nebylo možné včas žádat o dotace, které jsou vypisovány prů-
běžně, což by byla škoda.

Dopravní situace v obci

Evergreenem zůstává problematické parkování v celé obci, které 
je v režii nás všech a záleží na vzájemné toleranci a ohleduplnosti 
ke svým sousedům. Obec v této věci může udělat jen to, co běžný 
občan – zavolat policii. Jinou pravomoc nemá. Tam, kde lze po-
mocí dopravního značení vymezit parkovací místa pro zajištění 
občanské vybavenosti, tj. návštěvu lékaře, pošty, obecního úřadu, 
obec tato parkovací místa vymezila, neboť i zde docházelo k neo-
hleduplnému jednání. Někteří neukáznění řidiči si pletli parkovi-
ště určené pro potřeby všech občanů s odstavnou plochou pro svá 
vozidla. Častým dotazem našich občanů v souvislosti s dopravou 
v obci je i stav retardérů při vjezdu do obytné zóny. Současné 
řešení není vyhovující a i poslední naděje, jak udržet současné 
retardéry pevně na místě pomocí nové technologie kotvení (testo-
váno u drogerie Adéla), zhasla. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
přistoupit k variantě stavebního řešení, která bude na jaře jako 
první testována opět u Adély.

Pravidelně se opakující otázkou je situace ohledně vybudování 
přechodu pro chodce v Luční ulici. Po dalších jednáních s maji-
teli dotčených pozemků nedošlo ke shodě na realizaci schůdnější-
ho a dopravně vhodnějšího řešení. V této věci se bude dál jednat.

A jak to bude s parkováním v ulici Nemanická? 
V minulém roce jsme začali s přípravou projektové dokumentace 
k realizaci parkovacích míst v této ulici. Oslovili jsme krajský úřad 
a také ředitelství SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) z toho 
důvodu, že v připravovaném projektu železničního koridoru je 
ulice Nemanická navržena jako slepá ulice, což by zcela změnilo 
její charakter. Ze strany vás občanů k nám v souvislosti s tímto 
řešením přicházely námitky. Proto jsme vyvolali jednání s ředi-
telstvím SŽDC a – ačkoliv poslední námitky měly být ze strany 
obce podány v roce 2017, k čemuž bohužel nedošlo, nebyli jsme  

Slovo na 
uvítanou
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s našimi připomínkami odmítnuti. Dostali jsme příslib implemen-
tace zprůjezdnění Nemanické/Jubilejní ulice pro osobní auto-
mobily do projektové dokumentace. A nejen to – bylo přislíbeno 
i doplnění chodníku směrem k Makru a cesty na Borek, kterou 
současný návrh ruší. Z tohoto pohledu by nebylo v současné chví-
li rozumné investovat prostředky tam, kde zatím nemáme 100% 
záruky jejich finální podoby. 

Křižovatka z Opatovic na Hlubokou

Možná jste si všimli, že na křižovatce mezi Opatovicemi a Hlubo-
kou zmizel topol. Jak jsme vás již informovali, je to jeden z prv-
ních kroků, který vede ke zlepšení bezpečného průjezdu touto 
křižovatkou. Dalším krokem je dočasné umístění zrcadel a snížení 
rychlosti v tomto úseku. Proč jen dočasné? Správce této komuni-
kace, SUS Jihočeského kraje (Správa a údržba silnic), připravuje 
již nyní rozsáhlý projekt, který má za cíl upravit silnici od Hluboké 
nad Vltavou do Hrdějovice tak, aby se stala bezpečnější. Zaháje-
ní realizace tohoto projektu je naplánováno nejpozději do roku 
2023. Co se týče komunikací, které má ve své správě Jihočeský 
kraj, podařilo se také vyjednat opravu silnice z návsi do Opatovic, 
jejíž realizace proběhla na konci roku 2019 a „kosmetické“ úpravy 
budou probíhat ještě do léta 2020. Velké poděkování patří právě 
ředitelství SUS Jihočeského kraje, které nám vyšlo vstříc, přestože 
oprava této komunikace nebyla zařazena do seznamu prioritních 
akcí SUS.

Developerský záměr CTP a developerský 
záměr Na Bahnech
Jaký je aktuální stav projektu CTP? V rámci pořizování SEA (stra-
tegické posuzování vlivů na životní prostředí) byla zpracována 
hluková studie, která pro toto území vyšla nadlimitně. To zna-
mená, že jakékoliv navýšení dopravy v tomto území je podle sou-
časných limitů nepřípustné, ale vzhledem k (bohužel) širokému 
prostoru pro výklad legislativy byly ze strany Krajské hygienické 
stanice pro toto území označeny za přípustné i limity z roku 2000, 
které jsou v některých bodech, jako je např. zmíněný hluk, více 
„benevolentní“. 
V této záležitosti jsme ještě před vyhlášením nouzového stavu 
oslovili i ministra zdravotnictví ČR, ale je nám jasné, že v čase 
epidemie řeší mnohem palčivější problémy. Jednání s firmou bu-
dou pokračovat, až to situace dovolí.  

V souvislosti s touto lokalitou, v tomto případě ale z druhé stra-
ny Pražské třídy (u Normy), nás na konci února oslovil investor, 
který zde plánuje výstavbu bytových domů. Vzhledem k tomu,  
že obec Hrdějovice není vlastníkem pozemků, může se k věci pou-
ze vyjadřovat formou podávání stanovisek, připomínek, podnětů 
atd. Byl nám představen projekt na osm sedmipatrových bytových 
domů pro cca 900 obyvatel. Obec podala v tomto kontextu k pro-
jektu věcné připomínky, neboť je potřeba řešit nejen dopravní 
infrastrukturu, ale také občanskou vybavenost a další povinnosti 
vyplývající pro obec. 

Občané se nás ptají, proč toto vůbec řešíme, vždyť je to přece 
mimo obec a nedotkne se nás to. Představme si ale situaci, že na 
sousedních pozemcích, které nepatří do našeho katastru, např. 
loukách a polích okolo borovice, by byl zrealizován záměr, který 
by byl pro naši obec zátěží. Na Hosíně by k tomu přistoupili tak, 
že jim to vlastně může být jedno, protože se jich to nijak prak-
ticky nedotýká. V tomto kontextu je potřeba se na danou situa-

ci dívat. Navíc, z pohledu jakéhokoliv možného nárůstu dopravy,  
a to kdekoliv v přilehlém okolí, nelze rozhodně předpokládat, 
že by nedošlo k žádnému zvýšení frekvence dopravy v naší obci,  
která je již nyní některými z vás spoluobčanů vnímána jako limitní. 

Architektonická koncepce obce 

Během podzimních dnů se uskutečnilo několik setkání architektů 
s aktivními občany, kteří na sebe v rámci ankety zanechali kontak-
ty a mohli tak být ze strany architektů za účelem užší spolupráce 
osloveni.  Dne 12. března byla naplánovaná veřejná prezentace, 
v jejímž rámci měla být představena architektonická koncepce 
obce. Vzhledem k mimořádné situaci v ČR týkající se epidemie 
COVID-19 se však akce nekonala a bude realizována v náhradním 
termínu. 

Nové webové stránky

Vzhledem k novelizaci zákona musí být do konce září roku 2020 
upraveny webové stránky obcí tak, aby byly přístupné občanům 
s handicapem. Z tohoto důvodu budou stránky naší obce uprave-
ny a v rámci těchto úprav dostanou i nový vzhled.

Opět nám dovolte, stejně jako v minulém čísle, uzavřít tuto stať 
věnovanou dění v naší obci především z pohledu investic přáním 
pro nás všechny: Ať jsme vyzbrojeni notnou dávkou trpělivosti  
a pochopení a i přesto, že zázraky nikdo z nás dělat neumí, může-
me postupně odstraňovat nedostatky, které nás trápí a docházet 
tak k naplnění cílů. Chceme zároveň poděkovat vám všem, kteří 
nám dáváte podněty a průběžně nám poskytujete vaši zpětnou 
vazbu.  Budeme se na vás tedy těšit nejen v ulicích Hrdějovic-
-Opatovic, či na společenských akcích, ale i ve Starostovně – při 
neformálním setkávání s občany, v jejichž rámci vás formou dia-
logu chceme seznamovat s důležitými tématy. Např. na říjnovém 
setkání byli přítomní občané seznámeni s navrhovanou změnou 
územního plánu č. 9 a možností podat k této změně své podněty, 
v rámci březnového setkání měl být vytvořen prostor pro diskusi 
nad architektonickou koncepcí obce, ale vzhledem k okolnostem 
toto setkání proběhne až k tomu bude příznivější období bez hroz-
by nákazy koronavirem.

Za vedení obce Radka Šulistová,
starostka Hrdějovic 
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Opoziční zastupitelé 
rezignovali na členství  
v zastupitelstvu
Ještě před koronavirem měla otřást životem obyvatel 
Hrdějovic postupná rezignace opozičních zastupitelů 
i jejich náhradníků, která se táhla od konce září až do 
konce ledna.

Rezignace zástupců opozice začaly 26. 9.2019, kdy odstoupili za-
stupitelé Jiří Krupička a Martina Svobodová. Ti byli sice dle dal-
šího pořadí z téže kandidátní listiny „doplněni“ náhradníky, ale 
pouze formálně, protože nikdo z náhradníků na takto uprázdně-
ný mandát fakticky nenastoupil a tito náhradníci začali postupně 
také pokládat své mandáty. Zastupitel Zdeněk Malena pak podal 
rezignaci 30. 10. 2019 a na jeho místo „nastoupil“ náhradník. Dne 
31.10.2019 rezignovala i poslední původní zastupitelka Hana  
Rehanslová, tato však již bez náhradníka. V období od 11. 11. 
do 27. 11. 2019 postupně doručili své rezignace i zbývající tři 
zastupitelé-náhradníci, kteří, stejně jako ve všech předchozích 
případech, položili mandát, aniž by kdokoliv z nich složil slib 
zastupitele. Dnem 27. 11. 2019 byla tedy kandidátka strany  
Pro Hrdějovice kompletně vyčerpána a od té chvíle jsou v zastupi-
telstvu čtyři neobsazená místa.   
Ústup opozice pak pokračoval rezignací kandidáta za Slavoj  
Hrdějovice – zastupitel Jan Suchan odstoupil 3. 12. 2019 a po něm 
postupně i další náhradníci v pořadí kandidátní listiny, až konečně,  
téměř po dvou měsících, obsadil mandát Petr Stejskal, sedmý  
na kandidátní listině, který složil slib zastupitele 30. 1. 2020.

Mlčící opozice

„V zastupitelstvu je nás nyní sedm a usnášeníschopní jsme ve  
čtyřech, což je nadpoloviční většina, přičemž se počítá reálný stav, 
nikoliv původní počet jedenácti zastupitelů,“ vysvětluje starostka 
Radka Šulistová. Dodává, že pro předčasné volby by muselo dojít 
k neobsazení celkem šesti mandátů.  

Z písemně oslovených opozičních zastupitelů se většina odmítla 
ke svému odstoupení vyjádřit. Svůj krok vysvětlil pouze jediný 
z nich, jehož jméno je redakci známo, ale od zveřejnění názo-
ru v tomto článku odstoupil. „Kvůli osočování ze strany někte-
rých občanů nesouhlasím se zveřejněním důvodů mé rezignace  
v Hrdějovických listech,“ uvedl a dodal, že si v Hrdějovicích přeje 
žít s ostatními v klidu.  

Ústup rok po volbách

Nad odchodem opozice kroutí kolegové v zastupitelstvu hla-
vou. „Samozřejmě i mne velice překvapily postupné rezignace 
na mandát zastupitele celého uskupení SNK PRO HRDĚJOVICE,  
v podstatě pouhý rok po volbách,“ říká Roman Míčka, zastupitel za  
HRDĚ 37361. „Zdůvodnění, která jsem zaslechl – „nechceme při-
hlížet tomu, co se na obci děje, nesouhlasíme apod.“ – nepovažuji 
za dostačující. Již po volbách členové uskupení odmítli nabízené 
kontrolní funkce a větší zapojení do aktivit zastupitelstva. Usku-
pení se možná nemohlo smířit se ztrátou původních pozic na obci, 
tak zřejmě jeho členové postupně rezignovali na mandát zastupi-
tele. Dalším překvapením je, že nikdo z náhradníků nejevil o pře-
vzetí mandátu zájem. To něco vypovídá o povaze celé kandidátky 
a jejím pochybném a účelovém složení. Celých 36,06 procent voli-
čů, kteří dali uskupení hlas, tak nemá v současnosti zastoupení  
v zastupitelstvu obce! Je to podobné, jako kdyby nyní v posla-
necké sněmovně odešli všichni poslanci netvořící vládní koalici 
a nebyli po nich ochotni nastoupit žádní náhradníci. „Pokud prá-
vě nevládneme, je zbytečné zde trávit čas", by si mohli říct. „Ale 
co nezbytná kontrolní funkce opozice, odpovědnost vůči voličům  
a dialog různých pohledů?“ ptá se Roman Míčka. 
Následující období ukáže, jak se vedení obce dokáže s nečekanou 
situací vypořádat a zda se situace odrazí v chování voličů v příš-
tích volbách. 

Radek Gális 
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Komu se nelíbily 
staleté duby?

Koncem března neznámý vandal pokácel čtyři vzrostlé, 
takřka staleté duby na okraji Hrdějovic. O kubíky 
dřeva mu přitom nešlo, protože kmeny nechal ležet 
na místě. Komu stromy v těchto místech tolik vadily, 
že se na ně bez povolení vydal s motorovou pilou? 
Policie nyní hledá pachatele a žádá případné svědky  
o spolupráci.

„V současné době, kdy chráníme své zdraví, bychom neměli 
zapomínat ani na krásu a odkaz našich předků. Ten nám po sobě 
zanechali například v podobě letitých stromů, které kdysi uměli 
do krajiny s citem vysadit,“ říká starostka Radka Šulistová. 

„Přesto se v této nelehké době, kdy je každý z nás ovlivněn hroz-
bou nákazy koronavirem, našel někdo, kdo bez ostychu a povole-
ní pokácel čtyři zdravé 80-100 let staré duby na katastrálním úze-
mí Hrdějovic v těsné blízkosti katastrálního území obce Úsilné.“ 

Stromy rostly na parcelách 462/1, 462/13, které jsou ve vlastnic-
tví majitelů Pavla Smetany z Boršova nad Vltavou a společnosti 
RB Strakonice a.s.

„Starosta obce Úsilné Ing. Pavel Kašpárek tvrdí, že ve čtvrtek  
26. března stromy ještě pokáceny nebyly, ale v pátek 27. března 
již ano. V neděli 29. března jsme na základě konzultace s Odbo-
rem životního prostředí České Budějovice vše oznámili policii ČR  
a dali zároveň podnět na Českou inspekci životního prostředí,“ 
pokračuje Radka Šulistová.

„Událost nám o víkendu oznámila starostka Hrdějovic a nyní ji 
prověřuje Obvodní oddělení Policie ČR Hluboká nad Vltavou,“ 
potvrdil informaci Jiří Matzner, vedoucí Oddělení tisku a pre-
vence Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje v Českých  
Budějovicích. „Zatím nemáme žádné podrobnosti,“ upřesnil v době 
uzávěrky Hrdějovických listů.   
Starostka Radka Šulistová zdůrazňuje, že se kromě finanční ško-
dy jedná hlavně o nevyčíslitelnou morální ztrátu. „Budeme rádi, 
pokud jste něco v tento čas viděli, abyste nám nebo Policii ČR dali 
zprávu,“ obrací se prostřednictvím těchto Hrdějovických listů na 
občany. „Snad se podaří pachatele chytit a bude řádně potrestán. 
Ztráta, kterou pokácením letitých dubů způsobil, se už ale nahra-
dit nedá. Naše předky by tento čin určitě mrzel a hrdí by na něj 
rozhodně nebyli,“ dodává starostka. 

Radek Gális
Policie pátrá po vandalovi, který pokácel  

vzrostlé duby na okraji Hrdějovic.  
Foto: Archiv OÚ
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Tříkráloví koledníci se letos vypravili do ulic Hrdějovic.
Foto: Václava Businská 

Tříkráloví koledníci 
opět navštívili 
Hrdějovice
Do tradiční Tříkrálové sbírky, organizované Diecézní 
charitou České Budějovice, na pomoc lidem v nouzi 
a nesnázích, se letos v lednu opět zapojili koledníci 
v Hrdějovicích a lidé ve svých bytech a domech, které 
s posvěcenou křídou, cukříky i zpívanou koledou 
koledníci navštívili, byli štědří, o čemž svědčil konečný 
výtěžek ze zapečetěných pokladniček.

„Velice děkujeme vám všem občanům Hrdějovic, že jste společně 
s námi v lednu pomáhali dobré věci. Jen díky vašim koledníč-
kům v Tříkrálové sbírce se podařilo ve vaší obci vybrat krásných  
8 055 Kč,“ obrátila se na všechny obyvatele Hrdějovic s poděková-
ním Václava Businská, zástupkyně ředitele Městské charity České 
Budějovice.  
„Celkem 65 % výtěžku půjde přímo na služby Městské charity 
České Budějovice, kde s námi pomáháte ulehčit život seniorům, 
umírajícím, zdravotně postiženým i těm, kteří v životě neměli  
moc štěstí. Přesné rozúčtování finančních prostředků můžete  
sledovat na webových stránkách naší organizace: www.mchcb.cz.  
Ať vaši obci provází celý rok požehnání, které jsme s koledníčky 
zanesli do domovů vašich občanů,“ popřála všem v obci Václava 
Businská. 

Celoroční pomoc
Na Městskou charitu České Budějovice se mohou lidé v nouzi ob-
rátit po celý rok. „Jsme nezisková organizace, která funguje již od 
roku 1991, a můžeme pomoci i vám,“ představuje svou organiza-
ci Václava Businská. „Pomůžeme vám se seniorem v domácnosti, 
který již ztrácí svou soběstačnost, přitom nám pomoc usnadňuje 
vlastní půjčovna kompenzačních pomůcek. Máme tým profesio-
nálních zdravotních sester, které se o vás přijedou postarat domů. 
Pracujeme se zdravotně postiženými a poskytujeme i terénní hos-
picovou službu umírajícím.  Máme středisko pro osoby s duševním  
onemocněním včetně keramické a textilní dílny, dále pomáháme 
v oblasti krize rodiny naší službou Sasanka. Organizujeme pre-
ventivní přednášky pro děti i veřejnost a pro seniory. Také se na 
nás můžete obrátit, pokud ve vaší obci máte člověka, kterému 
hrozí ztráta bydlení, protože do našich služeb patří i noclehárna  
a azylový dům pro muže,“ doplňuje pestrou paletu služeb Městské 
charity Václava Businská. 
Městská charita České Budějovice se stejně jako Diecézní charita 
ČB v těchto týdnech zapojuje do pomoci lidem ohroženým kono-
ravirem, převážně seniorům a osamělým, takže ji v případě potře-
by pomoci nebo rady bez váhání kontaktujte.   

Radek Gális

Kontakt na Václavu Businskou: 
tel: 731 604 193, 387 718 351, 
e-mail: vaclava.businska@cbudejovice.charita.cz,
zdroje@cbudejovice.charita.cz
www.mchcb.cz
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Pomozte nám najít 
vzpomínky na 
květen 1945
Za pár týdnů si připomeneme 75. výročí osvobození 
Československa a konce druhé světové války v Evropě. 
Jaká byla atmosféra 9. května 1945 v Hrdějovicích  
a Opatovicích?

Pamětníků, kteří tuto dobu v Hrdějovicích nebo Opatovicích zažili, 
již mezi námi mnoho není. Podařilo se nám získat zajímavou 
vzpomínku rodačky, která tehdy žila v Hrdějovicích. Atmosféru 
oněch květnových dnů se pokusíme zmapovat i pomocí zápisů  
v hrdějovické a opatovické kronice. (Opatovice byly do roku 1943 
samostatnou obcí, v letech 1943-1945 patřily pod Hosín.)

Díky Tobě, Rudá armádo!

„9. května k večeru uvítalo obyvatelstvo s obrovským a neutu-
chajícím nadšením naše sovětské bratry, slavnou Rudou armádu. 
Zaprášení, unavení, ale s radostnou jiskrou v očích připojili se 
rudoarmějci k jásajícímu obyvatelstvu. Díky a sláva Tobě, Rudá 
armádo, díky a sláva Tobě, Josefe Visarionoviči Staline!“ 
Na květnové události roku 1945 vzpomíná i jedna z hrdějovických 
rodaček, které tehdy bylo sotva deset let. „Měla jsem v té době za 
sebou krátkou, několikaměsíční zkušenost z gymnázia s němec-
kou výukou, protože na jaře l945 naši školu srovnaly bomby se 
zemí. V květnu k nám do vsi přijelo ruské vojsko. Nevzpomínám 
si, že by se tenkrát konala jakákoli oslava. Vojáci se rozložili na 
loukách v místech, kde je dnes všestranné sportovní vyžití. Na hři-
šti bydlelo několik set vojáků, potok využívali jako koupelnu. Ro-
diče nakázali nám dětem a především dívkám, abychom se k nim 
nepřibližovaly ani na krok. Několik starších žen ze vsi napeklo 
buchty nebo koláče a doneslo je vojákům na uvítanou. Rychle ale 
odešly, neboť vojáci je vyděsili,“ dodává pamětnice a dlouholetá 
obyvatelka obce.

Smrt v prvních dnech míru

Co se odehrávalo v květnových dnech 1945 v Opatovicích, se také 
dozvíme z kroniky: „Dne 9. května 1945 ve 3 hodiny odpoledne 
objevila se Rudá armáda v Českých Budějovicích, kde byla slav-
nostně uvítaná. Při likvidaci německé armády na našem území 
zůstalo zde ještě z jejich řad mnoho zběhů od všech útvarů, kteří 
se skrývali většinou v lesích. I zde v našem katastru a v hosínském 
potulovaly se zbytky germánů. Aby byla zaručena bezpečnost ob-
čanů, byly ustanoveny ozbrojené hlídky, které v čas potřeby měly 
zasáhnout, aby české obyvatelstvo nebylo znepokojováno a v pří-
padě dopadení dotyčného sběha měly zatknout.“ 
Dále se v kronice píše, že dne 16. 5. 1945 byl chycen ozbrojenou 
hlídkou na silnici z Hrdějovic do Opatovic příslušník SS Vilem 
Mayer z Vratislavi. Hlídku tvořili bratři Josef a František Tenglovi 
z Opatovic. Mezi příslušníkem SS a mladším z bratrů Františkem  
došlo k tahanici o pušku. Josef chtěl svého bratra ochránit  
a vystřelil ze své zbraně, ale místo do nepřítele se trefil do bra-
tra, který převoz do nemocnice nepřežil. Na tomto místě ještě 
zápis pokračuje tím, že německého vojína Rusové, kteří přijeli  
z Hluboké nad Vltavou, zahrabali do jámy, kterou vykopali na poli 
u meze pana Kasky. Ze zápisu není ale zcela jasné, zda se jedná  
o Vilema Mayera, nebo jiného příslušníka německé armády.

Zavzpomínejte i na okupaci v roce 1968

Budeme rádi, máte-li nějakou vzpomínku od svých předků  
z Hrdějovic nebo Opatovic, která souvisí s osvobozením v roce 
1945 nebo dobou 50. let, když se o ni s námi podělíte, abychom 
ji mohli zveřejnit v dalších vydáních Hrdějovických listů. Záro-
veň vás chceme poprosit, především žijící pamětníky nebo jejich  
potomky, abyste zavzpomínali i na příjezd vojáků okupačních 
vojsk Varšavské smlouvy do Hrdějovic v srpnu 1968, neboť  
v kronice není o této události žádná zmínka.
Pojďme společně mapovat bílá místa naší soudobé historie  
v roce, kdy si připomínáme 670 let od první písemné zmínky  
o Hrdějovicích (v roce 1350 zvané Herdawicz). Napište nám na 
e-mail: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz nebo kontaktujte 
OÚ Hrdějovice osobně nebo na tel. 773 882 771. 
Děkujeme za spolupráci.

Radka Šulistová, Radek Gális

Položením květiny 9. 5. 2020 k památníku padlých na 
návsi v Hrdějovicích můžete uctít památku všech, kteří 
bojovali za naši svobodu.
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Být Josef (Jozef )
První z jarních měsíců – březen je v našich krajích spojen s osla-
vou jména Josef, která připadá na datum 19. března. Toto muž-
ské křestní jméno historicky vždy patřilo k nejužívanějším českým 
jménům, v současné době již jeho oblíbenost pomalu klesá, ale 
stále patří k tradičním a rozšířeným jménům u nás. Především 
jeho domácí varianta, pocházející z německého oslovení Beppo, 
tedy Pepa či Pepi, je velice vžitá – určitě znáte ve svém okolí nebo 
v rodině nějakého Pepíka, Pepču, Pepina. Jméno Jozef se užívá 
především ve slovenštině, díky společnému československému 
státu se jméno dostalo i k nám a s ním i varianty oslovení Jožin, 
Jožka. Ženskou variantou jména je Josefa, Josefína nebo Josefka.

Odkud pochází jméno Josef a jaký je jeho význam? Jméno je prasta-
rým biblickým jménem a pochází z hebrejského jména Jóséph,  
které dle židovské tradice nosil jeden z patriarchů izraelského  
národa, syn Jákoba. Jméno se z hebrejštiny překládá jako „Bůh ti 
dá (dítě)“, „Bůh ti dá následovatele“, „Bůh ti přidá“.

Kdo vás se jménem Josef ze slavných osobností napadne jako  
první? Je to svatý Josef, pěstoun Ježíše Krista, nebo syn Marie 
Terezie Josef II. (1741-1790) či Josephine Bakerová (1906-1975), 
francouzsko-americká herečka, zpěvačka a tanečnice a bojovnice 
za svobodu? Z českých dějin si vybavíte asi Josefa Dobrovského, 
Josefa Kajetána Tyla nebo Josefa Jungmanna, dále pak autora  

Kocoura Mikeše, malíře Josefa Ladu, hudebního skladatele  
Josefa Suka nebo jeho syna houslového virtuosa Josefa Suka ml.,  
herce Josefa Abrháma, Josefa Beka, Josefa Dvořáka, Josefa  
Kemra, Jozefa Krónera, Josefa Somra či zpěváky Josefa Zímu  
a Josefa Vojtka nebo legendárního fotbalistu Josefa (Pepi) Bicana. 
Stejné křestní jméno měli ale také spisovatelé Josef Václav  
Sládek, Josef Václav Frič, Josef Věromír Pleva či básník Josef  
Kainar, mecenáš Josef Hlávka, generál Josef Bílý, hrdina II. odboje 
Jozef Gabčík, převaděč a hrdina III. odboje Josef Hasil alias Král 
Šumavy, kardinál Josef Beran, umučený kněz Josef Toufar, budě-
jovický biskup Josef Hlouch nebo hokejisté Josef Augusta a Josef 
Beránek či několikanásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa. 
Hned po válce hledala a nacházela ve zpustošené Evropě zavleče-
né děti včetně lidických Josefina Napravilová (1914-2014), která 
prožila konec života na Táborsku.

Radka Šulistová, Radek Gális
zdroj: svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/josef-78

A víte,kolik našich sousedů je v roce 2020 nositelem 
jména Josef a Josefína či jiných variant tohoto jména? 
V Hrdějovicích a Opatovicích žije celkem 32 Josefů, zato 
žádná Josefína.

Rozkvetlé Hrdějovice
aneb Počkáme si na radost
Vnitřní obraz sídla je důležitá součást naší prezentace směrem 
k návštěvníkům obce. Zároveň nás všechny určitě potěší, pokud 
budeme žít v příjemném a upraveném prostředí. Ostatně, životní 
prostředí je soubor všech aspektů, nejen ekologických, ale i este-
tických.
V rámci pilotního projektu založení okrasných záhonů vybrala 
obec některé plochy k vylepšení. Jedná se o prostory mezi chod-
níkem a silnicí u základní školy a v přilehlém okolí. Tyto plochy 
bývají většinou prázdné, pouze travnaté, bez většího využití.

Zhotovitelem výsadeb bude firma Landeco atelier ve spolupráci 
s Janem Nussbauerem. Zvolená technologie využívá všech výhod 
a potenciálu výsadeb do písku. Bylinné patro je navrženo s ohle-
dem na propustnost a oslunění stanoviště. Menší skupinky trvalek 
a travin budou tvořit souvislý porost a budou se v prostoru nepra-
videlně opakovat. Vybrán je sortiment rostlin, které jsou ozdobné 
po celou sezónu, nejen v období kvetení. Je odebrán vrchní profil 
cca 20cm zeminy a následně doplněn písek a zlepšující půdní lát-
ky. Následně je založen záhon a vysazeny rostliny. Na podzim se 
dosadí cibuloviny. 

Z hlediska trvalé udržitelnosti se jedná o okrasné výsadby s níz-
kými nároky na údržbu. Nejnáročnější operací je jarní sestřiže-
ní odumřelých částí, pak následuje občasné propletí a minimální  
zálivka během roku. Velká část rostlin má aromatické listy a za 
horkých slunných dnů bude šířit příjemnou vůni. Květy většiny 
druhů lákají užitečný hmyz – včely, čmeláky, motýly.

Od samotné přípravy záhonu po plný efekt je potřeba chvíle trpě-
livosti a projít po několik prvních týdnů až měsíců fázi, kdy rost-
liny dorůstají. Pak nastane vytoužený efekt a záhony nám budou 
dělat radost.

Pavel Hofman, Landeco atelier
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Přírodní zahrada je 
příjemné místo  
k žití i odpočinku
Zažijeme i my v Hrdějovicích kouzlo přírodní zahrady? 
Její malou ukázku můžeme najít např. v nedaleké 
mateřské škole v Úsilném.  Na její výhody se Petra 
Pixová zeptala Jana Kece, který se na tvorbu přírodních 
zahrad specializuje. 

Pojem přírodní zahrada není úplně jednoduché stručně a jedno-
značně definovat, nicméně v obecně nejznámějším moderním po-
jetí představuje pro všechny smysly příjemný a promyšlený pro-
stor zeleně, nesoucí otisk duše svého tvůrce či tvůrců. Pečuje se  
o ni ekologickým způsobem, bez použití rašeliny, umělých hnojiv 
a pesticidů. Místo v ní mají především původní odrůdy rostlin, 
dbá se na rozmanitost i estetickou stránku.

V České republice existuje již více než 80 ukázkových přírodních 
zahrad, které můžeme navštívit a načerpat v nich inspiraci. Pří-
rodní zahrady se také v poslední době stále častěji zřizují na po-
zemcích školek a škol, kde umožňují dětem na vlastní oči (uši, 
nosy i ruce) poznávat přírodu, sbližovat se s ní a pečovat o ni. 
Samy děti a jejich rodiče se mohou zapojit již do procesu jejího 
vzniku. Taková zahrada pak kromě obvyklých prvků, jako jsou 
živé ploty z původních odrůd keřů, původní druhy stromů, divoké 
porosty, prvky louky, divoké koutky a útočiště pro živočichy, trval-
ky a bylinkové záhony, může obsahovat i rozličné nápadité her-
ní prvky pro děti – prolézačky, hmatové chodníky, vodní pumpy  
a mlýny, zvukovody, xylofony, vrbové iglú, sítě mezi stromy  
a mnoho a mnoho dalšího.

Nám nejbližší malou ukázku představuje zahrada mateřské školy 
v Úsilném, která začala vznikat v roce 2014 za spolupráce zaměst-
nanců, rodičů i dětí. Najdeme v ní původní odrůdy keřů, trvalky 
přitahující hmyz, bylinkové záhony včetně bylinkové spirály, smy-
slový chodníček či vyvýšený záhon. 

Na založení přírodní zahrady je možné čerpat dotace z různých 
programů. Nabízí je například Ministerstvo životního prostředí, 
Evropská Unie nebo třeba Nadace Proměny. Na několik otázek  
k tématu jsem se zeptala Jana Kece, který se na tvorbu přírodních 
zahrad specializuje.

Co pro tebe znamená pojem přírodní zahrada?

Zahrada, ve které se nepoužívají chemické přípravky a – nově ani 
rašelina, ale jinak bez fráze je to zahrada, kde rostliny rostou, 
jak chtějí, principy velmi blízká přírodě. To neznamená, že tam 
nemohou být okrasné rostliny a keře. Hlavně je důležité, že je 
tam život.

Co tě přivedlo k realizaci právě přírodních zahrad?

Kolega zahradník, můj blízký vztah k přírodě, a to, že jsem vyrostl 
na Šumavě a byl obklopen přírodou.

Kde čerpáš inspiraci?

Inspiraci čerpám každý den z přírody i práce jiných kolegů. Sna-
žím se nenásilně napodobit přírodní principy a fungování přírody, 
vnést do zahrad požadovaný estetický efekt a vyhovět jejich ma-
jitelům.

Setkal ses s nějakou zahradou, která pro tebe byla výjimečná?

Pro mě je výjimečná každá a žádná. Skvělé je, že se najdou lidé, 
kteří se zamyslí, chtějí se chovat šetrně a mají díky tomu i krásnou 
zahradu. Na druhou stranu si myslím, že by to měla být samozřej-
most, pečovat o přírodu a neubližovat jí ani sobě.

Co by v přírodní zahradě nemělo chybět?

Přírodní zahradě by hlavně neměl chybět život, rozmanitost růz-
ných druhů rostlin, keřů, stromů a živočichů. Ale úplně klidně tam 
může být zeleninový záhon a užitná část zahrady, která zásobuje 
rodinu. A hlavně by to mělo být příjemné místo k žití a odpočinku.

Můžeš uvést nějaký příklad zahrady, kterou jsi realizoval? 
Kterou považuješ za nejzdařilejší?

Přírodních zahrad jsem realizoval poměrně dost, ale vyloženě 
favorita nemám, protože jsem se vždy snažil vyhovět majitelům 
zahrady a vejít se do jejich představy. Možná bych uvedl jednu  
z nejznámějších zahrad, které jsem dělal, a to je Krumlovská za-
hrada, kde se točil pořad Kouzelné bylinky pro Českou televizi. 
Ale radost mám třeba z každé školní zahrady, na které se žáci učí 
a mnohdy se také poprvé setkávají se zahradou a pěstováním.

Petra Pixová
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Okénko do Dětské 
hrdějovické rady
Ahoj děti a milí spoluobčané, pojďte s námi v tomto 
vydání Hrdějovických listů nahlédnout okénkem 
do Dětské hrdějovické rady a něco se dozvědět  
o událostech, u kterých jsme byli „spolupachatelé“.

Naší první akcí, kterou jsme po dlouhém přemýšlení navrhli, 
bylo konání 1. ročníku Hrdějovicko – Opatovického závodu 
v podzimním měsíci září. Kolem akce bylo spoustu nejasností, 
především ohledně toho, jakou by měl mít závod podobu a jakou 
trasou by měl vést. Nakonec jsme si vše po závěrečné diskusi 
ujasnili a předložili návrh paní starostce. Nejen ona nám pak 
následně pomohla závod uspořádat. Především naši dospělí 
spoluobčané náš nápad dotvořili, věnovali mnoho času přípravě 
jednotlivých stanovišť a dali mu tak reálnou podobou. Významná 
byla i podpora ze strany našich dobrovolných hasičů.

Jelikož jsme stanovili termín konání na předposlední neděli v září, 
měli jsme obavy z počasí, které nemuselo být úplně podle na-
šich představ. Ale v den závodu jsme byli všichni mile překvapeni  
z krásného vydařeného dne a potěšil nás i zájem o tuto akci.  
Budeme se tedy na vás všechny opět těšit v Opatovicích letos 
v září 2020.

Následně se podle našeho harmonogramu událostí konalo již tra-
diční listopadové „Putování se světýlkem za světlem aneb Kdo se 
bojí, nesmí do lesa“. Při akci jsme se snažili pomoci, a to zejmé-
na jako duchové při strašení odvážlivců, kteří se rozhodli puto-
vat tmavou cestou lesem. Ta sice byla odlišná od předcházejícího 
roku, ale i tak nabízela spousty míst, kterých šlo dokonale využít 
k momentu překvapení a vystrašit tak nic netušící účastníky pu-
tování.

Adventní palačinky

Ke vstupu do adventního času v Hrdějovicích patří neodmyslitelně 
i rozsvícení vánočního stromku, tradičně doprovázené vánočním 
vystoupením dětí z místní základní školy. Stejně jako v předešlých 
letech nás u stromku čekalo i občerstvení, které zajistili někteří 
z našich rodičů a spoluobčanů. Zejména si zaslouží vyzdvihnout 
sladké palačinky, které nám připravil a vesele nabízel pan Aleš 
Peiger.  Potěšilo by nás, kdyby pan Aleš zachoval tuto tradici i do 
dalších let!  Velké poděkování patří zejména jednomu z našich 
„dětských spoluobčanů“ - Filipu Hartmanovi, který nám svou hrou 
na klarinet zpříjemnil nadcházející adventní čas. Všichni jsme se 
rádi zaposlouchali do koled v jeho podání. Pro příští rozsvícení 
vánočního stromku připravujeme novinku pro každé dítě, kte-
rému umožníme ozdobit vánoční stromek vlastní ozdobou, již si 
s sebou přinese.

Na jednom letním zasedání dětské rady nás napadlo oživit v obci 
tradici obcházení Mikuláše, čerta a anděla. Smyslem našich dis-
kusí bylo, jak tuto tradici uchopit. Jedna z našich členek, která 

stále vymýšlí, jak nezapomínat na Opatovice, nás navedla na my-
šlenku, že Mikuláš bude mít syna a společně se svojí družinou se 
vydají na tři místa, typická pro svaté – ke kapličkám. 
Cesta družiny začala pak v prosinci u kapličky na návsi  
v Opatovicích, dále na návsi v Hrdějovicích a poté u kaple Panny 
Marie Těšínské Lurdské na Těšíně. Na každém z těchto míst nej-
prve mladý Mikuláš zazvonil na zvon a tím přivolal jak velkého 
Mikuláše, tak anděle i čerty, kteří se setkali s hříšníky všeho věku. 
Naštěstí si čerti žádného hříšníka s sebou do pekla neodvedli,  
a proto se můžeme všichni společně těšit na opětovné setkání 
s Mikuláši a jejich družinou i letos.  

Marné hledání pana Džbánka

Na prosincovém zasedání jsme si pohrávali s myšlenkou, jak by 
se mohlo oživit dění v naší hrdějovické knihovně. Vznikl nápad 
uspořádat odpoledne plné hraní deskových her, ale stále nám chy-
bělo, jak zapojit knihovnu. Vyřešit problém se nabídla naše Kája, 
která si do ledna vzala za úkol něco vymyslet. Byla úspěšná a vy-
myslela hru o hledání pana Džbánka, spočívající v luštění různých 
knižních rébusů, po jejichž vyřešení hráči objeví pana Džbánka. 
Vzhledem k tomu, že v létě probíhá ve sportovní hale pravidel-
ný anglický příměstský tábor pod vedením paní Šárky Bendové, 
byli jsme rádi, že nám pomohla a připravila rébusy v angličti-
ně. Ke zpestření luštění hádanek nám z řady dříve narozených  
občanů měla zahrát na ukulele paní Majka Auská, která by ráda 
v Hrdějovicích zavedla kroužek výuky hry na ukulele pro občany 
všeho věku. 
Jenže všechno nám nakonec překazil zákeřný virus COVID-19. 
Tak jsme v této nelehké době alespoň aktivně pomáhali s hláše-
ním místního rozhlasu. Jsme rádi, že nás vedení obce bere za 
partnery. Jako aktivní uživatelé moderních technologií jsme po-
mohli obnovit hlášení místního rozhlasu, který je určen nejen ke 
zkoušce sirén první středu v měsíci, ale i k hlášení vztahujícímu 
se k dění v obci. 

Těšíme se, že až všechno pomine a opět se budeme moci setkávat, 
uskuteční se i zrušené setkání s architekty, kterého jsme se chtěli 
aktivně účastnit, protože na podobě naší obce nám velmi záleží. 

Myslíme si, že jsme vás podrobně seznámili s tím, čím se zabý-
váme. Na závěr patří veliké poděkování vám všem, které jsme 
nejmenovali, a byli jste při našich výmyslech, které se zrealizova-
ly. Také pro letošní rok plánujeme i nadále se aktivně zapojit do 
událostí v naší obci. Také připomínáme, že naše pravidelná za-
sedání se konají v jednací místnosti Obecního úřadu Hrdějovice,  
a dovolujeme si pozvat všechny děti z Hrdějovic a Opatovic na 
další zasedání. Určitě nás kontaktujte, budeme se těšit!

Daniel Schusser
předseda Dětské hrdějovické rady

Kontakt: danny.schusser@seznam.cz
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Pandemii vnímejme i jako dobu, která probouzí 
společnost a mění naše hodnoty

Křesťané v tyto dny prožívají dobu postní, která je časem přípravy 
na Velikonoce. Toto čtyřicetidenní období se snažíme prostřednic-
tvím asketických skutků lásky zaměřit na to, co vnímáme v našem 
životě jako podstatné a co nám dává životní směr. Tím je samotný 
Bůh, který lidstvo vykoupil smrtí svého Syna Ježíše Krista na kříži. 
O Velikonocích slavíme jeho zmrtvýchvstání. 

Realita dnešních dní, které jsou prostoupeny skutečností ohrožu-
jící pandemie, se na první pohled může zdát, že přináší jen samá 
negativa. Pravdou ale je, že právě v této situaci vyplývají napo-
vrch sounáležitost, obětavost a solidarita celé naší české společ-
nosti. V této době, kdy by se dalo mluvit o tom, že se nacházíme 
v černočerné tmě, však září obrovské množství světel. Je nád-
herné vidět, jak se mnozí lidé vzdávají svého pohodlí pro dobro 
svých bližních. Zdravotníci se denně nasazují pro zdraví nemoc-
ných pacientů, lidé velmi ochotně šijí roušky, policisté vynakládají 
námahu pro naši bezpečnost, kněží denně stojí před Boží tváří  
a přimlouvají se za lid a slouží lidem. Staráme se s velkou láskou 
a péčí o své blízké, staré a nemocné a mnoho dalšího.

Celá společnost jako by se probouzela, dochází k proměně hod-
not. A to právě takových, že přestáváme hledět jenom na vlastní 
já a začínáme vidět zejména ty druhé. V tom všem se také velmi 
připodobňujeme právě Pánu Ježíši, který se obětoval a dal svůj 
život za nás. Mám za to, že tato doba je dobou postní pro celou 
společnost bez ohledu na vyznání a duchovní hodnoty. Je to doba, 
která také přinese své plody v podobě vzkříšení a nového života 
pro všechny. Právě to slavíme o Velikonocích. Jednou pandemie 
skončí. Kéž to, co v nás vyvolala za dobro, zůstane v nás zakot-
veno navždy, abychom se nevraceli k starému životu, ale povstali  
k novému životu. 

K tomu nám žehnám + ! Otec Tomas van Zavrel

Duchovní 
zamyšlení

Kněz Tomas van Zavrel slaví v kostele sv. Jana Nepomuckého  
na Hluboké nad Vltavou mše svaté, které jsou přenášeny 
přímým přenosem na Youtube kanálu  
„Kostel Hluboká živý přenos“.

Jubilanti

Leden
Kyselová Vlasta
Benda Vladislav
Venclíková Drahomíra
Komárková Marie
Rehanzl František

Únor

Šafář Jan

Březen

Lamošová Bohumila
Šubrt Miroslav
Veberová Berta
Bartušková Anna
Šimon Jiří

Duben

Veber František
Bendík Jaroslav

Květen

Vychytil Pavel
Holan Miroslav

Červen

Slezák Petr
Krejčí Pavel

Červenec

Kubešová Marta
Kaňková Růžena
Kouba Jindřich
Hejdová Jiřina

Srpen

Vůjtová Věra
Chrdle Jiří

Září
Zamlinsky Michal
Zamlinská Marie
Fišerová Marta
Nikodem Radko

Říjen
Seberová Kateřina
Mazalovský Karel
Murčová Jana
Bauer František

Listopad

Černoch Jan
Marhoun Aleš
Šubrtová Hana

Prosinec

Modrá Marie
Schötz Pavel
Kolek Jan
Osouch Vlastimil
Fajtl Jiří
Záveská Marie

Občané, kteří  
nás opustili:
Denková Marie
Fajtl Josef
Bícová Marie
Dragoun Václav 

Občané obce Hrdějovice, kteří v letošním 
roce 2020 oslavili a oslaví krásné  
a významné životní jubileum:

P. Tomase van Zavrela,
faráře z Hluboké nad Vltavou



14

Děti ze školky se mohou 
těšit na bylinkovou 
zahrádku i hmyzí domeček 
Zima nás sice letos moc dlouho netrápila, ale i tak se těšíme na 
jaro. K jarním měsícům neodmyslitelně patří svátky, zvyky a vese-
lice, děti si stačily užít karneval. 

Jaro je roční období, které symbolizuje nový začátek. Novým 
začátkem pro naši školku je budování nových herních a pracov-
ních koutků na školní zahradě. Dětičky se mohou těšit na novou 
venkovní kuchyňku, ale také na nové herní a tělovýchovné prvky. 
Jako velké překvapení chystáme pro naše malé zahradníky bylin-
kovou zahrádku, zeleninové záhonky a hmyzí domeček. 

Velké změny také čekají některé děti – zápis do základní školy 
a loučení s mateřskou školou. V tomto školním roce odejde 11 
dětí do základní školy, což pro nás znamená, že přijmeme do  
mateřské školy stejný počet nových dětí. Zápis do naší mateřské 
školy se koná 15. května 2020 od 9 hod. do 12 hod., o přihlášky 
si mohou rodiče požádat již nyní. 

Ale než se rozloučíme s našimi nejstaršími dětmi, tak nás čeká 
ještě mnoho akcí:
- Den dětí s Pepou Maxou 
- Olympiáda v mateřské škole 
- Výlet dětí do Borovan: divadélko na zámku a návštěva ZOO  
- Besídka pro maminky ke Dni matek 

Poslední akce jsou věnovány pouze dětem, které půjdou od září 
do školy: 
- Společný víkend předškolních dětí s rodiči 
- Rozloučení s předškoláky a jejich rodiči – posezení na zahradě 
Veškeré informace o mateřské škole: výchovný program, doplň-
kové činnosti, akce a ostatní aktivity, najdete na našich webových 
stránkách: www.mshrdejovice.cz. 
Kontakt: MŠ Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice, 
e-mail: reditelka@mshrdejovice.cz  

Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné a pohodové jarní dny. 

Marie Hofbauerová, 
ředitelka Mateřské školy Hrdějovice 

Děti ze školky si užily v sobotu 7. března maškarní karneval. 
Foto: Karel Attl

Upozornění:
(Článek ředitelky mateřské školy byl psán ještě před vyhlášeným nouzovým 
stavem, takže plánované akce se nemusí uskutečnit. Sledujte proto stránky 

mateřské školy nebo kontaktujte e-mailem ředitelku.) 
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Představuje se 
Základní škola 
Hrdějovice

Projekt Škola nazeleno umožňuje dětem kontakt se zvířaty.
Foto: Archiv ZŠ

Šikovné děti vyrobily v rámci školního projektu model nedalekých 
barokních Holašovic.  Foto: Archiv ZŠ

Jak se daří našim prvňáčkům?  Fotografie ukazují spokojené žáky I. třídy po půl roce od nástupu do školy.  
Foto: Archiv ZŠ
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Po rezignaci opozice budou předčasné volby...
Nebudou, není k tomu žádný důvod. Počet členů v zastupitelstvu 
by musel  klesnout o více než polovinu, tedy na pět. Zastupitelů 
je nyní sedm.

Rybníček za kaplí na Těšíně bude zavezen...
Není to pravda, rybníček si pronajal pan Marek Jirka, který se  
o něj chce starat, aby sloužil pro potřeby rybářům.

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

Hrdějovický Vavřínek  
opět přilákal mladé  
recitátory
Ve čtvrtek 27. února se konala v prostorách naší školy každoroční 
recitační soutěž Hrdějovický Vavřínek. Hlavní program se usku-
tečnil v učebně 3. třídy, občerstvení na soutěžící čekalo v učebně 
4. třídy a barely s pitím byly na chodbě. 
Akce začala proslovem paní ředitelky, po kterém se nám předsta-
vila porota i host, herec Martin Hruška. Potom přišel Vavřínek, 
maskot celé soutěže. Byla za něj převlečena žákyně 4. třídy, která 
zarecitovala úvodní básničku. 
Hned po ní přišla řada na nás soutěžící.  Byli jsme rozděleni do 
tří kategorií. První byli prvňáci, druhá kategorie byli druháci  
a třeťáci, třetí kategorii tvořili čtvrťáci a páťáci. První recitovali 
prvňáci a soutěž zakončila třetí kategorie. Vavřínek každého od-
měnil skleněným lístečkem na památku. Po recitování následo-
vala přestávka, kdy jsme se šli všichni nasvačit. Potom jsme si 
povídali s hercem Martinem Hruškou. 
Soutěž zakončilo vyhlášení vítěze. Z naší třídy se umístila Sofie 
Kubová na 1. místě. Mně osobně se soutěž velice líbila, letos jsem 
recitovala Bajku o opici. Už jsem se účastnila potřetí. Děkuji všem 
recitátorům, kteří se Hrdějovického Vavřínka letos účastnili, a roz-
hodně doporučuji ostatním přihlásit se příště také. 

Marie Šejharová, 
5. třída ZŠ Hrdějovice

„V roce 2006 se konal I. ročník recitační soutěže Hrdějovický  
Vavřínek a naše škola se tím přiřadila k ostatním malým školám  
v okolí, které také pořádají soutěže s různým zaměřením např. na 
zpěv, literaturu nebo výtvarnou výchovu,“ říká Radka Šulistová. 
„Děti z malých škol se při soutěžích vždycky setkávají, aby tzv. 
změřily své síly v daných oborech. V Hrdějovicích jsme se rozhodli 
vydat cestou rozvoje rétorických dovedností, a jak jinak se naučit 
bez ostychu mluvit před lidmi než recitací krásné literatury. V dáv-
ných dobách bývala rétorika i olympijskou disciplínou a vítěznou 
trofejí byl vavřínový věnec (vavřín čili bobkový list), proto jsme 
si jako maskota soutěže zvolili skřítka Vavřínka. Ten děti během 
soutěže provází a předává každému z účastníků skleněný lístek 
v podobě vavřínového listu, který každý rok věnuje místní občan 
Jaroslav Effmert. Děti při soutěži zažijí ale také setkání se zají-
mavým hostem ze světa divadla, přišli mezi ně např. herci Víťa  
Marčík, Martin Hruška nebo Lenka Šestáková, za soutěžícími  
zavítal i spisovatel David Jan Žák. Na všechny soutěžící děti čeká 
sladká odměna, kterou je ovocný dort. V čele soutěžní poroty, kde 
sedí zástupce zřizovatele školy i dětský porotce, je nesporný od-
borník. První předsedkyní poroty byla Jaroslava Krčková, která za 
svůj život vychovala několik generací herců a přivedla mnoho dětí 
k lásce k literatuře,“ dodává Radka Šulistová.

Radek Gális

A víte, že 
letos se uskutečnil již 15. ročník Hrdějovického Vavřínka? 
Na zrod recitační soutěže si dobře pamatuje současná 
starostka Radka Šulistová, jejíž nejstarší syn tenkrát ZŠ 
navštěvoval. 

Hrdějovická drbna aneb Co se trousí po vsi
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Chcete být zdraví  
a radostní? Zkuste jógu!
Chcete mít pevné zdraví a dlouhá léta, naplněná štěstím a ra-
dostí? Vyzkoušejte jógu pod vedením zkušené lektorky Mgr. Jitky 
Hynkové. Jde o milou, usměvavou ženu, z níž vyzařuje klid, vy-
rovnanost, pohoda, pochopení a tolerance. Více informací najdete 
na jejích internetových stránkách:
www.dobracesta-jitkahynkova.cz/joga

Význam slova „ jóga“ znamená sjednotit, spojit. Jóga povzbuzuje 
tělo i mysl a určitě ji zvládnete i vy. Jóga je velice zajímavé cviče-
ní, které člověka zharmonizuje a vrátí zpátky do kondice. Je dob-
ré mít také na mysli, že jóga neznamená jenom fyzické cvičení.  
V úvodu a závěru lekce je zařazena relaxace, dechová cvičení  
a protáhnete si skoro všechny svaly na těle. Stačí si vzít triko, miki-
nu, legíny, podložku ani obuv nepotřebujete. Jóga má mnoho jed-
noduchých cviků až po ty nejsložitější. Na závěr dokáže lektorka 
příjemně zklidnit a po cvičení se lidé cítí nabiti pozitivní energií.  

A co cvičení, které zastaví stárnutí? Tato sestava „pět malých  
Tibeťanů“ byla oblíbená už v době První republiky. Jde o sestavu, 
která zaručí psychickou odolnost, posílí díky ní tělo a ducha.

Cvičí se na Obecním úřadu v Hrdějovicích v zasedací místnosti  
v 1. patře vedle knihovny.

Lekce se konají: 
sudý týden – pondělí od 17:00 do 18:00 hod.
lichý týden – úterý od 18:00 do 19:00 hod.
každý čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod.

Aktuální informace o cvičení jógy se dozvíte na adrese: 
Jitka Hynková, Těšínská 434, 373 61 Hrdějovice, tel: 603 169 500.

(upravil Radek Gális)

5. ročník Letní školy  
angličtiny hrou 
(LŠAH)
Pokud situace dovolí, letošní výroční 5. ročník příměstského tá-
bora Letní školy angličtiny hrou se uskuteční ve Sportovní hale  
v Hrdějovicích ve dvou termínech. Oba jsou určeny pro děti od 6 
do 10 let, první turnus se bude konat od 3. do 7. 8. 2020 a druhý 
od 10. do 14. 8. 2020. Kromě tradiční angličtiny se v letošním 
ročníku poohlédneme i po jiných jazycích, a to němčině, rušti-
ně a italštině. Každému jazyku budeme věnovat celý jeden den  
a náležitě se do něho ponoříme tak, abychom se jednak dozvěděli 
něco o tom, jak zní, jak se v něm zdraví, jak vypadá jeho písmo 
nebo vlajka, ale také co tradičního lidé z té či oné země jedí a jaké 
mají zvyky.  

Ve spolupráci se ZŠ Pohůrecká v Českých Budějovicích v Suchém 
Vrbném chystáme ještě jeden turnus, určený pro starší děti ve 
věku 11 let a výše, v termínu od 27. do 31. 7. 2020. V tomto 
příměstském táboře se budeme věnovat pouze angličtině, rozho-
vorům, poslechům a různým životním situacím, jejich nácviku  
a vhodné slovní zásobě, zjednodušeně řečeno mluvené komuni-

kaci – interakci, prezentaci, interview a následně pak i písemné 
formě, tj. formálnímu/neformálnímu e-mailu, eseji, vyprávění,  
s nimiž studenti běžně přicházejí při výuce i v životě do styku.  
Kromě intelektuální práce budeme rovněž soutěžit, sportovat, 
užívat si slunce a krásné letní dny. I v rámci her se přece můžeme 
leccos naučit! 
Těšíme se na vás v letní sezóně 2020!

Za realizační tým Letní školy angličtiny hrou:
Šárka Bendová

Kontakt: bendova@lamuza.cz,  
tel. +420 733 113 525, 
www.lamuza.cz 
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V současné době má Slavoj Hrdějovice tato družstva: mladší  
a starší přípravka, mladší žáci, dorost, muži A a B.

Mladší přípravka:
Současné složení dětí podle ročníků narození na konci roku 2019 
bylo:
2011 – 4x, 2012 – 9x, 2013 – 5x, 2014 – 1x, 2015 – 1x, v družstvu 
máme i dvě děvčata.
Od dubna jsme chtěli trénovat venku na hřišti v Hrdějovicích, a to 
každé pondělí a středu od 17:00 do 18:30 hodin současně se star-
ší přípravkou. Od listopadu do konce roku budou tréninky opět  
v hale Hrdějovice a tělocvičně Kněžské Dvory.

Zúčastnili jsme se těchto turnajů: Český Krumlov 4x, Městský tur-
naj České Budějovice 2x, Větrovy 2x, Kamenný Újezd, Zliv, Povrly. 
Na všech jsme hráli s každým soupeřem velmi dobrá utkání. Za 
zmínku stojí tyto turnaje: Český Krumlov - 1. místo s výhrou v ka-
ždém utkání, Rudolfov - 2. místo, Kamenný Újezd - 2. místo, Zliv 
- 3. místo, Větrovy - 5. místo. Naši nadějní fotbalisté (především 
ročník 2010) hráli veškeré turnaje s velkým nadšením. Jde o vý-
bornou prezentaci naší obce v Jihočeském kraji i práce s mládeží. 
Zúčastnili jsme se také mezinárodního turnaje v Povrlích v sever-
ních Čechách. Jednalo se o celovíkendový turnaj v počtu 44 muž-

stev z Německa, Polska a České republiky. Z jihočeských mužstev 
jsme byli jediní, v každém zápase jsme se soupeřem hráli vyrovna-
ná utkání a celkově jsme skončili na krásném 24. místě, což je při 
tak veliké a kvalitní konkurenci výborný výsledek.

Na konci sezóny 2018/2019 jsme obsadili úžasné 1. místo, kdy 
jsme s týmem mladší přípravky neprohráli ani jedno soutěžní 
utkání. Hlavní podíl na tomto výsledku má ročník 2010, se kte-
rým pracujeme již čtvrtou sezónu. Po podzimu 2019/2020 jsme 
na druhém místě. Na rozdíl od drtivé většiny mužstev dáváme pří-
ležitost všem dětem a nehrajeme výhradně a pouze na jednotlivé 
hráče nejstarších ročníků.
Snažíme se o pestré a zábavné tréninky, které budou všechny děti 
bavit, aby nám chodily v co největším počtu, s cílem se postupně 
zlepšovat a zdokonalovat v hraní, taktice a vnímání fotbalu.
Pořádáme také např. Mikulášskou návštěvu s hraním fotbalu  
s čertem a Mikulášem nebo závěrečnou dokopnou, při které hrají 
děti fotbal proti rodičům.

Přidávám i výsledky mladší přípravky z halové sezóny 2019/2020:
- turnaje v kategorii U9 ve Větřní Českém Krumlově pro ročník 
2011 a mladší. 
Celý turnaj jsme odehráli převážně s hráči ročníků 2012 a 2013. 
S nejmladším mužstvem jsme skončili na výborném 3. místě  
z celkových 3 turnajů.
- jihočeská zimní halová liga v kategorii U8 ve Starých Hodějovi-
cích pro ročník 2012 a mladší
Celou ligu jsme odehráli převážně s hráči ročníků 2012 a 2013. 
S nejmladším mužstvem jsme skončili na výborném 3. místě  
z celkových 4 turnajů.

Starší přípravka:
Současné složení dětí podle ročníků narození na konci roku 2019 
bylo:
2008 – 1x, 2009 – 3x, 2010 – 9x, v družstvu máme i dvě děvčata.
Od dubna jme chtěli trénovat venku na hřišti v Hrdějovicích,  
a to každé pondělí a středu od 17:00 do 18:30 hodin současně  
s mladší přípravkou. Od listopadu do konce roku jsou tréninky 
opět v hale Hrdějovice a tělocvičně Kněžské Dvory.

Fotbalisté Slavoje Hrdějovice 
přišli o jarní zápasy kvůli 
koronaviru

Foto: Archiv Slavoje Hrdějovice

Přípravka Slavoje Hrdějovice v nových dresech 
horní řada: trenér Miroslav Douda, Matěj Rezler, David Jinda, 
Martin Mazalovský, Jan Krauz, Adam Douda, trenér Karel Albert
dolní řada: Šimon Slezák, Roman Chovanec, Josef Pomije, 
Jan Labaj, Marián Krieg
dole leží brankář Václav Klouda 

Miroslav Douda ze Slavoje Hrdějovice představuje 
aktivity všech týmů Slavoje Hrdějovice, z.s. Materiál 
psal ještě v době před zákazy vyvolanými pandemií 
koronaviru, takže termíny a časy tréninků začnou 
platit až po odvolání nouzového stavu a návratu do 
běžného režimu. Veškeré sportovní soutěže byly 
v březnu zrušeny.
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Zúčastnili jsme se těchto turnajů: Český Krumlov, Rudolfov,  
Kamenný Újezd, za zmínku stojí tyto turnaje: Český Krumlov  
1. místo ve skupině o umístění, Rudolfov - 3. místo.
Na konci sezóny 2018/2019 jsme obsadili celkové 9. místo.  
Kvůli nedostatku hráčů v určitých ročnících jsme hráli i s roční-
kem 2010, který hrál i proti dětem o tři roky starším. Po podzimu 
2018/2019 jsme obsadili výborné 3. místo v soutěži, která se hra-
je pod názvem Mladší žáci B. Hrají zde hráči narození na podzim 
2008 a mladší a opět jsme hráli proti dětem o tři roky starším. 
Rovněž i v této kategorii dáváme příležitost všem dětem a nehra-
jeme výhradně a pouze na jednotlivé hráče nejstarších ročníků.

Přidávám i výsledky starší přípravky z halové sezony 2019/2020:
- turnaje v kategorii U11 v Českém Krumlově pro ročník 2009  
a mladší
Celý turnaj jsme odehráli převážně s hráči ročníků 2010, 2011  
a 2012. S nejmladším mužstvem jsme skončili na výborném  
3. místě z celkových 4 turnajů.
- turnaj v kategorii U10 na SKP v Českých Budějovicích pro ročník 
2010 a mladší
Turnaj jsme odehráli s hráči ročníku 2010 a dosáhli úžasného  
výsledku, což bylo 1. místo, nejlepší střelec Josef Pomije a nejlepší 
brankář Marián Krieg, všichni z našeho mužstva. 

Realizační tým tvoří Miroslav Douda, Karel Albert, Bohumil  
Klouda a Růžena Pomijová.

Již druhou sezónu se snažíme o novou koncepci vedení přípravek, 
která spočívá v tom, že hlavní trenér má na starosti organizaci 
všech tréninků, zápasů a turnajů. Zároveň spolupracuje s ostatní-
mi trenéry mladší a starší přípravky a také s rodiči, kteří pomáha-
jí s fungováním přípravek Slavoje s cílem postupně se zlepšovat  
a zdokonalovat v hraní, taktice a vnímání fotbalu.

Pro správné fungování všech mládežnických kategorií potřebuje-
me každý rok podle ročníků doplňovat minimálně 7 nových dětí. 
Je zapotřebí, aby se této záležitosti velmi věnovali všichni členové 
Slavoje, protože to výrazně přispívá k celkovému fungování klu-
bu v budoucnosti. Jsme spokojeni se spoluprací s vedením obce  
Hrdějovice, které nám umožnilo se prezentovat na dětském dni 
na hřišti a sportovním dni v hale Hrdějovice.

Za částečné finanční podpory sponzora jsme obě přípravky vyba-
vili novými dresy. Všechny děti mají tašky, bundy a trička s logem 
Slavoje, starší přípravka je vybavena také sportovní soupravou 
s iniciálami hráče a potiskem Slavoje. Do budoucna plánujeme 
další vybavení pro mladší přípravku. Jednotný úbor hráčů podpo-
ruje týmového ducha a zvyšuje motivaci do sportovních výkonů. 
Máme velkou radost, že nám děti chodí na tréninky v hojném 
počtu, mají chuť a elán na sobě pracovat a učit se mít rádi fotbal. 

Novinkou letošního roku Slavoje je pořádání Příměstského fotba-
lového tábora, který bude v termínu 17.8. - 21. 8. 2020 v areálu 
hřiště Hrdějovice a přilehlém okolí. Tábor bude zaměřen na roz-
voj pohybových a fotbalových dovedností, na fotbal, soutěže, hry 
a jiné aktivity pro děti ve věkovém rozmezí od 6 do 12 let.

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

Nejenom týmy přípravek, ale i žáků a dorostu dělají Slavoji  
Hrdějovice a celé obci dobré jméno. Nesmíme zapomenout ani 
na týmy mužů A a B. Ostatně každý tým můžete osobně spat-
řit v areálu fotbalového hřiště, kde pravidelně probíhají tréninky  
i mistrovské zápasy. Posedět můžete i ve zdejší restauraci, kterou 
od března vede nový nájemce.

Sezóna domácích fotbalových zápasů měla začít 28. března utká-
ním našeho týmu mužů A s Roudným B, ale soutěžní zápasy jsou 
až do odvolání zrušeny.

Aktuální informace o zápasech můžete získat na našem webu 
www.slavojhrdejovice.cz, který průběžně aktualizujeme. 

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

Za Slavoj Hrdějovice 
Miroslav Douda

Mladí fotbalisté si koncem loňského roku užili i Mikulášskou.  
Foto: Archiv Slavoje Hrdějovice

Malí fotbalisté bojují o každý míč stejně jako velcí.  
Foto: Archiv Slavoje Hrdějovice
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Větrná bouře Sabine
Hrdějovičtí dobrovolní hasiči byli poslední půlrok 
opět velmi aktivní a pilní. Svědčí o tom dění ve 
Sboru dobrovolných hasičů (SDH) i v Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů obce (JSDHO), o němž informuje 
Daniel Schusser.
Na podzim roku 2019 jsme se znovu zapojili do čištění všech ka-
nálových vpustí v Hrdějovicích a Opatovicích. Naše soutěžní druž-
stva zakončila uplynulou soutěžní sezónu „dohasnými“, které si 
každé z družstev uspořádalo podle svých představ. Velkou radost 
nám udělalo družstvo žen B – „Bizonky“, které obhájily prven-
ství v Jihočeské hasičské lize novým rekordem na desetilitrové 
nástřikové terče časem 20,38 sekund, za což jim patří ještě jednou 
veliká gratulace. I naše zásahová jednotka se patřičně rozloučila 
s uplynulým rokem svojí „dohasnou“, která se konala v prostorách 
nové hasičské zbrojnice.

Ocenění za práci

Závěr roku 2019 jsme zakončili tradiční Výroční valnou hroma-
dou, na jejímž programu byla především pravidelná volba nové-
ho vedení spolku. Následovalo celkové zhodnocení naší činnosti 
v uplynulém roce, přečtení výročních zpráv za jednotlivá soutěžní 
družstva a za zásahovou jednotku obce. Na závěr bylo navrženým 
členům uděleno ocenění za jejich záslužnou práci.

Vstup do nového roku jsme společně zahájili přípravami na letoš-
ní „Hasičský bál“. Naší snahou bylo hlavně zajistit plynulý průběh 
bálu tak, aby všichni hosté byli spokojeni, zejména jsme oslovova-
li co nejvíce sponzorů k získání darů pro připravovanou tombolu.
Ještě před vyhlášením nouzového stavu kvůli nákaze koronavi-
rem jsme plánovali zapojení do každoročních událostí konaných 
v naší obci, jako jsou pálení čarodějnic nebo stavění májky. Akce 
byly bohužel stejně jako všechny ostatní zrušeny. Velkou akcí 
bude 8. srpna 2020 uspořádání Velké ceny Hrdějovic v požárním 
sportu na hřišti Slavoje Hrdějovice. Během roku budeme také 
navštěvovat okolní spolky SDH u příležitostí jejich oslav a výročí.

Novinky z působení JSDHO
S předáním zcela nové hasičské zbrojnice se nám, zásahové jed-
notce, začala psát nová kapitola působení v obci, a to především 
z pohledu nového zázemí pro naši činnost a zcela nové možnosti 
scházení se v zasedací místnosti na schůzkách, při kterých dis-
kutujeme hlavně o možnostech, jak vylepšit dosavadní činnost. 
Na pravidelných školeních se snažíme zdokonalit a procvičovat si 
naše dovednosti jak teoretické, tak praktické, protože práce hasi-
čů je v dnešní době velmi různorodá. Už nejde jen o hašení požá-
rů, ale jedná se i o technické pomoci, čerpání vody ze zaplavených 
prostorů nebo odstraňování spadlých stromů přes silnice. Protože 
nikdy nevíme, k jaké události nás může Operační středisko HZS 
Jihočeského kraje přivolat, musíme být připraveni na všechny 
typy událostí.
Náročným zásahem bylo pro nás celodenní odstraňování škod po 
únorové větrné bouři Sabine. Naše jednotka zasahovala celkem 
u 21 událostí, které byly nahlášeny v Hrdějovicích, Opatovicích, 
Českých Budějovicích a jejich částí. Zejména se jednalo o odstra-
ňování spadlých stromů přes silnice a o zabezpečení poškoze-
ných střech objektů, které hrozily pádem. Práce všech hasičů byla 
mnohdy fyzicky náročná a nebezpečná, za což si zaslouží veliké 
uznání. Celkem se do likvidace škod po této větrné bouři zapojilo 
13 členů JSDHO s veškerou automobilovou technikou.

Za SDH a JSDHO Daniel Schusser

Hasiči likvidovali po větrné bouři i popadané stromy v areálu  
fotbalového stadionu Dynama České Budějovice. 

Foto: Archiv SDH a JSDHO Hrdějovice

Zájemci starší 18 let, kteří byste chtěli s námi spolupracovat  
a zapojit se tak do činnosti zásahové jednotky obce, kontaktujte 
pro bližší informace velitele zásahové jednotky Zdeňka Bauera  
na tel. 723 192 408.

Ocenění členové SDH Hrdějovice 

Udělení čestného uznání SDH: Schusser Daniel, Jirka Filip, 
Janoch Karel, Mašková Anna, Bláhová Petra, Jírovcová Eliška, 
Jánská Jana, Škopková Kateřina, Würst Eduard, Nováková Pavlína, 
Turková Denisa, Palmová Aneta, Kabourková Magdaléna. 

Udělení čestného uznání OSH: Palmová Lenka 
Udělení medaile za věrnost 10 let: Schusser Daniel, Jánská Jana, 
Černý Maxmilián, Lojik Jaroslav, Nechvál Libor 
Udělení medaile za věrnost 20 let: Severová Alice 
Udělení medaile za věrnost 30 let: Lindová Věnceslava 
Udělení medaile za věrnost 50 let: Sázel Josef 
Udělení medaile za věrnost 60 let: Šilhavý Jan, Mašek František 
Udělení medaile za příkladnou práci: Kučera Jaromír, Palma Václav, 
Jánský Ondřej, Gabauerová Jana, Jirková Dagmar 
Udělení medaile za zásluhy: Křibská Kristýna 
Udělení medaile Sv. Floriána: Mašková Lenka, Korchová Václava, 
Severová Věnceslava 
Ocenění za příkladnou reprezentaci dětí: Schusser Daniel, 
Černý Maxmilián, Nováková Pavlína, Jírovcová Eliška, 
Kabourková Magdaléna 

dala v únoru zabrat i hrdějovických hasičům
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Mladí hasiči chtějí obhájit 
bronz z Českobudějovického 
dvojboje
V minulém vydání Hrdějovických listů jsme vám 
představili náš program uplynulé soutěžní sezóny, 
kdy jsme ještě nevěděli, jakých výsledků dosáhneme. 
Proto bychom vám nyní rádi shrnuli naše dosažené 
úspěchy ve starších žácích a pochlubili se vydařeným 
zakončením sezóny.

V září jsme se zúčastnili několika soutěží Českobudějovického 
dvojboje. Na soutěži v Dolním Bukovsku jsme my, starší žáci, 
vybojovali 3. místo, což nám udělalo velikou radost. Den poté 
jsme na soutěži v Chrášťanech skončili na 8. místě, které nás 
motivovalo na důkladnější přípravu na nadcházející soutěže, 
abychom nezískali nakonec špatné umístění. Na další soutěži 
v Olešníku jsme se snažili o co možná nejlepší výsledek, ale 
k našemu zklamání jsme kvůli trestným bodům ve štafetě 
požárních dvojic skončili na 6. místě. 

Poslední dvojbojovou soutěž konanou v Ohrazeníčku jsme si chtě-
li jen tak užít, protože jsme si už mysleli, že jsme přišli o mož-
nost celkového dobrého umístění. K našemu překvapení jsme 
zaběhli pouze o setinu sekundy horší požární útok než vítězný 
tým. Ovšem největším překvapením bylo naše celkové 3. místo  
v Českobudějovickém dvojboji, které již nikdo z nás po nevyda-
řených soutěžích nečekal. Tím pro nás skončila soutěžní sezóna  
a už jsme měli před sebou jenom poslední přátelské klání  
v Neplachově, kde jsme vybojovali krásné 2. místo. Někteří z nás 
tímto stříbrem ukončili své působení ve starších žácích.

Uplynulou sezónu jsme společně zakončili již tradiční „dohas-
nou“, která se konala na podzim v nové hasičské zbrojnici. Náplní 
naší „dohasné“ byly různé zábavné hry nebo opékání masa. Večer 
jsme se vydali na stezku odvahy a po ní jsme přespali v zasedací  
místnosti hasičské zbrojnice. Všem se tento typ „dohasné“ líbil  
a do příštího konání vymyslíme ještě nějaké novinky.

Novou soutěžní sezónu 2020 jsme zahájili obvodovou soutěží 
v Jaronicích, kde se naše družstvo umístilo na krásném 4. místě. 
Do dalších soutěží máme pro letošek v plánu zapojit se s co mož-
ná největším odhodláním. Pokusíme se obhájit celkové umístění 
z minulého roku nebo se umístit ještě lépe.

Všichni zájemci o požární sport se mohou telefonicky obrátit na 
vedoucí starších žáků paní Viktorovou na tel. 721 101 339.

Starší žáci SDH Hrdějovice

Mladší a starší žáci na soutěži v Dolním Bukovsku. 
Foto: Archiv SDH Hrdějovice 

Úspěšní starší žáci SDH Hrdějovice. 
Foto: Archiv SDH Hrdějovice
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Ohlédnutí za společenským 
životem aneb Opět malá procházka naší obcí  

od září 2019 do března 2020
Dovolte mi, abych vás opět provedla společenským 
životem v uplynulém období. Naši procházku začneme 
zastavením, kterým jsme se ještě za teplého počasí 
loučili s létem, a to 14. září na návsi v Hrdějovicích, 
„tanečním“ večerem ve stylu cha-cha. Atmosféra byla 
báječná, a to nejen díky počasí, lampiónům, sedací 
soupravě pod kaštany a karibským nápojům,
ale hlavně dobré náladě a chuti tančit. 

Foto: Pavel Průcha ...a je jedno, kolik je nám dohromady let.
Foto: Pavel Průcha

...i když to jde ztuha.
Foto: Pavel Průcha

Malí i velcí se dobře bavili v září při I. ročníku  
Hrdějovicko-Opatovického závodu. Foto: Pavel PrůchaSpolečně to zvládneme...

Děti z dětské rady přišly s nápadem, že by bylo dobré udělat  
i nějakou akci v Opatovicích, a po mnoha diskusích se zrodil  
1. Hrdějovicko-Opatovický závod, který proběhl v Opatovicích 
dne 22. září a jehož konání se neslo v duchu vesnických her. Na 
soutěžící čekaly např. překonání místního rybníčku či jízda v ko-
lečku, nechyběl ani nádech ve stylu „military“, např. hod graná-
tem na cíl či překonání opičí dráhy. Tříčlenné týmy, jak dětské, 
tak vícegenerační, měly v co nejrychlejším čase absolvovat trať, 
která nebyla jednoduchá, ale všichni účastníci ji nakonec statečně 
zvládli. Někteří si dali dokonce „nášup“ a běželi vícekrát. Pro ty 
nejmenší byla připravena malá překážková dráha před kovárnou. 
Velké poděkování patří jak členům sboru dobrovolných hasičů, 
kteří byli velkou pomocí, tak všem obyvatelům Opatovic, kteří 
byli morální podporou celé akce. Proto už se zase těšíme na další 
možnosti setkávání v této naší kouzelné vesničce.
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Dne 17. listopadu se lidé vydali Cestou svobody.  
Došli až ke kapličce na Těšíně, kde rozsvítili srdce ze svíček.

Foto: Archiv OÚ

Vzlétne nebo nevzlétne? 
Foto: Archiv OÚ

Na konci putování rozsvítily děti nejen svíčky na hřbitově, ale také 
velké světlo za odpuštění všech nepravostí.

Foto: Archiv OÚ

První výprava za kulturou se uskutečnila 5. října do Karlínského 
divadla na muzikál Čas růží. Když na obec v červnu 2019 přišla 
mluvčí rady seniorů paní Jitka Kukačková s nápadem uskutečnit 
tuto akci, netušili jsme, že výběr a termín konání muzikálu věno-
vanému písním Karla Gotta připadne na dobu, kdy se celá země 
bude s tímto pěveckým géniem loučit. I přes slzy, které předsta-
vení provázely, jsme odjížděli zpátky domů potěšeni z pěveckých 
výkonů našeho rodáka Honzy Kopečného, ale i ostatních, např. 
Josefa Vojtka, Martina Písaříka a dalších.

S drakem nebo na draka 

Přišel podzim, dny, kdy vítr začíná foukat ze strnišť. Proto 
jsme se společně se sborem našich dobrovolných hasičů vydali  
19. října na kopec pod borovici a vypustili draky, jak domácí vý-
roby, tak koupené. Zpočátku vítr přívětivě foukal a naši draci se 
vznesli k nebi, ale pak už se drakům nahoru moc nechtělo. To ale 
vůbec nevadilo, protože děti i dospěláci si mohli vyzkoušet trefit 
terč s drakem pomocí luku a šípů a ochutnat pečené brambory, tak 
jak je známe z obrázků pana Lady.

Hrdějovičtí nadšenci, ve spolupráci s Hosínem, nás opět první  
sobotu v listopadu pozvali na již osvědčené „Putování se světýl-
kem za světlem aneb Kdo se bojí, nesmí do lesa“. Akce je při-
pomínkou trochu strašidelné tradice, která se v českých zemích 
držela v období svátku zesnulých. Tentokrát vedla tajemná stezka 
po staré umrlčí cestě, a přestože se na cestě zjevili tajemní mniši  
s ještě tajemnější rakví, všichni účastníci se bezpečně dostali 
na hosínský hřbitov. Zde mohli, stejně jako v minulých letech,  
zažehnout světla na opuštěných hrobech a pak se jít ohřát, a hlav-
ně posilnit, na cestu domů na Sýpku.

Cestou svobody ke kapličce

Osmého listopadu se uskutečnilo tradiční setkání seniorů v sále 
U Kadleců. Děti ze základní školy vrátily všechny přítomné svým 
vystoupením o několik měsíců zpátky – na pouť, kde nechyběla 
střelnice, pouťová zábava a perníková srdce. A radostná nálada 
zůstala i po ukončení jejich vystoupení. Radost nám přinášejí  
i všechna setkání s našimi seniory, kterým máme tu čest osobně 
popřát k jejich kulatému či půlkulatému výročí.

Třicáté výročí svobody jsme oslavili neformálním happeningem  
i důstojnou „demonstrací“. V 17:00 hodin se také rozezněly zvony 
na všech třech kapličkách, čímž jsme se i za naši obec připoji-
li k této celostátně organizované akci. Hrdějovice i Opatovice se  
17. 11. probudily v barvě trikolory a lidé se mohli projít po „ces-
tě svobody“, která byla označena balónky v barvě červené, bílé 
a modré. Ráda děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
nafouknutí a rozvěšení balonků v předvečer akce nebo velmi brzy 
ráno v den jejího konání. Večer se pak uskutečnilo pietní setkání 
občanů na návsi, kde nám sice silný vítr nedovolil zapálit svíčky, 
ale už nám nedokázal zabránit v symbolickém zvonění klíči ani  
v minutě ticha za oběti totalitních režimů. Poté jsme se vydali po 
cestě svobody směrem ke kapli na Těšíně v doprovodu státní vlaj-
ky, která v silném větru „mocně“ vlála. U kaple, za pomoci bariéry 
z našich těl, se nám i přes nepřízeň počasí podařilo rozsvítit srdce 
ze svíček a zazpívat naši státní hymnu. 

Čas růží a loučení s Karlem Gottem
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První adventní neděle přinesla několik 
překvapení

Nastal čas Adventu, který jsme 1. prosince zahájili rozsvícením 
vánočního stromu. Spíše rozsvícením vánočního stromečku, který 
hlídali dva strážci – andělé a nad nimi dominoval rozsvícený javor 
babyka. Když jste se pod něj postavili a podívali vzhůru, ocitli jste 
se najednou v úplně jiné dimenzi. Vánoční atmosféru nám při-
blížily tóny klarinetu našeho hrdějovického mladého muzikanta  
Filipa, dále Betlémský příběh v podání dětí z naší školy a hlas 
Nadi Válové, která v závěru zazpívala několik vánočních písní. 
Všichni přítomní mohli ochutnat báječné vánoční palačinky, do-
mácí punč a mnoho dobrot, které jste na setkání přinesli.

Překvapení - rozsvítil se nejen stromeček, který hlídali andělé,  
ale také javor.  Foto: Pavel Průcha

Vánoční atmosféru podtrhl výborný punč, palačinky a dobroty, 
které jste přinesli na ochutnání.

Foto: Pavel Průcha

Mikuláš a jeho družina v Hrdějovicích na návsi.
Foto: Archiv OÚ

Betlémský příběh nám přiblížili žáci z naší školy. 
Foto: Pavel Průcha

Čertovská návštěva nadvakrát
Dne 5. prosince v 17.00 hodin byla zahájena cesta svatého  
Mikuláše a jeho družiny. Tedy Mikuláši byli vlastně dva, mladý 
a starý, a družina byla řádně čertovská, ale i andělská. A to vše 
v režii dětí z dětské rady, za pomoci dospěláků. Cesta byla zahá-
jena v Opatovicích, pokračovala na návsi v Hrdějovicích (družina 
se zastavila i u hříšníků v hostinci U Kadleců) a dále prošla až 
ke kapli na Těšíně. Věříme, že Mikuláš a jeho družina nás opět  
navštíví i letos v prosinci.

V hostinci U Kadleců se čertům patrně zalíbilo, protože se tam 
znovu objevili 12. prosince v podání divadelního spolku z Voselna. 
Přijeli nám, sousedům, zahrát podle divadelní předlohy Jana Drdy 
hru Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Sousedé souse-
dům chtěli udělat radost, což se povedlo.
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Za Betlémským světlem 
Hudební adventní podvečery v kapli na Těšíně měly již tradiční 
tři zastavení, která začala 8. prosince koncertem v podání úžas-
ného dětského pěveckého sboru ZUŠ Vojtěch. Následující neděli 
se uskutečnil další krásný koncert v podání pedagogů a studentů 
konzervatoře v Českých Budějovicích a žáků ZUŠ Zliv. Poslední 
zastavení v předvánočním čase se v kapli na Těšíně neslo v duchu 
Betlémského světla a vánočního zpívání. Nádherný zpěv dopro-
vázeli skvělí muzikanti. Odnášeli jsme si do svých domovů nejen 
klid a mír v podobě betlémského světla, ale i pohodu v duši.

Zapomenutý čert to nemá lehké. 
Foto: Archiv obec Úsilné

A nechyběl ani Lucifer.
Foto: Archiv obec Úsilné 

Opět po roce jsme se tradičně sešli v předvečer Štědrého dne  
při zpívání pod taktovkou rodiny Boudalů a jejich přátel.

Foto: Archiv OÚ
Jak na Nový rok, tak po celý rok
Říká se: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ a protože Hrdějovice 
zahájily Nový rok (pouze s malým, omluvitelným zpožděním) dne 
5. ledna Prvním Hrdějovickým novoročním sportovním dnem, 
tak věřme, že celý rok se bude v Hrdějovicích a Opatovicích nést  
v duchu hesla „ve zdravém těle zdravý duch“. A zdravý duch 
opravdu vládl, a to jak při dopoledním turnaji ve vybíjené, které-
ho se zúčastnilo šest kamarádsko-rodinných týmů, tak odpoledne 
při fotbálku našich malých Slavojistů, které přišly podpořit mažo-
retky z Borku.

Na vlně takto nastoleného „zdravého trendu“ byly zahájeny i tzv. 
Sranda taneční, které do koronaviru pravidelně probíhaly v malé 
tělocvičně. Účastníci se zcela neformálně učili základy společen-
ských tanců s tím, že tanec má být především radost. 
Když už jsme u tance, nelze nezmínit plesovou sezónu, která  
v Hrdějovicích proběhla především pod taktovkou Baráčníků 
z Nemanic a Slavoje Hrdějovice, který uspořádal tradiční Šibřinky. 
Tečkou měl být na konci března hasičský bál, ale do České repub-
liky přitančil koronavirus. Vše bylo jinak a bál musel být zrušen. "Týmy nastoupit!"

Foto: Archiv OÚ
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Zraku bedlivého rozhodčího nic neuniklo.
Foto: Archiv OÚ

Účastníci únorové výpravy za kulturou se o přestávce během  
představení vyfotili s představitelem hlavní role Honzou Kopečným.

Foto: Archiv OÚ

Do Prahy za Honzou Kopečným
Druhá hrdějovická výprava za kulturou se symbolicky odehrála  
2. 2. 2020.  A číslo 2 bylo pro naši výpravu šťastným. Muzikál 
Muž se železnou maskou v pražském Divadle Brodway byl nesku-
tečný především tím, že Honza Kopečný exceloval v hlavní dvojro-
li jak pěvecky, tak herecky. Třešničkou na pomyslném dortu bylo, 
že si Honza našel čas a nestyděl se za své sousedy z Hrdějovic, 
se kterými se o přestávce trpělivě fotil. Další výpravu za kultu-
rou plánujeme na konec října či začátek listopadu a – vzhledem  
k zájmu opět do Prahy.

Na správném turnaji nesmí chybět mažoretky.
Foto: Archiv OÚ

V malé tělocvičně byly připraveny hry pro nejmenší.
Foto: Archiv OÚ
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Hrdějovičtí sousedé vyzdobili náves pro své sousedy, aby jim udělali 
radost v této ne úplně veselé době. Děkujeme.

Foto. Archiv OÚ

Na tomto místě bychom vás motivovali k účasti na připra-
vovaných akcích, ale v tomto okamžiku nemůžeme říci, kdy  
a jak budou akce probíhat. Snad se setkáme na tradiční pou-
ti na konci srpna, v září na cyklozávodě či druhém ročníku  
Hrdějovicko-Opatovického závodu.

Co všechno pokazil koronavir?

Dne 15. března nás dětská rada chtěla pozvat na hravé odpoledne 
v knihovně. Děti připravily hru o pana Džbánka a zároveň jako 
doprovodný program chtěly představit deskové hry. Stala se úžas-
ná věc, neboť došlo k vícegeneračnímu prolnutí, protože účast 
přislíbila paní Majka, která hraje na ukulele. Navíc chce u nás  
v Hrdějovicích nalákat mladší i starší zájemce o výuku hry na ten-
to hudební nástroj. Ale co se nestalo? Trochu se opakovala situ-
ace, kterou některé současné maminky a tatínci zažili jako děti 
v roce 1979, kdy byly uhelné prázdniny. Tentokrát to nebylo uhlí, 
kvůli kterému byly 11. března uzavřeny všechny školy a zakázá-
ny kulturní, sportovní a společenské akce, ale virus COVID-19. 
Takzvaný koronavir se do Evropy začal šířit z Číny na začátku le-
tošního roku. Místo hledání pana Džbánka teď tedy členy dětské 
rady čeká hledání náhradního termínu akce.  

A co takhle vybít souseda? Máte také někdy chuť něco podob-
ného udělat? Inspirovat jste se mohli receptem plánovaným na  
5. dubna, kdy se měl odehrát turnaj ve vybíjené v hrdějovické 
sportovní hale za účasti týmů z okolních vesnic.  Ty již své týmy 
sestavovaly a hrdějovicko-opatovický tým už měl také většinu hrá-
čů, dokonce i zástupce z řady našich 65+. Jenže i tato akce byla 
zrušena a místo sousedské vybíjené jsme začali všichni hrát vybí-
jenou s koronavirem.  Až vyhrajeme, tak se těšíme, že se všichni 
sejdeme, a zahrajeme si tu naši sousedskou. 

Na shledanou bez roušek

Na závěr naší procházky děkuji jménem vedení obce všem, kte-
ří se podíleli, a věříme, že se i nadále podílet budou, na zdár-
ném průběhu akcí, ať formou pomoci s organizací či svou účastí.   
Nebudeme jmenovat jednotlivce, možná bychom na někoho zapo-
mněli, což by nás moc mrzelo. Zároveň se obracíme na všechny, 
kteří mají chuť a nápady, aby přišli podpořit naši společnou sna-
hu, aby v naší obci bylo opět o něco více radosti. 

Velkým přínosem pro obec je také pravidelné setkávání se členy 
dětské rady, o kterých se podrobněji dočtete v jejich příspěvku, 
stejně tak spolupráce se sborem dobrovolných hasičů, Slavojem 
Hrdějovice a v neposlední řadě se zástupci našich nejstarších ob-
čanů i vás všech ostatních. 

Věříme, že se opět ve zdraví sejdeme na některé z příštích akcí  
a společně oslavíme, že už se opět můžeme potkávat v jakémkoliv 
počtu a bez roušek. 

Radka Šulistová
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Oficiální název: Obec Hrdějovice
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Telefon:+420 387 220 648
mobil: +420 773 882 771

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

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

Úřední hodiny obce 
Hrdějovice
pondělí: 8:00 – 17:00 
středa: 8:00 – 17:00 
polední přestávka:  
11:00 – 11:30

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

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

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

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

Pošta
Pondělí: 
08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00 
Úterý:
08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00 
Středa:
08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
Čtvrtek:
08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Pátek:
08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00

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

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

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

Odpady lze odevzdat na sběrném 
dvoře jen v případě, kdy je občan 
plátcem poplatku za odpady 
dle místní vyhlášky v dané obci 
a poplatek uhradil. Odebírané 
odpady: sklo, plast, kov, velko-
objemný odpad, nebezpečný 
odpad.

Aktuální informace o umístění 
kontejnerů na biologický odpad 
ze zahrádek vám sdělí pan  
Ivan Hašek.

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  
nebo SMS infokanálu obce Hrdějovice.


