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Milí sousedé, spoluobčané, děti a všichni, kdo jste si 
nyní otevřeli náš místní občasník, vítáme vás a jsme 
rádi, že máte chuť zjistit, co je u nás v Hrdějovicích 
a Opatovicích nového. Jaro a léto bývá zalité sluncem, 
žlutá barva, kterou děti malují sluníčko na své obrázky, 
je často symbolem tepla a radosti. Společně s modrou 
barvou, která na obrázcích symbolizuje životodárnou 
vodu, vytvářejí harmonii a nabíjejí nás pozitivní 
energií.

V únoru letošního roku se modrá a žlutá barva staly společným 
symbolem pro odhodlání, vlastenectví a statečnost, které nejsou 
pouze prázdnými slovy. Nikdo z nás nevěřil, i v těch nejčernějších 
snech, že se 24. února probudíme do děsivého dne a ze všech mé-
dií budou znít neskutečné zprávy o válce. O válce, která je vlastně 
kousek od nás, dá se říci pár kilometrů, o válce, která byla ze stra-
ny agresora rozpoutána v zemi, která chce žít ve svobodném svě-
tě. Najednou jsme úplně zapomněli na to, co jsme prožívali dopo-
sud, obavy z pandemie byly upozaděny a většinu zdravě myslících 
lidí opanoval strach o demokracii, strach o život. Proti koronaviru 
jsme bojovali a bojujeme prostředky, které jsou logické a dávají 
smysl a je na svobodném rozhodnutí každého z nás, jak se tomuto 
nepříteli postaví, zda bude dodržovat hygienická opatření, nechá 
se naočkovat či přijme virus a bude věřit, že se jeho organismus 
s nákazou bez následků vyrovná. Čelit zlu, které pramení z mo-
censké dychtivosti, je mnohem složitější a není to fér zápas, tam 
si svobodně nemůžete vybrat, jaký typ zbraně použijete, to však 
neznamená, že je to předem prohraný zápas. „Zlounům“ nesmíme 
nechat prostor pro zakořenění strachu, obzvláště my, kteří žijeme 
v zemi, která má jasnou zkušenost, co zakořeněné zlo a strach 
dokážou. Stačí si vzpomenout na září roku 1938, kdy vlaste-
nectví našich dědů a pradědů bylo zašlapáno do země, nebo na 
dobu, kdy v polovině šedesátých let došlo k jeho vzkříšení, přišel  
21. srpen 1968 a opět jsme jako národ zůstali zlomeni mocen-
ským agresorem. Zlu je potřeba čelit a je jedno, zda je „zlounem“ 
despotický vládce nebo třeba „jen“ člověk žijící ve vedlejší ulici, 
který slovně napadá své okolí. 

Držme si palce, ať neuvěřitelný zápas, do kterého byl civilizovaný 
svět vtažen, vyhrajeme a všechny následky zvládneme se ctí ustát, 
nebude to lehké. Z historie ale víme, že po každém těžkém období 
přijde doba, která bude opět zalitá sluncem a modrá se žlutou bar-
vou, nynější symboly pro odhodlání a smysl bojovat za správnou 
věc se opět stanou příslibem tepla, radosti a harmonie. Děkujeme 
všem lidem dobré vůle v Hrdějovicích a Opatovicích za neskuteč-
nou pomoc pro lidi zasažené válkou, a to jak materiální, v podobě 
sbírek, které pravidelně pořádáme ve spolupráci s Potravinovou 
bankou České Budějovice a Školou volejbalu, tak poskytnutí zá-
zemí pro potřebné, hledající přístřeší a dočasný domov. Zůstaňme 
slušní, ohleduplní a trpěliví. Pomáhejme si a opatrujme se! 

Slovo na 
uvítanou

Ohlédnutí za investicemi
V naší obci, stejně jako v celé zemi, se v současné době potýkáme 
s ekonomickým dopadem pandemie a rozpočtového provizoria 
státního rozpočtu, které trvalo až do března tohoto roku. Aby toho 
nebylo málo, byl na evropském kontinentu rozpoután nesmyslný 
válečný konflikt, čímž došlo k ještě většímu prohloubení přetrvá-
vající krize ve stavebnictví a navazujících službách. Dochází tak 
ke zpomalení realizace plánovaných investic. Proto i následující 
řádky, popisující, co se v obci buduje nebo k vybudování připra-
vuje, jsou ovlivněny touto nestandardní situací. V této souvislosti 
musely být posunuty i některé realizace, ke kterým mělo dojít již 
v roce 2021.

Jako každý rok byl i začátek tohoto roku ve znamení vegetačního 
klidu. Co to znamená? Dřeviny, které jsou v nevyhovujícím stavu, 
se po určitých administrativních krocích mohou odstranit. Z toho-
to důvodu došlo odstranění poškozených či nevhodně umístěných 
dřevin, které budou postupně doplněny náhradní výsadbou. Na 
konci minulého a začátkem tohoto roku jsme podali několik žá-
dostí o dotace, a to na dětské hřiště před poštou, mobiliář do pro-
storu okolo pošty, výměnu veřejného osvětlení v ulici Školní a na 
investici s největším rozpočtem - opravu silnice v ulici Těšínská od 
kolejí směrem na Hosín. Jak jsme byli úspěšní, zjistíte tak, že tyto 
plánované akce budou postupně do konce roku 2022 realizovány. 
Z dalších větších investic, které jsou naplánované pro tento rok, 
je potřeba zmínit opravu střechy a fasády na naší základní škole. 
Jednotlivé projekty, které jsou v přípravné fázi, můžete průběžně 
sledovat na webových stránkách obce: 
www.hrdejovice-opatovice.cz/zivot-v-obci/architektura-aneb-jak-
-mohou-vypadat-hrdejovice. 

Návrh řešení prostoru před poštou. 
Vizualizace: Archiv OÚ Hrdějovice.

O některých z nich se blíže dočtete v článku od arch. Petra Veličky. 
Další investicí, která je dlouhodobě v našem hledáčku, je vybu-
dování přechodu v ulici Luční. Zde jsme se dostali do „mrtvého 
bodu“, neboť ze strany právního zástupce obce došlo k upozorně-
ní na protiprávní krok nerovné směny pozemků, byť ve veřejném 
zájmu, obec by tak hrubě porušila zákon. Stejně tak by porušila 
zákon, pokud by potřebné pozemky vykoupila za cenu, která je 
v rozporu se znaleckým posudkem. Věc majetkoprávního vypořá-
dání pozemku pro přechod lze řešit i jiným způsobem, např. prá-
vem stavby, ne všichni majitelé dotčených pozemků jsou však na 
tato řešení ochotni přistoupit. Obdobný problém je i v souvislosti 
s přesunutím autobusového zálivu před školou a vybudováním 
parkoviště pro potřeby základní školy.
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CTP. Následně byly přijaty námitky ze strany dotčených orgánů 
a osob, které pořizovatel ÚP vypořádal v souladu se zákonem 
o územním plánování. Na konci března bylo pak vše připraveno 
a předloženo zastupitelstvu obce k projednání. 

Konečnou tečku za výstavbou hal naproti Makru udělali zastu-
pitelé obce Hrdějovice odsouhlasením změny č. 8. Vzhledem 
k definitivnímu odchodu developerské firmy CTP a změně ma-
jitele pozemků mohlo dojít k zásadní regulaci tohoto prostoru, 
aniž by obci hrozily nějaké sankce. Nyní můžeme říci, že změna  
č. 8 neumožňuje výstavbu hal, ale pouze výstavbu občanské vyba-
venosti a rodinného bydlení. Dovolte nám znovu poděkovat všem, 
kdo pomohli Davidovi vyhrát boj s Goliášem, boj, který vypadal 
tak, že ho nelze vyhrát, ale člověk, pokud existuje jen malá naděje, 
se nesmí vzdát a musí vyčerpat všechny možnosti. O to více, když 
jde o správnou věc, a ne pouze o osobní zájem. Dále děkujeme 
těm, kteří se aktivně zapojili do veřejných projednávání ÚP obce 
Hrdějovice. Jak jsme v předešlých letech zjistili, územní plán je 
strategický dokument obce - prostě ten nejdůležitější dokument, 
neboť povoluje nebo nepovoluje developerům realizovat nesmy-
slné projekty a vytěžit území pro svůj zisk, nikoliv pro zisk obce 
a jejích občanů. Pokud jste v současné době rozhořčeni z toho, co 
se nyní v obci staví, a nelíbí se vám to, je zbytečné rozčilovat se 
na současné vedení obce, proč to dovolilo. Ve většině případů to, 
co se dnes staví, umožnil územní plán obce schválený před mno-
ha lety, ale nikdo se nenašel, kdo by včas poukázal na případný 
problém. Obec má po vydání územního plánu, pokud není využití 
konkrétní plochy podmíněno zpracováním územní studie, již vel-
mi omezené možnosti proti takovým záměrům účinně zasáhnout.

Změnu provozovatele naši občané  
zvládli na jedničku
Jak jsme již informovali v minulém čísle našeho zpravodaje, obec 
musela na konci roku 2021, dle zákona o zadávání veřejných zaká-
zek, po pěti letech realizovat tzv. koncesní výběrové řízení a zno-
vu vybrat provozovatele vodovodu a kanalizace v Hrdějovicích  
a Opatovicích. Dosavadnímu provozovateli se v tomto řízení ne-
podařilo podat nejvýhodnější nabídku a zastupitelé v souladu se 
zákonem od 1. ledna 2022 schválili nového provozovatele, kte-
rý nejvýhodnější nabídku podal, firmu ČEVAK a.s. Změna provo-
zovatele tedy není z důvodu, že by provozovatel zkrachoval ani 
z důvodu nespokojenosti s firmou, která doposud vše provozo-
vala. Děkujeme všem občanům za skvělou spolupráci při přepisu 
smluv, který proběhl bez větších komplikací. Pokud se nezmění 
zákon, obec bude muset opět za pět let soutěž vypsat znovu a uvi-
díme, jak vše dopadne.

Čeká nás masivní nájezd turistů
Pro ty z vás, kteří jste pravidelnými čtenáři našich listů, není 
žádnou novinkou, že Jihočeský kraj ve spolupráci s dotčenými 
obcemi, tedy i Hrdějovicemi, připravuje zpřístupnění podzemního 
důlního díla Orty. Ze strany všech zúčastněných obcí došlo během 
minulého roku k projednání potřebných kroků v zastupitelstvech, 
tj. schválení memorand o spolupráci a zapůjčení potřebných 
pozemků. Následně, na začátku roku 2022, bylo vše schváleno 
Radou Jihočeského kraje a během února došlo k podpisu všech 
smluv. Jak budou pokračovat přípravné práce, je nyní již v rukou 
Jihočeského kraje, během první poloviny roku 2022 by měla 
být vypsána architektonická soutěž a dopracován celý projekt. 
Co tento krok přinese naší obci? V rámci celkové revitalizace 

Sběrný dvůr.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

důlního díla Orty a je za tímto účelem od února 2022 zapůjčena 
Jihočeskému kraji. Dalším postřehem, který jsme zaznamenali, 
je problém s velkoobjemovým odpadem, především z plastu. Do 
pytlů na tříděný odpad naši obyvatelé umisťují konstrukční části 
nábytku, postelí, židlí apod. - to je již typ odpadu, kde vás chceme 
poprosit, abyste jej odvezli do sběrného dvora. Pytle jsou určeny 
pouze na drobný odpad.

Obec udělala tečku za halami
V minulém roce a na začátku letošního roku proběhla (vzhledem 
k pandemickým opatřením on-line formou) veřejná projednání 
změny územního plánu obce Hrdějovice č. 9, která řeší celý katastr 
obce mimo území pod Makrem, a změny č. 8., jež řeší právě území, 
které mělo být zasaženo umístěním obřího logistického centra 

Kam s ním v Hrdějovicích a Opatovicích
Vstup do nového roku jsme odstartovali nerudovskou otázkou 
Kam s ním? Jak to dopadlo se slamníkem a jeho majitelem, jste 
si již možná přečetli v Nerudově fejetonu. Jak by se mělo správ-
ně nakládat s věcmi, které dosloužily, či biologickým odpadem 
ze zahrádek v Hrdějovicích a Opatovicích, jste se dočetli v infor-
mačním letáku, který byl v lednu 2022 rozeslán na všechny ad-
resy v naší obci. Děkujeme, že jste začali věci, které jsou u vás 
doma nepotřebným odpadem, vozit do nového sběrného dvora 
ke keramičce. Omlouváme se za počáteční technické problémy, 
které byly postupně v rámci provozu sběrného dvora odstraňová-
ny, a jsme rádi, že jste nám aktivně dávali zpětnou vazbu na jeho 
chod. To samé se týká i změn ohledně bioodpadu. Někteří z vás 
si již nechali obcí přistavit kontejner a zaplatili manipulační po-
platek v okamžiku, kdy jste likvidovali větší množství bioodpadu 
ze zahrádky. Ze strany některých našich sousedů přišel požadavek 
na zavedení biopopelnic. Před tím, než byla tato věc předložena 
zastupitelům k projednání, byla provedena anketa s cílem zjis-
tit, jaký je o zavedení svozu biopopelnic v obci zájem. Vzhledem 
k ne zcela přesvědčivému zájmu našich občanů a názorové ne-
shodě mezi zastupiteli na zavedení služby nad rámec povinností 
obce, byť jen v režimu zkušebního provozu, byla tato věc odlo-
žena. V souvislosti s odkládáním bioodpadu vás všechny touto 
cestou upozorňujeme, že je zakázáno odvážet odpad do místní 
pískárny, která je součástí připravovaného projektu zpřístupnění 
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prostoru došlo ze strany obce k zapůjčení tzv. pískovny, která je 
jak vzácným geologickým objektem, tak biologickým koridorem 
a bude součástí prohlídkové trasy. Díky tomu, že Orty budou 
zpřístupněny, nebude dále docházet k jejich poškozování 
nesystematickou činností jednotlivců či vandalstvím a budou tak 
zachovány i pro naše potomky. Neméně důležitá je i bezpečnost 
na povrchu, neboť v lese stále dochází k propadům. Tím, že 
budou bezpečné cesty jasně vytyčené, ukázněný návštěvník se do 
nitra země nepropadne. Co se týká turismu, nebojme se, že nás 
turisté zahltí jako zámek na Hluboké. Toto místo bude v hledáčku 
především těch, kteří navštěvují např. Eliášovu štolu v Úsilném či 
grafitové doly v Českém Krumlově, žádné masivní nájezdy turistů 
tedy nečekejme.

Začátek roku přinesl sportovní hale  
nového provozovatele
Jak jsme vás informovali v podzimním vydání Hrdějovických listů, 
bylo provozování sportovní haly obcí dlouhodobě v červených 
číslech, a to nejen důsledkem pandemie. Na tento neudržitelný 
stav muselo zastupitelstvo obce zareagovat. Bylo vypsáno výběrové 
řízení na dlouhodobý pronájem a byla vybrána a zastupitelstvem 
obce schválena nabídka, která splňovala veškeré podmínky 
stanovené obcí Hrdějovice. Pro běžné návštěvníky haly a její 
provoz se nic nezměnilo. Co změna provozovatele obci přináší? 
Pokud odhlédneme od smluvních podmínek, které musí obě 
strany dodržovat, spolupráce s provozovatelem, kterým je Škola 
volejbalu z.s. pod vedením pana Jiřího Popelky začala slibně. Škola 
volejbalu se snaží začlenit do života obce a posunout místního 
sportovního ducha o další úroveň. Spojila se s naší základní 
školou a začala vést kroužek volejbalu pro místní žáky. Aktivně 
přistupuje k potřebám TJ Slavoj, kde jsou hledány možnosti, jak 
si vzájemně pomoci ve světě sportu a nebýt konkurenty. Dále 
připravuje tzv. Ligu seniorů, do které se mohou zapojit i naši dříve 
narození sousedé. Na hodnocení přínosu pro obec je ještě příliš 
brzy, ale co můžeme s určitostí říci je, že Škola volejbalu chce 
aktivně spolupracovat na organizaci dětského dne, vítání léta 
a výhledově i na dalších sportovně společenských akcích.

Chcete dostávat aktuální informace z obce? Od března letoš-
ního roku máte možnost se přihlásit k odebírání informací 
na váš e-mail. Jedná se o službu občanům, která je propoje-
na s webem obce Hrdějovice. Jde o jednodušší způsob předá-
vání aktualit občanům, než byla služba InfoKanál, kterou po 
změně legislativy v oblasti GDPR a nutnosti udělení souhlasu 
se zpracováním osobních informací využívalo necelých 12 % 
občanů, ve většině případů členů společné domácnosti. 

Jak se přihlásit?
1. Klikněte na webu obce na záložku Úřad
2. Klikněte na záložku Zasílání novinek
3. V části Nová registrace vyplňte svůj kontaktní e-mail a heslo
4. Potvrďte registraci ve svém e-mailu 
A je to!

V naší obci se během loňského roku rozmohlo řešení problémů 
pomocí anonymních podnětů. Pokud se nám něco nelíbí nebo 
nerozumíme tomu, proč to či ono druzí konají, řekněme si to 
napřímo, nebo to nechme být. Obzvláště v této nelehké době 
bychom k sobě měli být ohleduplní a hrát fair play.

Nový sportovní tým

Pokud hovoříme o součinnosti mezi obcí a novým provozovatelem 
sportovní haly, je potřeba zmínit souhru v aktivní pomoci pro lidi 
postižené válkou na Ukrajině, kde jsme se 27. února 2022 společ-
ně pustili do pravidelné organizace humanitární pomoci. K týmu 
obce Hrdějovice a Školy volejbalu se připojila ještě Potravinová 
banka, která nám sdělila, co nejnutnějšího momentálně lidé po-
třebují a zároveň nabídla pomoc s dopravou. Týmový duch se 
projevil hned následujícího dne v 17.00 hodin, kdy byla základní 
sestava rozšířena o všechny lidi dobré vůle a proběhla u nás první 
sbírka. Malým vítězstvím bylo, že během dvou dnů dorazila hrdě-
jovická pomoc na Ukrajinu. Možná se ptáte, proč byla do základ-
ního týmu přizvána právě Potravinová banka. Odpověď je jed-
noduchá. S touto charitativní institucí obec Hrdějovice navázala 
spolupráci již v roce 2020, kdy obec, spolu s místními dobrovolní-
ky, rozvážela potraviny z Potravinové banky našim občanům, pře-
devším seniorům, kteří měli sníženou možnost chodit nakupovat. 
Tato spolupráce pokračuje i nadále, neboť už pandemie ukázala, 
jak zátěž vyvolaná krizovou situací na naše slabší občany dopadá. 

Tímto děkujeme vám všem lidem dobré vůle v Hrdějovicích,  
Opatovicích a okolí za pomocnou ruku, kterou podáváte. Nesmí-
me zapomenout poděkovat i těm, kteří na začátku roku podpořili 
tradiční Tříkrálovou sbírku v Hrdějovicích. Finanční obsah hrdě-
jovických kasiček v letošním roce činil 14.158,-Kč.

 
Radka Šulistová

Část materiální pomoci, kterou jste věnovali.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Informace  
rovnou v e-mailu
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Na podzim budeme  
volit obecní zastupitele
Co se volebního systému týče, jsou volby do 
zastupitelstev obcí v Česku asi těmi nejsložitějšími. 
Nežli se pokusíme tento volební systém představit, 
položme si otázku, kdo je vlastně obecní zastupitel. 
K nalezení odpovědí nám může napomoci úryvek 
z knihy Obec naskrz skrz.

Obecní zastupitel je zcela prostý člověk

Buďme k sobě upřímní. Obecní zastupitel je zcela prostý člověk. 
Člověk z masa a kostí, který v jistém čase z „nějakých“ důvodů 
usoudil, že by mohl být své obci „nějakým“ způsobem prospěšný 
a užitečný. A abychom byli genderově neutrální, je to povětšinou 
nějaký Franta, Zdena, Božena či Karel. Zedník, účetní, prodavač-
ka, nástrojař, technik, geodet… Což samo o sobě nevypovídá o ni-
čem a zároveň o všem.

Těžko lze od těchto obyčejných lidí očekávat, že budou schopný-
mi manažery, sociology, mediátory, historiky, analytiky, obchodní-
ky či architekty… Protože tento výčet je pouhým, ale přitom zcela 
nezbytným základem pro výkon funkce obecního zastupitele, po-
kud bychom snad chtěli a měli, coby voliči a občané očekávat, že 
takové zastupitelstvo naši obec posune někam dále, a to ideálně 
kupředu ve smyslu lepšího žití. Smutným faktem je, že většinová 
část voličů výše zmíněné očekávání ani nemá. Zvolila si sice do 
vedení své obce lidi, kterým důvěřuje, „protože se přece známe 
a víme jaký je Franta a jaká je Božena“, ale žádná zásadní oče-
kávání od těchto lidí nemá. Snad jen, že „my nevíme“, ale „oni 
vědět budou.“ Proto jsme je také volili, z výběru vzešli jako ti 
nejschopnější.

Komunita neví, co očekávat, zastupitelé neví, jak smysluplně řídit 
a zvelebovat. Začíná tak více či méně organizovaný chaos. 

Obecný zastupitel je kromě své obyčejnosti svázán i jinými aspekty. 
Jde skutečně, jenom obrazně, s hlavou pod gilotinu a mnohdy se 
nelze legitimnímu, kterým se zastupitelé tak rádi ohánějí, až tak moc 
divit. Protože zastupitel, na rozdíl od politika, je absolutně plně od-
povědný. M. Roman, Obec naskrz skrz. Blank Page spol., Praha. ISBN 

Jak se volí sousedé mezi sousedy

Pojďte se nyní s námi podívat na to, jaký je volební systém, a včas 
se na volby připravit. Podívejme se tedy, jak zvolit Frantu, Zdenu, 
Boženu nebo Karla, prostě svého souseda, který se rozhodl, že 
by z nějakého důvodu mohl být obci prospěšný a je ochoten dát 
hlavu na špalek.

Nejprve si řekněme, co jsou komunální volby. Volby s oficiálním ná-
zvem „Volby do zastupitelstev obcí“ jsou volby, které se konají jed-
nou za 4 roky a jejichž výsledkem je dosazení obecních zastupitelů. 

Další otázkou je, kdy a kde se budou volby konat. Komunální 
volby se uskuteční na podzim tohoto roku, přesný termín určuje 
prezident republiky nejpozději 90 dní před jejich konáním. V roce 
2018 proběhly volby v termínu 5. a 6. října, letošní komunální 
volby se budou konat 23. a 24. září.

Volby se tradičně uskuteční v prostorách OÚ Hrdějovice, na adre-
se Dlouhá 221. Na cestu do volební místnosti si nezapomeňte vzít 
občanský průkaz. 

Neméně důležitou otázkou je, kdo může kandidovat a kdo může 
volit. Kandidovat i volit mohou všichni svéprávní a plnoletí občané 
České republiky, kteří mají trvalý pobyt v dané obci, a občané ze 
zemí EU, kteří mají v obci přechodný pobyt. Volit nemohou občané 
ČR, kteří nejsou svéprávní a bylo jim odebráno i právo voličské. 

Do komunálních voleb nelze volit na voličský průkaz, což zname-
ná, že se každý, kdo chce volit, musí dostavit k volbám v místě 
svého trvalého bydliště. Jinde to není možné.Křížkování, aneb jak 
dostat svého souseda do zastupitelstva obce
Nyní se dostáváme k tomu nejsložitějšímu, často těžko uchopi-
telnému, a tím je panašování kandidátů, které bývá kamenem 
úrazu právě u komunálních voleb. Asi nejdůležitější je vědět, 
že každý volič může zakřížkovat celou stranu, jednotlivé kan-
didáty, či obojí zkombinovat, přičemž má k dispozici jen tolik 
hlasů (křížků), kolik je členů zastupitelstva. V Hrdějovicích  
a Opatovicích je to jedenáct členů, pokud zastupitelstvo před 
volbami neodhlasuje jinak. V každém případě, minimální počet 
zastupitelů jakékoliv obce bez rozdílu počtu obyvatel je pět. Po-
zor, hlasy s více křížky jsou neplatné. 

Politologové upozorňují na úskalí panašování

Křížkováním konkrétních osobností napříč stranickými kandidát-
kami mohou voliči ve výsledku pomoci úplně jiným kandidátům, 
než zamýšleli. Je mylné se domnívat, že tímto způsobem dochází 
k volbě osobností na úkor stran. Křížek u favorizovaného kandi-
dáta přináší v prvé řadě hlas straně, na jejíž kandidátce se daná 
osobnost nachází.

Uveďme příklad: pokud se volič rozhodne volit způsobem, že 
označí stranu A jako celek a vedle toho si vybere ještě tři osob-
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nosti u konkurenční strany B, připadnou straně B tři jeho hlasy. 
Strana A pak získá jen hlasy zbývající - to znamená počet hlasů 
odpovídající počtu volených zastupitelů minus tři hlasy, které míří 
ke straně B.

A teď to podstatné. K lepšímu umístění ve volbách nestačí kan-
didátům získat jen vyšší počet křížků. Až v případě, že některý 
z nich získá o deset procent více hlasů, než je průměrný počet hla-
sů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany, posouvá se na první 
místo. Pokud se to nikomu nepodaří, mandáty se rozdělují podle 
pořadí, které strany uvedly na svých kandidátních listinách - bez 
ohledu na udělené křížky.

Politolog Petr Jüptner považuje takový systém za nešťastný. 
"Česká úprava panašování je zcela perverzní. Jednotlivým kandi-
dátům nestačí pro posun na kandidátní listině vyšší počet hlasů, 
ale musí výrazně překonat průměrný počet hlasů v rámci listiny," 
kritizuje volební pravidla.

"Systém se tím zcela deformoval, prohloubila se jeho nesrozumi-
telnost. V Praze je jednodušší se posunout nahoru na kandidátní 
listině ve volbách do Poslanecké sněmovny než v komunálních 
volbách. To je absurdní," poukazuje politolog na skutečnost, že 
zvlášť ve velkých městech je obtížné pro níže položené kandidáty 
přeskakovat výše postavené spolustraníky.

Ve výsledku se tak může stát, že zakřížkováním tří kandidátů 
strany B dá volič této straně tři hlasy, ale vůbec z nich neprofitují 
oni tři kandidáti, které zvolil.

"Panašováním není možné podpořit pouze konkrétního kandidá-
ta, aniž bychom podpořili i jeho volební stranu. Náš hlas tak může 
paradoxně přispět k tomu, že je zvolen jiný kandidát ze stejné 
listiny, kterému jsme ovšem hlas nedali," upozorňuje ve své knize 
Komunální politika politolog Stanislav Balík.

Tři způsoby, jak volit  
v komunálních volbách
Voliči v komunálních volbách mají na výběr ze tří způsobů, jak se 
svým hlasem naložit. Časově nejméně náročný je vybrat si jednu 
stranu a té dát hlas jako celku. Druhou možností je zakřížkovat 
napříč stranami tolik kandidátů, kolik se v dané obci volí zastupi-
telů. Poslední variantou je pak kombinace předcházejících dvou. 
Volič v takovém případě označí favorizované osobnosti a zbývající 
hlasy připadnou straně, pro kterou bude hlasovat jako pro celek. 
Radek Dragoun, Tomáš Pergler:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/panasovani-jak-funguje-
-komunalni-volby-krizkovani/r~86b8b556c81b11e8a4d90c-
c47ab5f122/

Jak již bylo uvedeno výše, zakřížkovat můžete jak volební stra-
nu, tak vybrané kandidáty, případně varianty kombinovat. Pokud 
ovšem zakroužkujete stranu, je zbytečné kroužkovat její kandi-
dáty, takové hlasy se totiž nepočítají a vámi vybraní kandidáti se 
v žebříčku nikterak neposunou. Pokud ovšem zakřížkujete jednu 
volební stranu a kandidáty ze strany (či více stran) jiné, jsou ta-
kové hlasy platné. O počet hlasů pro jiné kandidáty se odečítá 
počet mandátů zakřížkované straně od konce kandidátky. Příklad: 
Pokud zakřížkujete stranu, která má 5 kandidátů, a k tomu zakříž-
kujete 3 kandidáty z jiné strany, získají váš hlas první 2 kandidáti 
z vámi zakřížkované strany.

Kdo nakonec bude v zastupitelstvu?

Po ukončení voleb nastává sčítání hlasů pro celé strany a hlasů 
pro jednotlivé kandidáty. Strany, které získaly méně než 5 %, jsou 
vyřazeny. Pro přepočet hlasů v komunálních volbách se využívá 
poměrný volební systém, tzv. D´Hondtova metoda. Na závěr se 
určí, kdo získá křesla v obecním zastupitelstvu, a to na základě 
preferenčních hlasů (křížků u kandidátů). Získá-li jeden kandidát 
o alespoň 10 % více preferenčních hlasů, než je průměr, posouvá 
se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje 
o pořadí počet preferenčních hlasů.

Volby v Hrdějovicích v číslech

Pro zajímavost přinášíme několik statistických dat, jak se volí 
v Hrdějovicích. Pokud byste se stali muškou, která každé vol-
by sedí na okně volební místnosti v naší obci, vypozorovali 
byste několik opakujících se jevů – zda k volbám chodí více 
mladá nebo starší generace, starousedlíci nebo sousedé, kteří 
se do Hrdějovic přistěhovali. Pokud budete onou pomyslnou 
muškou u komunálních voleb, nejspíše zjistíte, že k těmto vol-
bám disciplinovaně nejvíce chodí starousedlíci z rodin, které  
v Hrdějovicích a Opatovicích mají historické kořeny, a pokud se 
pak podíváte na výsledky voleb, tak potvrdí, co jste jako muška 
vypozorovali, tj. že velké procento preferenčních hlasů mají na 
kandidátce sousedé, kteří pocházejí ze starousedlických rodů, 
přestože v poměru k počtu obyvatel je v naší obci rovnováha 
a tato skupina nepřevažuje. Co se věku týče, větší zastoupení 
v komunálních volbách mají starší voliči oproti mladší genera-
ci, u voleb do Parlamentu ČR, Senátu ČR, Evropského parla-
mentu či krajských voleb je tomu jinak. A jaká je u nás volební 
účast v komunálních volbách? Vyjádřeno v procentech, pravi-
delně se pohybuje kolem 60 %. 

Pokud bychom chtěli naší imaginární mušce udělat radost, aby 
měla stále co pozorovat a nenudila se, přijďme na podzim pod-
pořit kandidátku souseda, kterého chceme mít v zastupitelstvu. 
Přejeme nám všem, abychom měli šťastnou ruku.

Hana Lorencová

Křížkování ve zkratce:

STRANA – křížkem ve čtverci vedle názvu politické strany 
označíte stranu, které dáváte svůj hlas. Pokud máte na kan-
didátce svého favorita, označením celé strany jej podpoříte 
nejvíce a je největší šance, že se stane Vaším zastupitelem.

KANDIDÁTI – křížky ve čtvercích vedle jmen můžete označit 
tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel (11).
Pokud křížkujete průřezově mezi stranami, riskujete, že díky 
přepočtu se váš favorit do zastupitelstva nedostane, byť bude 
mít hodně preferenčních hlasů.

KOMBINACE – zakřížkujete vybranou stranu a kandidáty z ji-
ných stran (vybraná strana o tyto hlasy přichází).
Pokud zvolíte tuto možnost, váš favorit z kandidátky, kterou 
jste si vybrali, v přepočtu přichází o hlasy, které dáte kandi-
dátům z jiné strany. 



8

Dětská rada  
v adventním období
Ahoj milí sousedé! Srdečně vás zdravíme poprvé v roce 
2022 v tomto jarním a letním vydání Hrdějovických 
listů. Pojďte se s námi poohlédnout za událostmi, 
kterých se zúčastnili i naši členové. Jdeme na to!
V září minulého roku jsme konečně zahájili nový školní rok pre-
zenčně bez počítačů a webkamer. Tím začalo pravidelné setkávání 
se ve třídách se spolužáky, učiteli a učitelkami. Bohužel covidová 
opatření a omezení nadále setrvávala, a proto se nemohlo usku-
tečnit Vystoupení pro seniory v sále v restauraci U Kadleců a mno-
hé další akce. 

I přes to se však v loňském listopadu v Zahradní ulici konalo ote-
vření nově zrekonstruovaného venkovního hřiště, které nese ná-
zev „Vlastíkovo hřiště“. Při této události se na zahájení provozu 
hřiště hrály různé hry. Atmosféra byla velmi přátelská a doufáme, 
že jste si tento slavnostní den všichni užili.

Mikuláše se nevzdáme

K příchodu adventní doby již neodmyslitelně patří tradiční rozsví-
cení vánočního stromu na návsi v Hrdějovicích a s tím i akce spo-
jené s tímto večerem, na kterých se každoročně aktivně podílíme. 
Bohužel ani vloni se kvůli omezením tento večer neuskutečnil. 
I přes všechna složitá protiepidemická opatření se nám podařilo, 
aby naši obec v neděli 5. prosince 2021 navštívil svatý Mikuláš se 
svou družinou. S Mikulášem jsme navštívili, stejně jako předešlé 
roky, náves v Opatovicích a Hrdějovicích a kapličku na Těšíně. 
Jsme rádi, že tato akce, kterou jsme si v dětské radě vymysleli 
v roce 2019, se stala tradicí a přináší radost jak malým, tak vel-
kým sousedům. 

Další aktivitou naší rady bylo zvonění zvonů v Hrdějovicích 
a Opatovicích na Štědrý den a tím i oznámení příchodu, pro nás 
nejmenší a dospívající, nejočekávanějšího večera roku. Proto, stej-
ně jako v minulém roce, hrdějovicko-opatovičtí zvoníci rozezněli 
zvony na návsích a v kapli na Těšíně. Bylo to oznámení nejen na-
rození Ježíška, ale i jeho vložení do hrdějovických jesliček, které 
byly na návsi.

Současná situace, aneb jak ji vnímají ti 
nejmladší
Válka je strašná věc! Ať už je vedena za jakýmkoliv účelem, vždy 
je spojena s oběťmi. Jak těmi lidskými, tak majetkovými. Nejhorší 
na celé současné ukrajinsko-ruské situaci je, že přichází o život 
nevinní civilisté. Je to děsivá představa, že se jednoho dne vzbu-
díte a za vaší zahradou přistane vojenská střela, nebo ulici vašeho 
města či vesnice projíždí armáda cizího státu. Přáli bychom si, aby 
tato nepříznivá situace byla velmi rychle u konce a aby se ukra-
jinští civilisté utíkající před válkou mohli bezpečně vrátit domů. 

Pomozme Matyášovi
Budeme rádi, pokud se společně s námi zapojíte do pomoci na-
šemu kamarádovi Matyáši Havelkovi, který se pustil do záchrany 
vzácných živočichů v pískovně nedaleko od kapličky na Těšíně 
a potřebuje každou ruku. Více se dozvíte v jeho článku. Rádi mezi 
sebou přivítáme další nové, mladé a malé členy, proto nás nevá-
hejte kontaktovat, pokud se chcete na cokoliv zeptat! 
Na závěr bychom všem chtěli popřát hodně zdraví, hodně štěstí 
a radost z přicházejících slunečních dnů. 

Daniel Schusser, předseda Dětské hrdějovické rady

Po vsi se povídá, že obec kácí bez povolení stromy.

Pravda to není - kácení stromů probíhá vždy v době vegetačního 
klidu, vyjma havarijní stav stromů. U všech stromů, které byly 
během roku 2021 a 2022 pokáceny, došlo ke konzultaci s odbor-
níky z oboru dendrologie a krajinářství. Některé stromy se nave-
nek mohou jevit zdravě, ale co se ukrývá pod jejich kůží (kůrou),  
je někdy časovaná bomba.

Obec sponzoruje Ukrajince a na naše občany kašle.

Ano, obec soucítí a pomáhá lidem přicházejícím z válkou zasaže-
né oblasti. Stejně tak se však obec věnovala a stále věnuje našim 
občanům, kteří potřebují pomoc Potravinové banky, se kterou na-
vázala spolupráci před dvěma lety. Z rozpočtu obce není hrazena 
žádná humanitární pomoc.

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

Hrdějovická drbna aneb Co se trousí po vsi
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Bauer Antonín
Blažková Ludmila
Jirková Bibiana
Kadoun Vojtěch
Quagliata Giuseppe Petr
Šťastná Rozálie
Trojáková Alexandra
Vyhlasová Emília

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

Mateřská škola  
bez respirátorů
Jaká je nálada v naší mateřské školce a jak zvládla 
nelehkou dobu, kterou provázel koronavir, se dočtete 
v následujícím článku.
Zima končí a my se těšíme na jaro. Doufáme, že si odpočineme 
od respirátorů a budeme moci využívat krásných slunečních dnů 
pro pobyt venku s dětmi a různé aktivity, které nám byly odepřeny 
v loňském roce díky pandemii.

V únoru jsme si ve školce užily karneval, děti přišly v maskách 
a my jsme jim tento den zpestřily hrami a soutěžemi. 

Velkým zážitkem pro děti byla návštěva přenosného planetária, 
kde děti zhlédly projekci „Podmořský svět“.

Do konce školního roku připravujeme pro děti další akce např.:
- divadelní představení,
- sportovní dopoledne se zástupci Dynama České Budějovice, 
- Velikonoční stezku, 
- Čarodějnický rej,
- výlet do ZOO Ohrada, kde mimo jiné zhlédnou 
 divadelní představení,
- dětskou Olympiádu,
- Dětský den s Maxou,
- slavnostní rozloučení s předškoláky a jejich rodiči.

Kolik máme předškoláků?

V tomto školním roce odejde 14 dětí do základní školy a pro nás 
to znamená, že přijmeme do mateřské školy stejný počet nových 
dětí.
Zápis do naší mateřské školy proběhne v pátek 13.5.2022  
od 9.00 do 12.00 hod. Přihlášky si mohou rodiče vyzved-
nout buď v mateřské škole anebo si přihlášku mohou stáhnout  
z webových stránek mateřské školy www.mshrdejovice.cz.

Na závěr bychom chtěly poděkovat rodičům za zodpovědné cho-
vání k dětem, škole i zaměstnancům školy, kteří v minulém období 
museli, tak jako jiní, čelit pandemii covidu. To se odrazilo i na 
nemocnosti dětí a zaměstnanců, za tuto dobu byla mateřská škola 
uzavřena z důvodu karantény pouze dvakrát.

Kolektiv Mateřské školy HrdějoviceJe prima být Bílou paní nebo Supermanem...
Foto: Archiv MŠ Hrdějovice.
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Žáci naší školy  
na válku  
nezapomenou
S nastávajícím jarem se pomalu rozproudil i náš 
školní život. Opět již plánujeme běžné činnosti a jsme 
rádi, že snad už, alespoň na čas, pominula doba 
proticovidových opatření. 

V březnu proběhly první zajímavé akce nového kalendářního 
roku, které zaznamenali žáci 5. třídy. Ve čtvrtek 10. 3. navštívili 
5. třídu paní Renáta Ládová a pan Martin Kindl - lektoři cyklu 
Paměť národa s workshopem Nesmíš se bát. Spolu s hrdinkou pří-
běhu, dvanáctiletou Evou, se žáci přenesli do období II. světové  
války. Prožitkovou formou a metodami výchovné dramatiky se 
seznámili s dilematy, která tehdejší doba na lidi kladla. Uvě-
domili si, jaké podoby může mít strach a že člověk musí nést  
důsledky svých rozhodnutí.

Přišlo gestapo a vyhnalo nás z kina
Jak se žáci cítili, se pokusili vepsat do několika málo slov. David 
svůj zážitek popsal takto: Nejdříve jsme se seznámili a potom nám 
Renáta říkala příběh o holčičce jménem Eva. Příběh mě velmi zaujal, 
a proto se mi líbil. Během příběhu jsme hráli zajímavé hry. První 
spočívala v tom, že jsme měli zahrát větu z Evina deníčku. Potom 
jsme pašovali doklady, peníze a tajný vzkaz. Ale nebyly opravdové. 
Taky jsme si vytvořili vlastní kino, ale přepadla nás tam německá 
policie neboli gestapo. Hrál ho Martin. Při hře jsme si také rozdělili 
role – tatínek, maminka, Eva a já jsem byl tatínek jménem Karel. 
Příběh dopadl tak, že všichni tři členové rodiny se zapojili do odboje. 
Karla ale někdo udal, a proto ho odvezli do koncentračního tábora. 
Eva mu ještě stihla napsat dopis. Tento příběh byl reálný. V roce 
2016 zemřela paní, která ho jako malá zažila. Příběh se mi moc 
líbil, i když byl smutný. A jsem rád, že jsem mohl tento příběh slyšet.

Theodor říká: …najednou přišel Martin převlečený za gestapo a vy-
háněl nás z kina. Poté nám Renáta převlečená za tetu řekla, že se 
máme připojit k odboji proti nacismu a že budeme pašovat různé 
věci…

Jakub byl překvapen, co se dozvěděl na konci celého worksho-
pu: ...potom se nás lektoři zeptali, jestli bychom se připojili k odboji 
a proč. Většina odsouhlasila, že ano. Ke konci jsme se dozvěděli, že 
to byl opravdový příběh a že Eva pašovala tajné zprávy za uchem 
přilepené žvýkačkou.

Celý workshop byl zakončen hodnocením a besedou s lektory, 
ve které zazněly i otázky týkající se současné válečné situace na 
Ukrajině. Dětem tak byla poskytnuta možnost o této problematice 
hovořit.

První pomoc a robot na gymnáziu

V březnu měli naši žáci možnost navštívit projektový den na  
Českém reálném gymnáziu v Českých Budějovicích.

Štěpán z páté třídy vypráví, že když jsme přišli ke dveřím ČRG, při-
vítal nás zástupce ředitele a šli jsme dovnitř. Nejdřív nás zavedl do 
učebny německého jazyka. Sedli jsme si před počítač a začali dělat 
různá cvičení. Poslouchali jsme písničku v němčině a měli jsme pře-
ložit různá slovíčka. Druhou hodinu jsme měli téma první pomoci, 
kde jsme si zkoušeli masáž srdce na figuríně…

Markétu zaujala třetí hodina, kdy, jak říká: jsme měli grafiku na 
počítači. Používali jsme photoshop jménem Photopea. Já jsem sama 
sebe přetvořila na prasátko a bylo to vtipné. Bylo to docela náročné, 
ale pan učitel a jeho pomocník mi pomáhali a mě to moc bavilo. 
Dostali jsme také letáček, jak to dělat, takže si takovou úpravu můžu 
udělat i doma…

Můj robot. Foto: Archiv ZŠ Hrdějovice.
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Erika zaujala čtvrtá hodina: kde jsme programovali robota – pandu. 
Já jsem ho naprogramoval, aby se otočil doprava, pak doleva a jel 
chvilku rovně. Pak jsme robota naučili zastavovat u stěny a couv-
nout…

Fyzika hrou bavila Veroniku, která o páté vyučovací hodině vy-
práví: běhali jsme a foukali do přístroje s malým větráčkem, jezdili 
po lavicích se siloměrem a měli jsme rozhodnout, jestli je těžší se 
pohybovat na drsném nebo hladkém povrchu. Pak jsme měli přístroj 
a měli jsme do něj dýchat, dali jsme to pak do láhve a všichni jsme 
se dostali pod 40 000. Moc mě všechno bavilo, ale nejvíc asi čtvrtá 
hodina, protože jsme dávali rozkazy robotu – pandovi a také jsme 
dostali svačinu.

Předškoláci se dostali mezi indiány  
z Hrdějovic
V pátek 11. března jsme se normálně učili jako vždy, ale po obědě 
jsme zůstali ve škole a celou školu jsme připravovali na zápis na-
nečisto s tématem Mezi indiány.

O přípravě na den otevřených dveří neboli zápis na nečisto nám 
vyprávěli Eva a Michael. Eva popisovala, jak žáci malovali indián-
ské koberečky a také se převlékali do kostýmů. Děti byly rozdě-
leny do skupin, Eva byla v první skupině spolu s Janou a Verčou 
a kluky Adamem a Martinem. Adam a Janička měli být u brány 
a když přišli nějací rodiče s předškoláčkem, tak měli říct: „Dobrý 
den, vítáme vás v naší škole, dneska si budeme hrát na indiány.“ 
Dítěti dali čelenku a rodičům letáček s informacemi o naší škole. 
Ve třídě Evy celá akce začínala, děti si mohly zahrát na buben 
a měly hledat dvě stejná peříčka. Také je žáci učili třídní indiánský 
pozdrav. A pak si postupně procházeli celou školu. Úplně nahoře 
na ně čekala palačinka jako odměna.

Michal doplnil Evino vyprávění… škola se vyzdobila nejrůzněj-
šími obrázky a totemy, já jsem si vzal kostým a tomahavk a stál 
jsem ve druhé skupině u vchodu. Rozdával jsem dětem čelenky 
a Kuba letáčky. V každé třídě se plnily nějaké úkoly. Na konci ka-
ždé dítě dostalo palačinku a ovocný špíz. To jsme jim záviděli. :-) 

A co nás čeká v posledním čtvrtletí letošního 
školního roku? 
Brzy vyneseme Zimu ze vsi a tím se budeme snažit již natrvalo 
přilákat jaro. Před Velikonocemi se sejdeme na Velikonočních díl-
nách. Už zase bude vonět školou vosk a v rukou dětí budou vzni-
kat první velikonoční kraslice. Možná se dostaví i Velikonoční 
zajíček s nadílkou, která bývá…moc dobrá! V závěru dubna nás 
čeká Čarodějnický les, kde prokážeme, že se těchto bytostí ne-
zalekneme. Připravujeme také vystoupení „malých čarodějnic“, 
které předvedeme na návsi 30. dubna. V květnu pak proběhne 
Týden bezpečnosti se vším, co k němu patří – návštěva dopravní-
ho hřiště, jízda zručnosti na kolech, beseda se záchranáři, cyklis-
tický výlet. Na přelomu května a června vyjedeme na školu v pří-
rodě – tentokrát opět na Šumavu do penzionu Dobík v Pasečné 
a páťáci vyrazí na školní výlet s přespáním na Kleť. Plánů máme 
opravdu hodně a doufáme, že se je všechny podaří uskutečnit.

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

Mňam, mňam !! Foto: Archiv ZŠ Hrdějovice.

Schnell, schnell !!
Foto: Archiv ZŠ Hrdějovice.

Srážka s mamutem.
Foto: Archiv ZŠ Hrdějovice.
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Hledání  
harmonie
Téma veřejného prostoru, jeho ohrožení a možné 
obnovy patří dnes ke klíčovým tématům rozvoje měst 
a obcí. Kvalita a vybavenost veřejných prostranství je 
jednoznačně spjata s úrovní společenského zřízení a je 
vždy důležitým indikátorem posuzování kvality obce 
nebo města jako celku. 

Jak má vypadat či vypadá veřejný prostor je tématem, které rezo-
nuje i v Hrdějovicích, neboť i tady si uvědomujeme, jak důležité 
toto téma v naší obci je. O tom, co se ve veřejném prostoru u nás 
připravuje či se již změnilo, vás pravidelně informujeme právě 
v našem zpravodaji. Dnes se zaměříme na ta místa, která nám po-
máhají vytvářet architekti Markéta a Petr Veličkovi, kteří se věnují 
krajinářské architektuře v ateliéru M&P architekti. 

Co to vlastně je veřejný prostor? Odpověď na tuto otázku jsme 
našli u českého urbanisty Petra Durdíka, který říká, že veřejný 
prostor nás obklopuje od nepaměti, daleko v minulosti se postupně 
vytvářel bez našeho zásahu, až do něho vstoupil člověk se svými 
ambicemi a začal ho přetvářet k obrazu svému. Postupně z něho 
ukrajoval a vytvářel si své soukromé prostory, na které si osoboval 
nárok, a začal je považovat za své vlastnictví. Prostor se pomalu 
rozdělil na veřejný a soukromý. 

Využití veřejných prostranství se měnilo s časem, záviselo na spo-
lečenských podmínkách, stupni demokracie i požadavcích a mož-
nostech doby svého vzniku. S postupujícím vývojem stavebních 
možností a uspokojováním potřeb obyvatel jinými způsoby se ně-
které funkce začaly jevit nadbytečnými a význam veřejných pro-
stranství začal klesat. V dnešní době, kdy dochází k renesanci ně-
kterých aktivit na otevřených místech, dochází i k obnovení zájmu 
o využití náměstí, návsí, parků, ulic a dalších prostranství. Vracejí 
se některé tradiční způsoby užívání, zejména trhy a veřejné produk-
ce. Obce začínají chápat smysl veřejných prostranství jako vizitku 
úrovně sídla a začíná docházet k rekonstrukcím náměstí a parků. 
V některých případech však nereflektují vývoj společnosti a změny 
potřeb a požadavků na jejich využití. Projevuje se to zejména při 
rekonstrukcích náměstí historických měst, kde převládá požada-
vek na návrat prostoru do podoby jeho vzniku, bez dalších aktivit 
nebo příležitostí, které by přilákaly zájem nejen místních obyvatel 
k návštěvě prostoru a jeho užívání. Přístupy k uspořádání veřejných 
prostranství se ale začínají měnit a i v našich podmínkách vzniká 
mnoho realizací, které snesou srovnání se zahraničními příklady 
v zemích, kde mají veřejná prostranství tradičně vysokou úroveň. 
Zdroj: Petr Durdík, Veřejný prostor, veřejná prostranství, dostupné na:  
https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-verejny-prostor-verejna-
-prostranstvi.html

Pramen nás okouzlil

Jak jsme objevili Hrdějovice? Cesta k objevení Hrdějovic začala 
v roce 2020, kdy jsme začali zpracovávat rozšíření parku 4Dvory  
v Českých Budějovicích a na podzim nám zavolal kolega, zda 
bychom neměli prostor udělat si názor a pomoci jednomu místu 
v nedaleké vesnici Hrdějovice. Vždy rádi objevujeme nová místa, 
tak jsme se se starostkou Radkou Šulistovou domluvili na předběž-
né schůzce. Je nutné podotknout, že u nás v ateliéru v osmdesáti 
procentech zůstává u těchto návštěv. Nejsme ještě v zemi, kde by 
obnova a zkulturnění veřejného prostoru bylo prioritou v našich 
obcích a městech. Z toho také pramení určitá představa zastupite-
lů o časové i finanční náročnosti projektů krajinářské architektury. 
V Hrdějovicích to bylo od začátku jinak. Místo pramene je pro nás 
od prvního momentu okouzlující. Nezáleží na současné podobě, 
důležitá je atmosféra místa, ze které se následně rodí návrh pro-
storu. Od setkání s paní starostkou jsme měli jasno, že Hrdějovi-
cím má cenu věnovat čas a energii. Bylo zřejmé, že co navrhneme, 
je možné zhmotnit. Přibližně po roce (stále ještě během covidu) 
se uskutečnila veřejná online setkání s občany. Následně jsme již 
na místě samotném prezentovali náš návrh občanům Hrdějovic. 
V současné době probíhá projekční příprava a snažíme se s paní 
starostkou naplnit všechny požadavky tak, aby obec dosáhla na 
způsob financování realizace návrhu. Tím celý příběh nekončí, ale 
začíná. Je vidět, že paní starostka je schopna cílit na stěžejní místa 
v rámci obce. Postupně nás seznámila s dalšími prostory, kde vidí-
me možnost zvýšení každodenního komfortu obyvatel obce. Tak 
jsme se dostali ke koutu Na Figuře a od pramene jsme se posunuli 
do prostoru obratiště autobusů nedaleko kaple. Zároveň jsme byli 
vyzváni, abychom se se svým přístupem pokusili napovědět, jak 
by mohlo nakonec vypadat tolik diskutované srdce Vaší obce, tedy 
náves. V současné chvíli pracujeme s kolegy v ateliéru na těchto 
úkolech a pozorně sledujeme přípravu na architektonickou sou-
těž, kterou by měl vypsat Kraj na zpřístupnění unikátního pod-
zemního kaolínového dolu Orty. Práce v takovém otevřeném pro-
středí je naplňující. Věříme, že místo má na spokojený každodenní 
život mnohem vyšší vliv, než jsme si ochotni připustit. Věříme, že 
úprava místa úzce souvisí s mezilidskými vztahy a že i nevědomé 
nacházení krásy a harmonie nás všechny posouvá správným smě-
rem. Děkujeme za možnost se na těchto projektech podílet. 

Markéta a Petr Veličkovi 

Návrh možné podoby altánu na Figuře.
Vizualizace: M&P Architekti.
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Ach ty ploty!
 
Součástí veřejného prostoru jsou v každém případě 
také ploty. Postavit plot není tak jednoduché, jak by 
se na první pohled zdálo. Co to je plot a jaké právní 
úpravy je při jeho stavbě potřeba respektovat, mnozí 
z nás možná přesně neví. Pojďme si nyní udělat 
malou, ale důležitou exkurzi, která nám problematiku 
a pravidla stavby plotu objasní.

 
Plot či oplocení je volně stojící stavba, která má za úkol zabrá-
nit nebo omezit pohyb přes nějakou hranici. Na rozdíl od zdi je 
plot jednodušší na konstrukci, byť funkci plní stejnou a je jedno, 
zda se jedná o Berlínskou zeď nebo živý plot, úkolem všech tak-
to vybudovaných překážek je zabránění vstupu nežádoucí osoby 
na území někoho jiného. Nikdo z nás asi již nechce zažít dobu, 
kdy budou stavěny Berlínské zdi a dojde tak k omezení svobod-
ného pohybu mezi národy. Symbolika plotu je opravdu významná 
a mnohdy děsivá, proto je důležité umět ploty stavět tak, jak je 
správné, neboť žádný plot vám k dobrému sousedském soužití 
sám o sobě nepomůže.

Ničení oplocenek může být trestným činem

Plot mimo výše uvedenou symboliku je také prvek zahradní ar-
chitektury a součást veřejného prostoru. Ploty mají různé užití 
– např. jako ohrada, která má za úkol udržet hospodářská zvířata 
na určeném místě a zabránit přístupu predátorů ke zvěři (např. 
v oborách) nebo zamezit poškození rostlin (např. lesní oplocen-
ky), bezpečnostní plot, dekorativní plot atd. 

Na tomto místě upozorňujeme zejména ty, kteří v hrdějovickém 
lese neustále poškozují oplocenky a způsobují tím neuvěřitelné ško-
dy, že v lese budou umístěny fotopasti. Jelikož způsobené škody 
v mnohých jednotlivých případech přesahují částku 10.000,-Kč, 
může být toto jednání kvalifikováno jako trestný čin. 

Ploty v českých zemích z pohledu práva

Postavit plot není zcela jednoduché nejen esteticky či stavebně, 
ale především právně. Při výstavbě plotu je potřeba respektovat 
několik zákonných pravidel. 

Asi znáte „pravidlo pravé ruky“, které platí při řízení motorových 
vozidel – obdobné pravidlo bylo stanoveno i pro stavbu plotů ob-
čanským zákoníkem z roku 1811, kde tzv. „pravidlo pravé ruky 
s orientací na vchod“ ukládalo povinnost každému vlastníku budo-
vy nebo městské zahrady postarat se na pravé straně od svého hlav-
ního vchodu o nutné uzavření (oplocení) svého prostoru a o od-
dělení od cizího prostoru. Účinností nového občanského zákoníku 
č. 141/1950 Sb. od 1. ledna 1951 tato povinnost přestala platit, 
dosud je však v mnoha místech dodržována jako zvykové právo.

Potřebuje stavebník  
k realizaci plotu povolení?
V případě výstavby oplocení jsou ve vazbě na povinnost mít pro 
stavbu příslušné povolení určující tyto faktory:

zda se oplocuje pozemek v zastavěném  
území či nikoliv,
zda pozemek, který je oplocován, hraničí  
s veřejným prostranstvím či veřejně  
přístupnou komunikací,
jeho předpokládaná výška,
zda obec, na jejímž území se pozemek nachází, 
reguluje svými nástroji (např. přes regulační plán, 
územní plán, pražské stavební předpisy na území  
hl. města Prahy) jeho vizuální podobu.

Není rozhodující typ stavby, která se oplocuje, pravidla jsou stej-
ná jak pro pozemek, kde je umístěn rodinný dům, tak rekreační 
objekt či sklad.

Kdy povolení na stavbu plotu není potřeba

Stávající právní úprava obsažená ve stavebním zákoně č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 79/2 v písmenu f) pro výstav-
bu oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupný-
mi pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím 
a které se zároveň nachází v zastavěném území či zastavěné plo-
še, nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

Pozor je však třeba dát na situaci, kdy pozemek, který se má 
oplotit, leží v památkově chráněné oblasti. V takovém případě 
si stavebník musí obstarat pro jeho realizaci ve zvolené podobě 
souhlas příslušného orgánu památkové péče.

Kdy je k oplocení nutné vyřídit územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas 
Komplikovanější situaci bude mít stavebník, který oplocuje poze-
mek hraničící s veřejným prostranstvím či veřejně přístupnou 
komunikací, nebo volí výšku plotu vyšší než 2 metry. V tako-
vém případě již stavba oplocení vyžaduje vyřízení územního roz-
hodnutí nebo územního souhlasu. Pokud se jedná o novostavbu, 
je povolení takového plotu zpravidla zahrnuto už do žádosti tý-
kající se stavby samotné. Pokud je řešeno samostatně, předkládá 
stavebník stavebnímu úřadu jednoduchý technický nákres a další 
doklady, které si stavební úřad vyžádá v rámci žádosti o vydání 
územního rozhodnutí či územního souhlasu k umístění plotu. 

Oplocení pozemku v nezastavěném území je regulováno  
§ 18/5 stavebního zákona, kdy oplocení v nezastavěném území 
lze umísťovat pouze tehdy, pokud to územně plánovací doku-
mentace z důvodu veřejného zájmu nevylučuje. Pokud není vy-
loučeno, stavebník podstupuje povolovací proces. Územně plá-
novací dokumentace může mít vyliv i na oplocení v zastavěném 
území, neboť některé obce prostřednictvím územního plánu sta-
noví bližší požadavky na jeho výšku či charakter výplně – tak je 
tomu i v Hrdějovicích.

A jak do současných pravidel zasáhne nový 
stavební zákon?
Rekodifikace stavebního práva, která probíhá v České republice, 
si klade za cíl ulehčit a zrychlit stavebníkovi proces vyřizování žá-
dosti. Nebudeme tu hodnotit reálnou možnost dosažení stanove-
ného záměru, ale podíváme se, jaká pravidla dle Nového staveb-
ního zákona, který byl přijat 13.7.2021 Poslaneckou sněmovnou 
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a publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 284/2021, budou od 
nabytí jeho účinnosti, tj. od 1.7.2023, pro realizaci plotu platit.

Můžeme říci, že pravidla pro oplocování pozemků, jak byla popsá-
na výše, se vesměs přenesla i do nového stavebního zákona. Pro 
kvalifikaci oplocení v rámci dělení staveb v závislosti na povole-
ní, které nově přináší stavební zákon, je opět důležitá jeho výš-
ka a charakter okolních pozemků. Pokud stavebník dodrží výšku 
do 2 m a splní podmínku, že se jedná o oplocení mezi pozemky, 
které nejsou veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zasta-
věném území nebo na zastavitelné ploše, bude stavba zařazena 
mezi stavby drobné, které dle § 171 nového stavebního zákona 
nevyžadují povolení.

Samostatně je řešena problematika pozemků hraničících s veřej-
ným prostranstvím a veřejně přístupnou komunikací. Oplocení, 
které bude do 2 m výšky, ale bude hraničící s veřejným prostran-
stvím či veřejně přístupnou pozemní komunikací, je zařazeno 
mezi stavby jednoduché a tyto již procesu povolení ze strany sta-
vebního úřadu budou podléhat. Stavebník, tak jako dnes, bude 
muset podat žádost o povolení a tuto doplnit o dokumentaci jed-
noduché stavby v rozsahu požadavků § 158. Tuto dokumentaci 
dle § 156/2 bude moci zpracovat i tzv. neautorizovaná osoba. 
Výstavba oplocení jako jednoduché stavby je pak zařazena i mezi 
stavby, které stavebník může realizovat tzv. svépomocí - § 159/2 
nového stavebního zákona.

Co se týče charakteru oplocení a možností jeho regulace skrz 
územní plánovací dokumentaci obcí, toto zůstává beze změny. 
Obec i nadále skrze územní plán a regulační plán bude moci re-
gulovat požadavky na oplocení, zejména jeho vizuální a výškovou 
podobu. Nadto se mimo Prahu rozšiřuje okruh vybraných měst 
(územně samosprávných celků), která si budou moci stanovit 
prováděcím předpisem podrobné požadavky na umísťování sta-

POZOR:
1. stavíme plot do veřejného prostoru
Výška oplocení směrem do veřejného prostranství (ulice, 
chodník, …) je stanovena maximálně na 1,8 metru  
s maximální výškou neprůhledné části 0,8 metru. 
Průhledné oplocení je takové, které umožňuje určitý 
kontakt s ohraničeným prostorem a nevytváří do veřejného 
prostranství plnou, neprůhlednou stěnu. 
Z tohoto důvodu není možné postavit oplocení do 
veřejného prostoru, které by porušilo výše uvedenou 
podmínku, proto je doporučeno konkrétní podobu záměru 
nejprve konzultovat s obcí. Toto se netýká oplocení mezi 
pozemky, které jsou mimo veřejný prostor.

2. stavíme plot mezi sousedy

Pokud oplocení dosahuje výšky méně než 2 metry, je 
potřeba se domluvit především mezi sousedy. Pamatujte, 
že to, co se líbí vám, nemusí se líbit sousedům a i oni 
budou muset s vaším plotem každý den žít.
V případě, že je plot vyšší než 2 metry, stavba vždy podléhá 
povolení.

 
V Česku slaví Růženky svátek 13. března, v tento den 
slaví svůj svátek také Rozálie a Rosity. Církevní svátek 
připadá na 23. srpna a připomíná Růženu z Limy. 
 
Co si představíme při vyslovení jména Růžena? Mnohým 
z nás vyvstane vůně nebo obraz královny květin. Okouzlující 
a podmanivá jako růže by měla být i jeho nositelka. Jméno je 
latinského původu, kde znělo Rosalie. Vzniklo ze slova „rose“, což 
značilo jméno květiny růže. Jméno překládáme jako „královna 
květin“ nebo prostě „růže“. 

Podíváme-li se na význam jména Růžena do horoskopu, zjistíme, 
že nositelka tohoto jména může být bojovná a silná dáma, která 
se zvládne ubránit jakémukoliv útoku. Má sklony k samaritánství 
– často se věnuje pomoci těm, kteří to potřebují. Pokud je pracovi-
tá a vytrvalá, dosáhne toho, že se na ni jen tak nezapomene.

Domácká či zdrobnělá podoba jména je Růženka, Růžička, Růžka 
či Růže. Latinskou variantou je Rozálie, Rozárie a španělská je 
Rosita. Další českou podobou je Růže.

Mezi slavné nositelky tohoto jména patří herečky Růžena  
Gottliebová, Růžena Merunková, Růžena Nasková, Růžena 
Šlemrová a Růžena Lysenková (babička hereček Anny a Ester  
Geislerových), spisovatelka Růžena Svobodová, nebo malířka 
a sochařka Růžena Zátková pocházející z významného jihočeské-
ho rodu Zátků. Věděli jste, že známou nositelkou tohoto jména 
je i americká herečka, kterou možná znáte z filmu Zelená kar-
ta nebo Příběh Tarzana, Andie MacDowell, která se celým jmé-
nem jmenuje Rosalie Anderson MacDowell? První místo mezi 
nositelkami tohoto jména však zcela nepochybně drží princezna 
Šípková Růženka, hlavní představitelka stejnojmenné pohádky 
pocházející ze sbírek Charlese Perraulta i bratří Grimmů. 

V celé České republice je 28952 Růženek. Toto jméno je tak na 
92. místě v žebříčku nejčastějších českých jmen. Věkový průměr 
nositelek jména Růžena je 70 let. Nejoblíbenější je v oblasti 
Trhových Svinů.
V naší obci žije 5 Růženek, nejmladší je 46 a nejstarší 85 let, 
a máme zde také jednu Rozálii, které je 7 let. Rosita se v Hrdějo-
vicích ani Opatovicích žádná dívka či žena nejmenuje.

Hana Lorencová
Zdroj: www.nasejmena.cz, www.svatky.centrum.cz

veb a technické požadavky odchylně od obecných požadavků, 
což je případ již dnes existujících Pražských stavebních předpisů. 
(§152/2 nového stavebního zákona). 

Radek Lorenc

Zdroj: https://www.estav.cz/cz/10094.novy-plot-v-novem-staveb-
nim-zakone-kdy-je-potreba-povoleni-na-stavbu-plotu

Být Růženkou
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Hasiči jsou připraveni 
pomáhat po celý rok

Drazí sousedé! Nastává období jara a krásného počasí, 
a tak i nám, hrdějovickým dobrovolným hasičům 
dovolte vás obeznámit s působením jak Sboru 
dobrovolných hasičů (dále jako „SDH“), tak i Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce (dále jako „JSDHO“).

Nedílnou součástí naší činnosti je již tradiční čištění kanálových 
vpustí v Hrdějovicích a Opatovicích. Této činnosti věnovali naši 
členové 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, k tomu jsou určené 
odpadkové koše. Další čistění proběhne během letošního jara.

Přípravy na letošní soutěžní sezónu začaly. Především u dětí a mlá-
deže probíhají pravidelné tréninky. I naše ligové soutěžní družstvo 
SDH ženy B – „Bizonky“ začalo svou zimní přípravu v posilovně. 
S příchodem teplejšího počasí se mohou tréninky přesunout na 
tréninkovou dráhu, na což se všichni velmi těší.

Během následujícího roku se naši členové spolku plánují také 
velmi aktivně podílet na spoluorganizaci mnoha obecních udá-
lostí, například tradičního Pálení čarodějnic v Hrdějovicích nebo 
Dětského dne. V létě, dne 23. července 2022 proběhne jubilejní  
25. ročník domácí soutěže „O pohár starostky Obce Hrdějovice“, 
na kterou jste všichni srdečně zváni! Náš sbor dostal také několik 
pozvánek na oslavy a výročí sousedních sborů dobrovolných ha-
sičů, například Adamov, Hosín nebo Dobřejovice. Velmi rádi jsme 
přijali pozvání na oslavy a těšíme se na ně!

Zásahová jednotka v akci

V listopadu loňského roku byla naše jednotka opět požádána o po-
žární dozor na čerpacím stanovišti při Rallye Český Krumlov. Této 
celovíkendové události jsme se zúčastnili s cisternou Tatrou 815 
již po několikáté, a těšíme se na spolupráci v nadcházejících roč-
nících. Nadále probíhá, pro zajištění neustálé a plné akceschop-
nosti, pravidelná údržba a péče o svěřenou techniku a agregáty. 
V průběhu celého roku se koná řada školení, jak teoretických, tak 
praktických, při kterých se proškolujeme a zdokonalujeme v naší 
činnosti. S tím je i spojeno proškolování nových členů jednotky, 
aby byli připraveni na téměř všechny typy zásahů od hašení po-
žárů přes odstraňování spadlých stromů až po spolupráci se slož-
kami IZS.

Pro získávání aktuálních informací o činnostech  
a působení SDH a JSDHO Hrdějovice můžete sledovat 
naše facebookové stránky „Hasiči Hrdějovice“.

Pomáháme obci
Každoročně pomáháme obci, především v období sucha, zalé-
vat veřejnou zeleň před prostorem místní základní školy a v za-
táčce do Nemanické ulice. Zalévání jsme provedli s cisternou  
Tatrou 148. Naše jednotka byla přivolávána k řadě různých udá-
lostí, zejména se jednalo o technické zásahy – odstranění spad-
lých stromů, také jsme vyjížděli ke dvěma rozsáhlejším požárům, 
kde jsme strávili dlouhé hodiny.

Slavnosti sv. Floriána, aneb vítejte v hasičárně

Pokud to současná situace umožní, tak pro vás, milí sousedé, při-
pravujeme Den otevřených dveří u nás v hasičské zbrojnici, a to 
dne 7. května 2022. Prosíme, sledujte aktuální dění a informativ-
ní kanály.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim zasahujícím čle-
nům jednotky, kteří jezdí na výjezdy a pomáhají našim spoluobča-
nům při ochraně jejich majetku. Vážíme si vašeho času, který této 
činnosti věnujete. Přejeme nám všem nezdolné zdraví a energii, 
se kterou překonáme právě tu dnešní nastalou situaci.

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 

Hasiči na Rallye Český Krumlov. Foto: Archiv SDH Hrdějovice.
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V obci máme  
vzácné poklady
Věděli jste, že v Hrdějovicích jsou ukryty poklady 
související s biodiverzitou? Že nevíte, o co se jedná? 
Pojďme tedy společně vypátrat, co tak vzácného 
u nás máme. Pátrání povedou zkušení detektivové, 
kteří se zabývají hledáním pokladů souvisejících 
s biodiverzitou a jsou odborníky na slovo vzatí.

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?
Poslední dobou se v Hrdějovicích zlepšuje biodiverzita přírody. 
Jak to poznáme? Nejlépe je to vidět na ptačích populacích. Zvyšu-
jí se počty žlun šedých, strakapoudů a datlů, kteří jsou velmi pro-
spěšní péčí o stromy. V Hrdějovicích se daří i drobnějším pěvcům, 
mezi které patří: střízlíci, čížci, stehlíci a většina druhů sýkor. Kdo 
zavítá při procházce na okraje lesů, může vidět i káně lesní anebo 
krahujce, který reguluje počty malých ptáků a hlodavců. 

Na jaře, i přes velké sucho, začaly u nás rozkvétat rostliny jarního 
aspektu. Co to je jarní aspekt? Jedná se o období jara, kdy vykvé-
tá porost světlomilných rostlin před tím, než vyraší listy stromů 
a keřů. Mezi tuto květenu objevující se ještě před olistěním stromů 
patří sasanka, plicník, kostival, orsej, křivatec, jaterník a podběl. 
Je ale třeba pomáhat i hmyzu a omezit jarní úpravy lísky obecné, 
vrby jívy, zlatice a štědřenců, které kvetou brzy z jara a zajišťují 
tak přínos pylu a nektaru například pro včely, ale i jiné členovce.

V Hrdějovicích máme několik míst, která jsou unikátní prolínáním 
různých biotopů. O naší loučce, která v sobě ukrývá poklady, se 
blíže dočtete v článku Jitky Štěrbové. Dovolte mi představit vám 
jiný poklad, který se nachází v naší obci, a tím je bývalý povr-
chový důl v lese za kapličkou na Těšíně, tzv. pískovna. Mýtina je 
v tomto případě ze všech stran obklopena lesem, což zajišťuje klid 
a možnost úkrytu pro mnoho druhů zvířat. Unikátní je také malé 
jezírko, které slouží jako domov larvám vážek a šídel, pulcům žab 
a čolků, zároveň je to vzácný geologický útvar. Ptáci a lesní savci 
ho pak využívají jako zdroj vody. Avšak prostor pomalu zarůstá 
ostružiním, nepůvodní křídlatkou japonskou a jinými druhy, které 
se sem dostaly s odpadem ze zahrádek. Takové lokality je zapo-
třebí za každou cenu chránit, protože jsou zdrojem obrovské bio-
diverzity. Budeme rádi, pokud rozšíříte naše řady dobrovolníků, 
kteří jsme se pustili do záchrany tohoto jedinečného místa, aby-
chom je mohli v co možná nejlepším pořádku předat k realizaci 
naučné trasy, která je zde v rámci zpřístupnění Ort naplánována. 

Matyáš Havelka 

Co je biodiverzita?

Pojem biodiverzita znamená rozmanitost živých organismů 
na Zemi a představuje základní předpoklady pro fungování 
ekosystémů, její ohrožení je proto problém pro populace 
všech druhů včetně lidského. Lidskou činností způsobuje-
me degradaci ekosystémů a životního prostředí, ohrožení 
populací mnoha druhů a úbytek nenahraditelných přírod-
ních zdrojů, což vše znamená značné snižování biodiverzi-
ty v celosvětovém měřítku. Co je biodiverzita, asi nejlépe 
pochopíme na tomto příkladu:

Pokud vymizí bakterie a houby, které zajišťují rozklad or-
ganických zbytků a tím zúrodňují půdu, dramaticky pokles-
ne zemědělská produkce. To stejné hrozí, jestliže se sníží 
množství hmyzu, který zajišťuje opylování hospodářských 
plodin. 

Se ztrátou biodiverzity tedy ztrácíme nejen krásu a boha-
tost přírody, ale také destabilizujeme ekologické procesy. 
Přitom na zdravých ekosystémech závisí budoucnost lid-
stva. Snižováním biodiverzity tedy ohrožujeme především 
sami sebe. 

Zdroj:  
https://www.veronica.cz/ekostavitelstvi- 

-a-obnovitelne-zdroje-energie

Matyáš Havelka je student Gymnázia v České a úspěš-
ný řešitel biologických olympiád, který spolupracuje  
s Přírodovědeckou fakultou JU na výzkumu v oblasti  
ornitologie. Je nadšeným včelařem.

Smutné torzo povrchového kaolinového dolu. Foto: Matyáš Havelka.
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Květnaté louky v Hrdějovicích
Máte rádi luční kvítí? Na takovou otázku většina z nás odpoví klad-
ně. Ale kam byste se v okolí obce Hrdějovice vydali potěšit se pohle-
dem na rozkvetlé kopretiny, zvonky, kohoutky a slzičky Panny Marie? 
Takových míst už bohužel mnoho není.

My však jedno takové místo v obci máme a tím je malá loučka na 
Figuře – na tomto čtvrthektarovém kousku mezi silnicí a lesem jsem 
v létě napočítala přes šedesát druhů rostlin. Ostatní hrdějovické louky 
mají sotva třetinu takové bohatosti. Jak to? Většina těchto chudých 
luk bývala poli, nebo byla v minulosti zorána a přeseta jetelotravním 
osivem. Na hospodářských loukách převažují trávy, najdeme na nich 
jen málo pestrých lučních květin. Jinde jsou zase louky sekané na 
nízký pažit a i tam tolik druhů nenajdeme. Loučka na Figuře tak zů-
stává místem, odkud by se mohla barevná kvítka šířit dál.

Jitka Štěrbová vystudovala obor Systematická biologie  
a ekologie na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se bo-
tanice, praktické ochraně přírody a administraci národních 
i evropských dotačních programů na regionálním pracovišti 
Jižní Čechy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Bukvice lekařská. Foto: Jitka Šťerbová. Vyznačení zarůstající loučky na leteckém snímku – Mapy.cz

Lomikamen zrnatý

Kopretina bílá

Štírovník růžkatý

Chrpa luční

Černohlávek obecný

Smolnička obecná

Chrastavec luční a Babočka paví oko

Hvozdík kropenatý  
lidově Slzičky Panny Marie

Co ale obecní loučku ohrožuje, je postupné zarůstání náletem. 
Vzrostlé borovice a duby jsou krásné, louka vypadá jako malý le-
sopark. Jenže borovice svým opadem okyselují půdu v okolí a záro-
veň jako deštník nepustí kapky deště až na zem. V okolí borovic tedy 
rostou jen některé odolné rostliny, anebo nic. Můžete se jít podívat 
a sami uvidíte ten rozdíl. Byla by škoda nechat poslední bohatou lou-
čku zarůst. Stejně tak nové výsadby jírovců na okraji louky budou do 
budoucna ubírat světlo a opadem měnit vlastnosti půdy. Sázení stro-
mů v krajině i v obci je chvályhodné, jen je potřeba dobře zvážit mís-
to výsadby a nesázet tam, kde by stromy ohrozily něco cennějšího.  

Jitka Štěrbová
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Co dvojky na konci 
letopočtu přinesly  
do naší obce
Letošní letopočet je zajímavý tím, že obsahuje tři dvojky. 
Pojďme nahlédnout do světa numerologie a podívejme 
se na to, co charakterizuje číslo dva a jaké zajímavé 
události se odehrály v Hrdějovicích a Opatovicích, 
když na konci letopočtu byla v tom daném roce dvojka.

 
 
Na počátku si řekněme nezvratná fakta. Dvojka je spolu s čís-
lem jedna velmi důležité číslo, které stálo na počátku všech počet-
ních pokusů lidstva. Je to nejmenší a jediné sudé prvočíslo. 

Jak je číslo dva vykládáno v numerologii? Číslo dva je číslo sym-
bolizující intuici, rovnováhu, soucit, cit, diplomacii, spolupráci, 
schopnost vcítit se do druhých, ženský princip a pasivitu. Dvojka 
je také nositelem ohleduplnosti, společenskosti, sociálního cítění, 
snahy o soulad a harmonii. Přináší také negativa, jako například 
přílišné sebeobětování, přizpůsobivost, váhavost a opatrnost či 
protichůdnost myšlenek.

Co jsme vypátrali v kronice 

Podíváme-li se do kroniky obce, najdeme několik zajímavých udá-
lostí, které se odehrály v letech, která končila číslicí dva. K těm 
příjemným patří výstavba naší základní školy či elektrifikace. 
K těm smutným represe a kontroly, které následovaly po atentátu 
na Reinharda Heydricha.

Stoletá hrdějovická pamětnice

Stoleté výročí v květnu oslaví největší pamětnice Hrdějovic a tou 
je hrdějovická kronika, bez které bychom vám nyní nemohli přiblí-
žit, jaké významné události se v obci odehrály. Co si máme před-
stavit pod pojmem kronika? Možná jste se ve škole učili v rámci 
českého jazyka nebo dějepisu, že se jedná o literární žánr, který 
vznikl již ve středověku a dodnes patří mezi důležité prameny 
poznání dřívějších dob. Kronika chronologicky popisuje historické 
události. Nejedná se však o systematickou vědeckou práci, jak ji 
chápeme v moderní historiografii.

Vraťme se ale k hrdějovické kronice. Záměrně říkáme hrdějo-
vické, neboť opatovická kronika má svůj vlastní příběh, který se 
začal psát v roce 1907, kdy 14. ledna nejvyšší maršálek zemský 
Lobkowicz ustanovuje, že (citujeme): „Zemský výbor království 
českého povoluje rozdělení obce Hrdějice ve dvě samostatné obce 
Hrdějice a Opatovice“. Opatovice tak mají svou vlastní Pamětní 
knihu, která je sepsána od roku 1914 do roku 1948.

Prvním kronikářem hrdějovické kroniky se stal rolník Václav Kři-
váček, jehož první zápis do kroniky nám dává nahlédnout do doby 
před sto lety: „Na počátku chci vylíčiti stručně stav obce a okolí. 
Naší obec tvoří obec Hrdějice a osada Nemanice, poštou patříme 
do města Hluboké. Celková výměra pozemků jest 515 hektarů  
z nichž jest 47 hektarů 33 akrů lesa, 64 hektarů 25 akrů luk  
a 48 hektarů 55 akrů pastvin. Sama obec Hrdějice čítá 95 čísel, 
osada Nemanice 16 čísel, dohromady 1040 obyvatelů. Obyva-
telstvo zdejší obce tvoří rolníci, malorolníci, několik živnostní-
ků a pak dělníci. Dělníci nalézají svůj výdělek v blízkém městě  
Č. Budějovice. Ostatním pak příroda dává svůj chléb. Školy dosud 
v naší obci není.“ 

Kronika je bez přerušení vedena až do dnešních dnů. Péče o kro-
niku klade na kronikáře vysoké nároky, neboť musí umět nejen 
dobře česky, ale musí dokázat vystihnout ty nejdůležitější okamži-
ky z dění v obci, které zaznamená pro budoucí, ale pozor, ne na 
počítači nýbrž krasopisně, přesně určeným psacím náčiním. Je to 
obdivuhodné a velice záslužné poslání, děkujeme všem kroniká-
řům, kteří zanechávají své tahy perem v knize a přibližují dobu, 
kterou lidé v obci žijí právě teď.

Svítíme už sto let

Přelomová událost plná radosti, bujaré oslavy všech místních a zá-
vist přespolních? Takto romanticky si díky písni Elektrický valčík 
dua Uhlíř-Svěrák mnozí představují zavedení elektřiny do obce. 
Realita byla o dost prozaičtější. Dne 4. března 1932 podepsala 
naše obec smlouvu s hydroelektrárnou Českého akciového pivo-
varu (Budějovický Budvar) v Českém Vrbném ohledně dodávky 
elektrického proudu. Práce započaly 20. března, kdy byly postave-
ny první sloupy elektrického vedení a zároveň zřizována instalace 
po domech. Elektrifikace se však neobešla bez překážek, jak se 
můžeme dočíst v hrdějovické kronice: „30. dubna byla zde komise 
na zkoumání rozvodní sítě elektrické a zároveň bylo pokračová-
ní této zastaveno Jihočeskými elektrárnami v Mydlovarech, ježto 
tato sama chtěla do naší obce proud dodávati.“ Vše ale dobře do-
padlo a v Hrdějovicích se poprvé svítilo 11. srpna, a to elektřinou 
z elektrárny Českého akciového pivovaru.

Ve stejné době přibyla i elektrifikace obce Opatovice. „Celkové ná-
klady činily 80 000 Kč, z toho stavba transformátoru stála 8 000 Kč.  
Instalace elektrického vedení v jednotlivých hospodářstvích byla 
ukončena roku 1923, domovní instalaci si platil každý sám. Cena 
byla na tehdejší poměry vysoká. Např. p. Benda z čp. 1 zapla-
til za instalaci čtrnácti světel i s přípojkou na motor ve stodole 
4 200 Kč“, můžeme se dočíst v knize Hrdějovice s Opatovicemi  
1350 - 2000 od Aloise Sassmanna.
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Může se zdát, že elektrifikace k nám dorazila poměrně pozdě, 
ale faktem je, že v jižních Čechách, jakožto oblasti s malou pří-
tomností velkých průmyslových závodů, bylo na počátku třicátých 
let téměř 70 % obcí nezelektrizováno. Celé Československo bylo 
elektrifikováno v roce 1960.

Stavbu školy zdržela válka i sousedské spory

O výstavbu základní školy usilovaly Hrdějovice, tehdy Hrdějice, 
již v roce 1914. Na jaře toho roku byly připraveny plány, rozpočet, 
dokonce i nakoupeno dřevo. Stavbu ovšem překazila první světo-
vá válka. „Poněvadž bylo jisto, že ku stavbě tak brzy nedojde, bylo 
dříví prodáno. Po celou válku nebylo možno ku stavbě přikročiti, 
po válce nebylo také hned příležitosti úkol předsevzatý splniti. 
Přispěla k tomu nemálo také ta okolnost, že přání občanů zdejší 
obce se silně rozcházela, hlavně co se týče stavebního místa pro 
školu. Nebylo také divu při velké rozloze obce, že všichni si přáli 
míti pro své děti co nejblíže do školy“, dočítáme se v naší kronice. 
V té době byly totiž Hrdějovice spojené s obcí Nemanice a právě 
obyvatelé Nemanic nesouhlasili s vybraným místem pro stavbu 
školy. Přáli si ji mít až za kolejemi, blíže ke své části a svým dětem.

K zahájení stavby tedy došlo až roku 1932. Projektu i stavby sa-
motné se ujala firma Václav Jirák a syn z Českých Budějovic. Cel-
kové náklady na postavení školy a veškeré práce a aktivity s tím 
spojené činily 375 640 Kč. Škola o pěti třídách byla slavnostně 
otevřena 1. listopadu 1933 a na počest stého výročí narození  
Dr. Miroslava Tyrše bylo usneseno nazvat ji jeho jménem.

Temné období roku 1942 se nám nevyhnulo 

Jaro roku 1942 nepřineslo v Čechách nic dobrého. Válečné útrapy 
se nevyhnuly ani naší obci. „Když se po tuhé zimě, kdy byla hojnost 
sněhu a silné mrazy, otevíralo krásné jaro, horké léto a příznivý 
podzim, nikdo z českých lidí netušil, jaké strasti a utrpení přinese 
tento rok. Válečná litice se nadále stupňovala, ale německému 
molochovi se již začalo nedostávat cenných surovin a barevných 
kovů pro výrobu nových děl, tanků, letadel a ostatního válečného 
materiálu. Bylo proto fašisty nařízeno, aby byly snímány zvony. 
Také naše obec musila v březnu sejmout zvony z kapličky, z ne-
manické zvoničky a z těšínské kaple“, popisuje smutnou událost 
třetího válečného roku kronika.

To ovšem nebylo vše. Jen o dva měsíce později, konkrétně 27. 
května, došlo k atentátu na říšského protektora Reinharda Hey-
dricha. Jako reakce na tento atentát probíhaly, mimo jiné, po celé 
zemi kontroly a domovní prohlídky. Četníci obcházeli domy a pro-
hlíželi osobní doklady všech obyvatel a zjišťovali, zda jsou všichni 
občané policejně hlášeni. Tomu, kdo hlášen nebyl, měl být udělen 
trest nejvyšší - měl být zastřelen. „V naší obci byli hlášeni všichni 
až na tři služebné dívky. Byly proto narychlo vyplněny se zpětným 
datem jejich policejní přihlášky, aby se jim nic nestalo“, líčí váleč-
né útrapy naše kronika.

Pokud zalistujeme v kronice do let nedávno minulých, zjistíme, 
že v roce 1962 byla vybudována mateřská škola v Hrdějovicích. 
Mnozí z nás mají určitě v živé paměti také rok 2002, kdy se přes 
naše obce přehnala zničující povodeň.

Přejeme nám všem, aby letošní rok ve znamení dvojek přinesl naší 
obci především to pozitivní, co tato číslovka symbolizuje.

Hana Lorencová

Jubilanti

Leden
Vyškovská Danuška
Heřmanová Ladislava
Kučera Josef
Osouchová Alena
Fiala František
Sosna Petr
Mazalovská Helena
Šimánek Stanislav

Únor

Smetana Jiří
Schmidmayerová Nataša
Buriánková Marie
Kolková Marie
Špoulová Marie
Kučerová Anna

Březen

Kukačka Jiří

Duben

Procházka Antonín
Kubíčková Jana
Průša Milan
Suchanová Marie

Květen

Rehanzlová Blažena
Svoboda Karel
Hartmanová Ivana
Rehanzlová Zdeňka

Červen

Dvořáková Věra
Kaisler Josef

Červenec

Dvořáková Miloslava
Krupička Ladislav

Srpen
Kodada Pavel
Linda Evžen
Krupička Jiří
Návarová Marie
Kunz Ladislav

Září
Macek Lubomír
Reyhani Reza
Strusková Zdeňka
Chlaňová Marie

Říjen

Lindová Věnceslava
Chlaň František
Bezděka Vojtěch
Bauerová Marie

Listopad

Dvořák Václav
Konopa Petr
Peterka Karel
Svobodová Hana
Muchna Vladimír

Prosinec

Litvanová Helena
Rehanzl Josef
Šiandr Jan

Našim sousedům, kteří se v roce 2022  
dožívají krásného životního jubilea, 
přejeme hodně radosti, pevné zdraví  
a pozitivní energii.
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Setkání s Matějem, 
aneb tip na letní výlet
Je neděle 27. února 2022 osm hodin ráno a z kostela 
ve Zlaté Koruně zní varhany, které ohlašují slavnostní 
mši. Varhany, které náš rodák, opat Matthias (Matěj) 
Ungar, daroval tomuto klášternímu kostelu. A právě 
k čtyřstému výročí od jeho narození byla uspořádána 
nedělní slavnostní mše. Bylo nám ctí přijmout pozvání 
na slavnost věnovanou našemu Matějovi narozenému 
v Opatovicích.

Omlouváme se nyní všem, kdo nejsou příznivci slov ze svaté-
ho Evangelia, ale zkusme se oprostit od toho, kde jsou tato slova 
napsána, ale zamysleme se nad jejich obsahem a současným dě-
ním. Nevybrali jsme je náhodně, tato slova, která byla čtena ve 
zlatokorunském kostele při slavnostní mši za našeho rodáka, jsou 
neuvěřitelně výstižná, jak pro přiblížení jeho života, tak pro při-
pomenutí toho, co se v současné době na evropském kontinentě 
odehrává.

"Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad 
učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že 
vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozo-
ruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: 'Bratře, dovol, ať ti vyndám 
z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed 
vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys 
mohl vyndat třísku z oka svého bratra.

Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný 
strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlast-
ním ovoci. Z trní nesbírají fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny. 
Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale 
zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce."  
(EVANGELIUM Lk 6,39-45) 

Pojďte se nyní podívat, čím přetékalo Matějovo srdce. 

Jaké bylo Matějovo mládí 

Zda byl Matěj, tj. Mates Aleš Ungar, neposedné nebo naopak 
mlčenlivé dítě se již dnes nedozvíme, co o něm ale víme je, že  
Matějův otec, sedlák Jiřík Ungar, se ujal roku 1620 usedlosti 
v Opatovicích čp. 1. Jeho manželkou byla Mariana, se kterou měl 
kromě Matěje další tři děti: Jakuba, který pokračoval v letech 1636 
až 1665 v hospodaření na usedlosti v Opatovicích, Marianu (pro-
vdanou Suchanovou v Opatovicích) a Vavřince. Matěj byl podle 
všeho dítě, které hledalo odpovědi na otázky, neboť po dokonče-
ní filozofických studií vstoupil roku 1654 do cisterciáckého řádu,  
24. 2. 1655 složil mnišský slib a 1. listopadu 1655 byl v Kájově 
vysvěcen na kněze.

Matějova první štace 

Farnost v Kájově se stala v roce 1661 pro Matěje a jeho schopnosti 
první výzvou, neboť ji převzal ve velmi špatném stavu. Farnost se 
potýkala nejen s důsledky třicetileté války, ale také s žalostným 
vedením jeho předchůdce. V době jeho působení v Kájově došlo 
k nebývalému duchovnímu a ekonomickému rozkvětu, pozvedl 
především mariánskou úctu a obnovil konání poutí. Z jeho inici-
ativy došlo v roce 1661 k výstavbě nové fary. Dá se říci, že uměl 
vystihnout dobu a dokázal pro své myšlenky a záměry nadchnout 
své okolí. 

Manažerské schopnosti vynesly Matěje na 
opatský post
Všeobecně výborná správa Kájova a Matějova organizační schop-
nost ho vystřelily na prestižní a vlivnou pozici zlatokorunského 
opata, kterým byl zvolen 26. dubna 1668. Zde ukázal, jak neoby-
čejně je talentovaný, především v oblasti stavebních činností. Pod 
jeho vedením byla dokončena obnova kostela a dalších klášterních 
budov, které můžeme ve Zlaté Koruně obdivovat dodnes. Pro ná-
kladnou stavební činnost získával opat prostředky nejen díky svým 
organizačním schopnostem, ale také velkou trpělivostí a osobním 
charizmatem. Byl to on, kdo inicioval stavbu barokních kostelních 
varhan Abrahama Starcka, které jsou od roku 1699 funkční a jsou 
považovány za jedny z nejzachovalejších v Čechách. 

Současník opata a zlatokorunský mnich a archivář Vilém Fiedler,  
který ve svých spisech chválou příliš neplýtvá, označil našeho  
Matěje za pastýře nejbdělejšího. V klášteře udržoval opat vzornou 
kázeň, k řeholníkům se choval otcovsky a dával jim ve všem nej-
lepší příklad.

Vzácné varhany od našeho Matěje ve Zlaté Koruně.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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Drahotová Marie  
Jiřík František  
Mašek František  
Modrý Karel  
Pešková Marie
Soukup Jaroslav  
Šulda Jan
Zamlinsky Michal

Slepý Matěj dokázal vidět

Jak silnou osobností Matěj byl, je zřejmé i na konci jeho života, 
kdy vlivem dlouhodobé nemoci zůstal téměř slepý. Jeho zhoršu-
jící se zrak mu nedovoloval věnovat se své práci naplno, a proto 
došlo k úpadku morálky některých mnichů. O tom vypovídá visi-
tační protokol z roku 1690, kde je patrné, že v okamžiku, kdy náš 
opat věnuje pozornost své nemoci a nemá sílu na správu kláštera, 
jsou porušována pravidla, v té době nepřekročitelná, například: 
řeholníkům bylo nařízeno, aby vůbec nehovořili se ženami, ženy 
nesměly vstoupit do sakristie, bez dovolení nesměl žádný mnich 
opustit klášter, do cel (pokojů) řeholníků nesmělo být noseno jídlo 
a pití, přísný zákaz byl na pití alkoholu a kouření. Údajně poté, co 
se Matěj dozvěděl, k jakému úpadku v jeho klášteře došlo, zázrač-
ně se uzdravil a vše vzal pevně do svých rukou a při další visitaci 
roku 1695 neshledal visitátor ve Zlaté Koruně větších prohřešků.

Výjimečnost Matěje Aleše Ungara dokládá i to, že na den přesně 
předpověděl svou smrt, zemřel 8. prosince 1701 ve věku 80 let 
na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, které zasvětil celý 
svůj život. Když byla roku 1805 otevřena jeho hrobka, tělo vypa-
dalo neporušeně. Věřící opata ještě na počátku 20. století pova-
žovali za světce. Matějův náhrobek naleznete ve zlatokorunském 
kostele, nápis na náhrobním kameni dnes již není čitelný, ale 
v minulosti byl zaznamenán jeho latinský překlad, ze kterého je 
jasné, že žil podle slov z Evangelia, která byla citována na začátku 
tohoto setkání s naším rodákem: „… Dobrý člověk vydává z dobré 
pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho 
ústa mluví to, čím přetéká srdce." 

Až v letních měsících vyjedete na kole do Opatovic, již budete 
vědět, že v čp.1 se narodil náš Matěj, a budete-li přemýšlet, kam 
na delší výlet, určitě se zastavte ve Zlaté Koruně u jeho náhrobku 
a pátrejte po dalších otiscích, které náš rodák na tomto památném 
a krásném místě zanechal.

Hana Lorencová, Radka Šulistová
Zdroj:https://encyklopedie.ckrumlov.cz/cz/osobno_maalun/

Sousedé,  
kteří nás  
opustili:

Náhrobek, pod kterým jsou uloženy ostatky opata M. A. Ungara.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice. 

Hon na čarodějnice 

Doba, ve které náš Matěj žil, byla dobou velice smutnou, pro mno-
hé z nás až děsivou, jen pro připomenutí, je to doba, kdy ze strany 
společnosti docházelo k neblahému „honu na čarodějnice“. A zde 
se opět ukázalo, jak moderní Matěj byl, neboť je doloženo, že 
v roce 1681 se zachoval na církevního hodnostáře velice moudře. 
Tehdy nahlásil černický farář opatovi, že nějaké dvě ženy očarova-
ly dobytek v okolí kláštera, především v Rájově, a jemu samotné-
mu očarovaly voly, že s nimi nebyl schopen provádět polní práce. 
O řešení případu nejsou bližší informace, ale pravděpodobně opat 
vyhodnotil situaci rozumně a záležitost vyřešil v tichosti. Lze tak 
usuzovat z toho, že kdyby se tento případ zviditelnil, došlo by 
k mučení či usmrcení řady nevinných osob.
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Žijeme fotbalem 
Jako každoročně se opět spolu setkáváme nad 
stránkami našeho Zpravodaje. Doufejme, že covidová 
krize je již za námi, a pevně věřím, že i současná situace 
nebude mít negativní vliv na činnosti našeho klubu.

Fotbalová sezóna je v plném proudu, proto mi dovolte vás infor-
movat o aktivitách Slavoje Hrdějovice z.s. Od sezóny 2021/2022 
máme kromě stávajících kategorií mládeže po několika letech 
nově obsazenou i kategorii „Starší žáci“. V této kategorii máme 
10 dětí včetně 1 dívky, narozených v letech 2007 a 2008. Starší 
žáci se zatím zúčastnili 2 halových turnajů s umístěním pokaždé 
na krásném 2. místě.

V kategorii „Mladší žáci“ máme celkem 18 dětí narozených 
v letech 2008-2010, z toho dokonce 5 dívek. Mezi jejich úspě-
chy patří 3. místo na turnaji v Ševětíně. Přes zimu hráči mlad-
ších žáků odehráli okresní zimní ligu v Třeboni s výsledkem na 
5. místě z celkového počtu 10 klubů.

V kategorii „Starší přípravka“ je 11 dětí, ročníky narození 2011 
až 2012. Děti narozené v roce 2010 ukončily své působení v této  
kategorii turnajem ve Čtyřech Dvorech, kde se umístili na 2. místě.  
I v tomto mužstvu máme 1 dívku. Stejně jako mladší žáci se i star-
ší přípravka zúčastnila okresní zimní ligy v Hodějovicích, kde se 
umístili na 5. místě.

„Mladší přípravka“ má současné složení 21 dětí ročníků 2013  
až 2015 včetně 4 dívek. Tato přípravka se spolu s ostatními  
zúčastnila turnaje ve Zlivi, kde vybojovala 5. místo.

RÁDI UVÍTÁME NOVÉ ČLENY 
DĚTI VE VĚKU OD 6 LET (ročník 2016 a starší).

Tréninky mladší a starší přípravky:
Pondělí 17:00 – 18:30 hodin
Středa 17:00 – 18:30 hodin

Tréninky mladších a starších žáků:
Úterý 7:00 – 18:30 hodin
Čtvrtek 17:00 – 18:30 hodin
Tréninky probíhají na hřišti v Hrdějovicích. 

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

Malí fotbalisté se čerta nebojí!
Foto: Archiv Slavoj Hrdějovice.

V letošním roce nás ještě  
čekají následující domácí zápasy:

Starší přípravka:
20. 5. 2022  16:30  Hrdějovice – Hluboká nad Vltavou

Mladší přípravka:
03. 6. 2022  17:30  Hrdějovice – Ševětín
17. 6. 2022  17:30  Hrdějovice – Temelín

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

Letošní již třetí ročník letního fotbalového soustředění pro členy 
našeho klubu se bude konat v termínu 15. – 19. 8. 2022. 
Bližší informace budou upřesněny.

Jménem Slavoje bych chtěl vyjádřit všem dík za jejich práci a po-
přát nám i nadále hodně zdraví a trpělivosti. Pokud si budeme 
věřit a spolupracovat, půjde nám to i v tomto roce, jak se říká, 
jako po másle.

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 Slavoj Hrdějovice Miroslav Douda
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Virtuálně kolem republiky
aneb společně objedeme naši zemi

Na letní prázdniny máme pro školáky připravenou soutěž,  
kde se budeme společně snažit objet hranice České republiky  

a tím ujet minimálně 2100 km a více.
Tak do pedálů a jedeme!

Soutěž odstartuje první den letních prázdnin 
1.7. a skončí 31.8.

O co jde?

• Děti, samy nebo s rodiči, budou zaznamenávat kilometry,  
 které ujdou, uběhnou nebo ujedou na kole či koloběžce
• Žáci 1. stupně ZŠ Šindlovy Dvory vyzývají ke zdravému  
 soupeření žáky ZŠ Hrdějovice
• Třídy 2. stupně ZŠ Šindlovy Dvory budou soupeřit mezi sebou
• Trasu cesty, počet kilometrů a fotografie ze startu a cíle školák  
 zašle na e-mail: skolanakole@seznam.cz, společně se svým  
 jménem, třídou a názvem své školy
• Každá třída si může na Facebooku/skolanakole pravidelně  
 kontrolovat, v jakém místě trasy se virtuálně nachází
 Dále budou průběžné informace zveřejňovány na webové  
 stránce www.skolanakole.cz
• Vítězům i zúčastněným budou předány hodnotné ceny

Pravidla a obecná ustanovení:
• Na každé cestě dbej na bezpečnost silničního provozu a mysli  
 na své zdraví
• Do započtených kilometrů a ujeté vzdálenosti se uznávají  
 pouze údaje žáka
• Minimální započítaná vzdálenost jsou 2 km
• Konej pouze ve smyslu fair play
• Zasláním údajů účastníci souhlasí s použitím fotografií  
 a zaslaných dat v souladu s GDPR

Přejeme všem, aby si soutěž a toto léto užili!
Těšíme se na vaše výsledky a fotografie.

Petr Slezák



24

Ohlédnutí za  
společenským životem
Je velice složité, v okamžiku, kdy sledujeme seriál 
o válečném dění a jeho vývoj v přímém přenosu z míst, 
která jsou nedaleko od nás, uspořádat myšlenky tak, 
abychom vás dokázali provést krajinou radostného 
společenského života v naší obci. Ale jsou to mnohdy 
právě hudba a kultura, které v těžkých chvílích dokážou 
v lidech probudit neuvěřitelnou sílu a naději. Pojďme 
se tedy oprostit od chmurných myšlenek a nechme  
se unášet na společenské vlně, která nás v minulých 
měsících odpoutala od covidových či jiných starostí.

První zastavení bude opravdu symbolické, neboť 3. listopadu 
2021 byl u naší základní školy znovu vysazen platan. Možná se 
divíte, vždyť byl přece tento strom vysazen na jaře. Strom se však 
neujal a odumřel. Smutek, který nám toto zjištění přineslo, trval 
právě do podzimních dnů, kdy firma Landeco společně s patro-
ny tohoto stromu, kteří darovali obci finance na výsadbu před 
školou, vysadila strom náhradní. Velice děkujeme všem patronům 
nově vysazených stromů, kteří tak velkou měrou pomáhají zeleni 
v obci. Pokud byste si chtěli také vysadit svůj strom a připojit se 
mezi hrdějovické mecenáše, ozvěte se nám. Během léta budou vy-
sazovány nové stromy v prostoru před poštou a obecním úřadem.

Vlastík, jedině pivo! 
Sluneční paprsky provázely Venkovní sousedské setkání, které se 
uskutečnilo dne 4. listopadu 2021 při příležitosti otevření zrekon-
struovaného hřiště v Zahradní ulici. Sousedé sousedům s radostí, 
tak by se dala jednoduše pojmenovat úžasná atmosféra, která celou 
akci provázela. Radost si užili všichni od dětí až po ty dříve naroze-
né. Dětem chutnalo hřiště a neopustily ho ani při slavnostním křtu. 
Hřiště nese jméno po našem vzácném sousedovi, který byl duší to-
hoto místa a již mezi námi není. Samotného aktu se ujala jeho man-
želka, paní Naďa. Ve chvíli, kdy měla být slavnostně otevřena, tak 
jak to u takovéto příležitosti bývá, láhev sektu, paní Naďa povídá 
„Vlastík…jedině pivo“. Křest tedy neproběhl „bublinkami“, ale jiným 
pěnivým mokem. Pro radost všech hrála sousedská kapela, tančilo 
se, jedlo a radovalo. Na porci vynikajícího pečeného prasátka, které 
opět připravili sousedé pro své sousedy, se stála fronta, kde jste si 
mohli popovídat, a vůbec nikomu to čekání nevadilo. Pro znalce vín 
byla připravena ochutnávka vín z jižní části Moravy přímo z vinař-
ství Zimolka. Nesmíme zapomenout na úžasné kulinářské dobroty, 
a to jak sladké, tak slané, které sousedé sousedům upekli. A aby ve-
čer nikomu nebyla zima, sousedé z Litvínovic nám zdarma zapůjčili 
nejen obrovské stany, ale také teplomety. Přejeme si, aby každé sou-
sedské setkání na Vlastíkově hřišti bylo nabito takovouto radostí. 
Nejbližší plánovanou akcí na tomto místě bude Vítání léta v červnu.

Hotovo, platan pod kontrolou patronů zasazen.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Tati, držíš mě?
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Křest jedině pivem.  
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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Není co slavit a za co děkovat
Svoboda je vzácná a její nabytí často stojí mnoho lidských životů. 
Je těžké ji získat, ale lehké ji ztratit. Dění, které začalo v únoru 
tohoto roku, je toho důkazem. Poděkování za svobodu proběhlo 
v Hrdějovicích v úterý 17. listopadu 2021, a to tím, že jsme se 
opět připojili v 17 hodin a 11 minut k celorepublikovému rozez-
nění Modlitby pro Martu a nasvícení budovy v barvách trikolóry, 
v našem případě se do trikolóry opět oblékla kaple sv. Rocha. Po 
zaznění posledního tónu písně Marty Kubišové jsme již tradičně 
šli symbolickou cestu svobody ke kapli na Těšíně, kde jsme si 
společně zazpívali naši národní hymnu. Dovolte nám podělit se 
s vámi o jeden velice silný moment, ze kterého nám, dnes ještě 
víc, jde mráz po zádech. Poklidný happening za svobodu a demo-
kracii byl přerušen běžcem, který ve sportovním dresu mezi námi 
proběhl a pronesl tato slova: „Není co slavit a za co děkovat“. On 
běžel dál, jeho slova však zůstala ve vzduchu jako memento, aniž 
kdokoliv mohl tušit, co se stane za tři měsíce. 

Hrdějovickou náves ozdobil betlém

Adventní období bylo provázeno, stejně jako předchozí rok, zhor-
šenou pandemickou situací, což znemožnilo setkávání v uzavře-
ných prostorech. Obecní rozhlas se tak opět stal poslem adventní-
ho času a první adventní neděli nám ohlásil rozsvícení vánočního 
stromu, andělů a tentokrát i příchod sv. Marie a sv. Josefa, kteří 
společně s námi čekali narození Ježíška na naší návsi. Hrdějovický 
betlém dělal radost dětem, které k němu hojně chodily, ale také 
dospělým, kteří se u něj při procházkách neopomněli zastavit.  
Advent je dobou očekávání, zastavení, zamyšlení a náš betlém nám 
toto zastavení do Hrdějovic vnesl, neboť i ti, kteří obcí pouze pro-
jížděli, na návsi zpomalili či úplně zastavili. Náš betlém nezaujal 
pouze kolemjdoucí, ale byl vybrán do ankety Českobudějovického 
deníku mezi osmnáct nejkrásnějších betlémů, které jsou ve veřej-
ném prostoru na českobudějovicku, a umístil se na čtvrtém místě. 
Děkujeme každé nápomocné ruce a především těm, kteří sen mít 
v Hrdějovicích betlém s láskou proměnili ve skutečnost. Těšíme se 
z očekávání, zda se v dalších letech Svatá Rodina rozroste, a po-
kud ano, tak o jakého člena.

Mikuláš a jeho družina na nás nezapomněli ani v těžkých časech 
a opět přišli 5. prosince, jak do Opatovic, tak na náves v Hrdějovi-
cích, a svou pouť již tradičně ukončili u kapličky na Těšíně. 

Co přineslo betlémské světlo

V podvečer 23. prosince se betlémské světlo rozzářilo v Opatovicích 
a Hrdějovicích. Do poslední chvíle jsme věřili, že bude nějaká mož-
nost uspořádat hudební zastavení, které každoročně probíhá pod 
taktovou našich sousedů ze Zahradní ulice. A povedlo se, hudební 
zastavení se u kapličky na Těšíně konalo za dodržení pandemic-
kých opatření a rozzářené nebyly pouze lucerničky, ale především 
tváře všech, kteří si pro betlémské světlo ke kapličce přišli. Věří-
me, že toto pohlazení pro nás sousedé připraví i tento rok. Děku-
jeme. Zároveň děkujeme těm, kteří pro nás každoročně betlémské 
světlo v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích vyzvednou 
a s velkou péčí jej převezou k nám.

Naši zvoníci na Štědrý den ve 14.00 hodin rozezněli zvony 
v Opatovicích a Hrdějovicích tím nám oznámili, že přichází 
nejočekávanější večer v roce. Nová tradice, kterou zavedly děti 
z Dětské rady na Štědrý den 2020, byla obohacena o tradici no-

Mikulaš a jeho družina u kaple na Těšíně.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Zastavení u kaple na Těšíně 17.11.2021.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Šikovné hrdějovické ručičky pro nás vytvořily Betlém.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.
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vou, spojenou s betlémem, a tou je uložení Ježíška do jesliček. 
Po utišení zvonů bylo na náves k našemu betlému přineseno bet-
lémské světlo a do jesliček děti položily Ježíška. Bylo to niterné 
zastavení, které všem přítomným vykouzlilo úsměv na tváři. Do 
svých domovů si tak odnášeli nejen betlémské světlo. 

Jak na Nový rok …

Třetí lednový víkend nového roku se nesl ve sportovním duchu. 
V sobotu 15. ledna přivítala hrdějovická tělocvična účastníky No-
voročního nohejbalového turnaje, organizovaného našimi nohej-
balisty TJ Slavoj, kterého se zúčastnily týmy z celého okolí. Na 
podzim jsme vám přinesli reportáž o zářijovém venkovním tur-
naji, jenž ukázal, že věk je opravdu jenom číslo. Neuvěřitelnou 
kondici naši nohejbalisté ukázali i na novoročním turnaji, kdy se 
na hřiště postavil tříčlenný tým, jehož věkový součet činil 232. 
Klobouk dolů, pánové! Štěstí jednomu z našich týmů, který se 
umístil na prvním místě, možná trochu přinesly i nové dresy, které 
hrdějovičtí nohejbalisté na začátku turnaje od obce obdrželi, aby 
při turnajích i mimo naši vesnici všichni viděli, jak v Hrdějovicích 
umí kluci válet nohejbal, a to bez rozdílu věku. Skvělá inspirace 
pro nás všechny, děkujeme za ni.

Pohybová aktivita pokračovala i v neděli 16. ledna, kdy jsme 
si vyšlápli z Hrdějovic do Opatovic a zpět. Trasa vedla z návsi 
v Hrdějovicích k pomníku letců, dále okolo Vltavy s cílem u ko-
várny v Opatovicích, kde byl pro účastníky připraven teplý nápoj. 
Přestože bylo mrazivé odpoledne a stromy zdobila jinovatka, mezi 
chodci panovala dobrá nálada. Ahoj na novoročním výšlapu 2023.

Naši nohejbalisté jsou fešáci.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Ani mráz nás neodradil od Novoročního výšlapu.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Uklízím, uklízíš, uklízíme

S přicházejícím jarem jsme v Hrdějovicích a Opatovicích chtěli 
společně s okolními obcemi Hosínem a Hlubokou odstranit od-
padky z našeho okolí a připojit se tak 9.dubna 2022 k celorepub-
likové aktivitě Ukliďme Česko. Všichni, kteří se chtěli do této akce 
zapojit, se mohli přihlásit u Petry Pixové, která se zhostila role 
zprostředkovatele. Do akce se zapojili obyvatelé Trägerova Dvora, 
kteří se v této lokalitě celoročně o své okolí starají, i přes neustálé 
nájezdy odkladačů odpadků. Za tuto pomoc jim mnohokrát děku-
jeme. Žluté pytle, které nám agentura Ukliďme Česko poskytla, 
jste našli v katastru obcí Hluboká a Hosín plné, v katastru obce 
Hrdějovice si pytle nikdo nevyzvedl. Ale abychom nebyli úplně 
smutní, naše nejmladší generace, pod vedením Matyáše Havelky, 
se pustila do záchrany a úklidu bývalé pískovny, vzácného geolo-
gického povrchového dolu, který je v současné době v dezolátním 
stavu v důsledku dlouhodobého neuctivého přístupu nás lidí a pů-
sobení invazivních rostlin. Pokud se budete chtít připojit k řadě 
dobrovolníků, kteří se zapojili do úklidu tohoto místa, a podat po-
mocnou ruku, najdete v místě pískovny stanoviště s popisem, co je 
pro záchranu této vzácnosti potřeba udělat. Pokud nenajdete úko-
ly na naší úklidové stezce, dejte vědět na obecní úřad Hrdějovice, 
abychom mohli jednotlivá stanoviště obnovit. Děkujeme a vážíme 
si toho, že nám mladá generace v naší obci ukazuje, že ne každou 
díru v zemi je vhodné zavézt a zničit tak vzácné území.
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Chyťte králíka 

Svátky jara jsme v Hrdějovicích a Opatovicích přivítali nejen úkli-
dem, ale také něžnou výzdobou, o což se zasloužili naši zaměst-
nanci obecního úřadu, kterým velice děkujeme. K čemu ale ještě 
došlo na návsi? Několik dní jste mohli na návsi v Hrdějovicích 
pozorovat jarního útěkáře, který asi nechtěl skončit na velikonoč-
ním pekáči a rozhodl se pro svobodný, byť nebezpečný, život. 
Tímto útěkářem byl jeden králík z místního stavení, kterému jeho 
bráškové v králíkárně říkali: „Neběhej na náves, přejede tě auto“. 
Jenomže králík tak moc toužil po svobodě a při první příležitosti 
šup, vyskočil z králíkárny, vyhnul se na dvorku psu hlídači a byl na 
návsi. A jak to bylo dál? Králík běhal tak divoce a šťastně, že ho 
nikdo nechytil. Celou náves měl jen pro sebe. Navečer mu začala 
být zima a vzpomínal, jak mu bylo v králíkárně teplíčko, ale při 
vidině velikonočního oběda ani na minutu nezaváhal a do králí-
kárny se nevrátil. Protože to byl chytrý králík, našel útočiště pod 
zaparkovaným autem, kde bylo ještě doznívající teplo z motoru. 
A že těch aut je na návsi v Hrdějovicích dostatek, zimou králík 
netrpěl. Ptáte se, zda je tam ještě teď? Není, představte si, že 
jednoho dne se objevil velký zajíc s čtveřicí malých zajíčků z dílny 
našich šikovných hrdějovických ručiček, které na podzim vytvo-
řily duchy a advent obohatily krásným betlémem, a náš králíček 
zmizel. Asi se nechtěl o náves dělit. 

Výprava za kulturou je obnovena

Hurá, dne 16. dubna se nám po dlouhé pauze podařilo uspořádat 
výpravu za kulturou. Do poslední chvíle jsme měli obavu, že nám ji 
opět zhatí nějaké zákazy, ale nastalo se tak a v půl desáté dopoled-
ne jsme vyrazili směr Praha na muzikál Láska nebeská, kde v jedné 
z rolí opět bravurně zpíval náš Honza Kopečný. Představení mělo 
veselou velikonoční atmosféru, která se přenesla i na naše účastní-
ky výpravy, a z Prahy jsme si odváželi pozitivní náladu. Další výpra-
va za kulturou je naplánována na listopad 2022. Pokud se chcete 
stát účastníky našich výprav, přihlaste se u Radky: starosta@hrde-
jovice-opatovice.cz nebo Gábiny: GabinaToufarova@seznam.cz.

Filipojakubská noc jak má být 

Tradiční stavění máje a pálení čarodějnic jsme v Hrdějovicích mohli 
naposledy společně prožít v roce 2019. Po třech letech jsme se ko-
nečně dočkali a tento okamžik jsme si opravdu užili! Oslava jara 
začala na návsi příjezdem „obětní čarodějnice“, kterou vyrobily děti 
z naší základní školy, a nejen to, naši školáci připravili pod vede-
ním paní učitelek kouzelné čarodějnické vystoupení. Po vystoupení 
žáků následovalo pod velením našich hasičů stavění májky. Stavě-
ní máje přihlíželi nejen děti a dospělí, ale přihlíželo také sluníčko, 
které přinášelo příjemné teplo a podpořilo radost, jež celou akci až 
do večera provázela. K této jarní době také patří tradice kradení 
májek, především jejich věnců, které jsou nejvzácnější kořistí. Ve 
vesnici, která věnec na májce neuhlídá, prý uschnou všechna mla-
dá děvčata. Proto věříme, že májka v Hrdějovicích bude střežena 
dobře, a to jak hrdějovickou mládeží, tak čarodějnicí „strážkyní“ 
z dílny šikovných hrdějovických ručiček, která v ohrádce na návsi 
vystřídala zajíčky. Když byla hrdějovická májka bezpečně na svém 
místě, za asistence našich hasičů jsme společným průvodem obcí 
naši obětní čarodějnici doprovodili až na Figuru - místo, kde se 
v Hrdějovicích každoročně o filipojakubské noci čarodějnice sléta-
jí. Rituálnímu upálení čarodějnice předcházelo krásné vystoupení 
hrdějovického pěveckého sboru Pan Džbánek pod vedením Naďi 
Válové. Poté bylo přistoupeno k obřadnímu upálení čarodějnice, 
které je již po staletí symbolem oběti za ochranu obce a jejích oby-
vatel před zlem. Této tradici tentokrát přihlíželo nebývalé množství 
sousedů a nejen to, chráněn před zlem byl i náš „hrdějovický vzduš-
ný prostor“, a to dvěma letadly z nedalekého letiště na Hosíně, kte-
rá se náhle objevila a v neobvykle malé výšce nad námi přelétla. 
Pak se již rozběhla volná zábava doprovázená soutěžemi přinášejí-
cími radost především našim dětem. Radost jsme však mohli udělat 
i našim chuťovým buňkám, zejména díky báječným bramborákům 
z „kuchyně“ rodiny Stejskalů. Velké poděkování patří všem, kteří 
se na zajištění akce podíleli a přispěli tak k příjemné atmosféře. 
A protože každou správnou filipojakubskou noc musí doprová-
zet hudba, aby odehnala zlé čarodějnice vyskytující se v tento čas 
v blízkosti lidských obydlí, nemohla chybět naše oblíbená hudební 
kapela Clasik Country Colegium, která nás ani letos nenechala na 
pochybách, že v jejích rukou jsme v tom správném bezpečí. Tak 
ahoj na „čarodějnicích“ 2023!

Šikovné hrdějovické ručičky pro nás vytvořily velikonoční rodinku.
Foto: Archiv OÚ Hrdějovice.

Věříme, že jaro a léto letošního roku přinesou více takovéto fi-
lipojakubské radosti a méně starostí, než tomu bylo během po-
sledních let, a umožní nám potkávat se na všech sousedských se-
tkáních a je jedno, zda sportovních, společenských, hasičských… 
Aktuální informace o plánovaných akcích naleznete na webových 
stránkách a Facebooku obce Hrdějovice, popř. informačních pla-
kátech či prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu. Možná se to 
bude jevit jako fráze, ale věřte, že optimismus nám pomůže tento 
velice náročný čas překonat. Držme si palce!

Radka Šulistová

Krátkou fotoreportáž z Čarodějnic  
naleznete na str. 28-30. 
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1) Jak poznáme tu obětní čarodějnici a kdy se objeví. Asi už ji vidím.
Foto: Pavel Průcha.

3) Tak, která z nás dvou je ta obětní?
Foto: Pavel Průcha.

2) Být čarodějnice je pěkná řehole.
Foto: Pavel Průcha.

4) Spadne-nespadne, stavění máje je dobrodružství.
Foto: Pavel Průcha.
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7) Před zapálením ohně jsme si užili zpívání našeho sborečku.
Foto: Pavel Průcha.

6) Průvod s čarodějnicí vyráží.
Foto: Pavel Průcha. 

5) Malé čarodějky a čarodějové v akci.
Foto: Pavel Průcha.

8) Čarodějnice, děkuji Ti, že od nás odeženeš zlé příšery.
Foto: Pavel Průcha.

9) Čarodějnici smí vynést na vatru pouze hasiči.
Foto: Pavel Průcha.
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10) Máme radost, že si můžeme hrát.
Foto: Pavel Průcha.

13) Bez dobré kapely by to nebylo ono.
Foto: Pavel Průcha.

12) Tak takto se vaří kouzelný nápoj.
Foto: Pavel Průcha.

14) ... a bez buřtů, také ne.
Foto: Pavel Průcha.

11) Není to vůbec lehké trefit se, když na vás kouká čarodějnice.
Foto: Pavel Průcha.

15) A je konec...tak snad opět za rok.
Foto: Pavel Průcha.
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Pravda, co to vlastně je? Každý se jí ohání. Každý má svou. Z úna-
vy a frustrace při jejím hledání vzniká názor, že je relativní, že 
neexistuje, nebo je někde uprostřed. Jenže uprostřed čeho? Jak 
spočítat aritmetický průměr z pravd, polopravd, spekulací a na-
prostých lží? Matematičtí premianti mi jistě poradí, abych použil 
vážený, nikoliv aritmetický průměr. Jasně, to se tváří logicky. Je 
třeba postupovat s trpělivostí Popelky. Rozdělit informace podle 
kategorií, přiřadit jim podle jejich věrohodnosti příslušnou váhu, 
přičemž fejkům náleží váha nulová. Těžký, řekl bych, skoro neře-
šitelný úkol. 

Mnohem snazší, než vypátrat pravdu, je uvěřit. Také proto se vět-
šina touto cestou vydá. Převezme nějaký názor. Velmi často je to 
názor majoritní. Historická zkušenost a pud sebezáchovy velí, že 
je lépe své okolí nedráždit. Často je to převzatý názor někoho, 
kdo má důvěru, kdo je celebritou (byť v absolutně jiném oboru). 
Případně názor někoho, z koho mají lidé strach nebo ho potřebují. 
Papouškování názoru nějaké autority je totiž spolehlivá metoda, 
jak se zavděčit. Pak už je cesta za domnělou pravdou snazší. Z in-
formační záplavy si většina publika vybírá ty zprávy, které dotyčný 
názor potvrzují. Informace, které nezapadají tam, kam potřebuje, 
bagatelizuje, zpochybňuje nebo se jim raději vyhýbá. Proč se zdr-
žovat a ztrácet energii pracným srovnáváním více zdrojů, když 
si může vybrat jen ten, který se hodí její vlastní vyšlapané cestě. 

Znovu jsem o tom přemýšlel, když vypukla rusko-ukrajinská vál-
ka. Tisíce Rusů sice rychle pochopily, že se vrací stalinistická epo-
cha a že jediné rozumné řešení je emigrace. Nicméně většina Rusů 
stojí jednoznačně za Putinem a věří v oprávněnost svaté války pro-
ti Ukrajincům a fašistickému zbytku světa. Důvodů je jistě více. Na 
prvním místě stojí bezpochyby všudypřítomná propaganda a potí-
rání oponentních názorů. Většina Rusů má nebo před válkou měla 
přístup k internetu a tedy i možnost srovnání. Nechybí jim tedy 
nezávislé informace, pokud o ně stojí. Po generace si však pěstují 
pocit velkého národa, kterému vše patří. „Hranice Ruska jsou na 
kozáckém sedle“, platilo již po staletí za carského Ruska. Jakmile 
někam přišli, hned jim to tam patřilo. Rozpad Sovětského svazu 
nerozdýchala ani generace, která ho nezažila.

Četl jsem několik knih o stalinismu. Scénář 
byl vždy podobný. Nejprve „osvobodili“ území. 
Pak pozatýkali nepřátele, kterým dali nálepku 
kontrarevolucionářů, kapitalistů, kulaků nebo 
fašistů. Kritériem, kdo je třídním nepřítelem, bylo 
vzdělání, majetek, příbuzenský vztah, či příslušnost 
k nespolehlivé národnostní menšině. Někdy stačilo pode-
zření nebo udání. Vždy nebylo nutné soudit a popravovat. Většina 
nepohodlných zahynula při nelidském transportu, hlady, vyčerpá-
ním a na infekční nemoci. „Osvobozené“ území si pak zabydleli 
etničtí Rusové. Velká část dnešních Rusů jsou potomci těch, kteří 
měli tyto hrůzy na svědomí, nebo z pudu vlastní sebezáchovy to 
nechtěli vidět a nechtějí si to ani připomínat. Podíl spoluviny dává 
jiný pohled na minulost i na přítomnost. Jevfrosinija Kersnovska-
ja v knize „Jaká je cena člověka“ výstižně komentuje osvědčené 
zásady, která můžeme směle nazvat sovětskými přikázáními:

1) Nemysli.
2) Jestliže myslíš, nemluv.
3) Jestliže mluvíš, nepiš.
4) Jestliže píšeš, tak se nepodepisuj ... A dobře se ti povede, 
dlouhá léta budeš žít na zemi, v SSSR ...

Často mě překvapí, když mezi svými známými narazím na velmi 
podivné názory, na nesmyslné konspirační teorie. Nepřičítám to 
nedostatku intelektu, protože vím, že se často jedná o lidi, kte-
ří jsou schopní, něco v životě dokázali a nepostrádají ani empa-
tii. Přesto věří teoriím, nad kterými můj rozum zůstává stát. Já 
samozřejmě také nemám patent na rozum. Určitě jsem denním 
konzumentem mnoha nesmyslů, i když si naivně myslím, že stále 
čerpám informace z více nezávislých zdrojů. Je mi jasné, že slovo 
„nezávislý“ je v džungli informací víc než ošidné. Konspirační te-
orie a fejky jsou přitažlivé tím, že jsou vymyšleny formou dobro-
družného příběhu, který posluchače a diváky osloví mnohem víc, 
než holá fakta a statistiky. Možná, že konzumentům dávají pocit, 
že jsou chytřejší, než ta většina sledující veřejná média. Vyznavači 
konspiračních teorií si myslí, že jsou o krok vpřed, že se nedají 
napálit. Často jsou to ti, kteří mají hodně času a kteří sdílením 
a přeposíláním „zaručených pravd“ zahlcují své známé.

S dnešní pravdou a s pravdou z dob socialismu je to obdobné jako 
s nakupováním. Dříve jsme dostali jeden produkt. Dneska je často 
obrovská nabídka a o to těžší je si vybrat. 

Petr Krčmář

Obec Hrdějovice se stala vítězem v soutěži RADNIČNÍ LISTY 
ROKU 2021 na jihu Čech. V rámci celé ČR se naše místní „peri-
odikum“ umístilo na čtvrtém místě se ztrátou pouze dvou bodů 
na vítěze. Citujeme úryvek z hodnocení Hrdějovických listů: 
„Jako mimořádně kvalitní hodnotíme veškeré texty po stránce 
obsahové, stylistické a gramatické. Textové útvary jsou čtivé, 
poutavé, zajímavé a vyhýbají se typicky “úřední” mluvě, tedy 
působí jako texty běžně publikované v profesionálních komerč-
ních zpravodajských médiích“. „Hrdějovické listy vynikají neob-

vyklým pojetím a svéráznými grafickými 
prvky, které působí skvěle - jsou originál-
ní, vtipné, elegantní a kreativní“.

Bližší hodnocení si můžete přečíst 
na webových stránkách obce. 
https://www.hrdejovice-opatovice.cz/
www/obechrdejovice/fs/rl-m21-
-hodnoceni-hrdejovice.pdf

První na jihu Čech a čtvrtí v republice

Hrdějovický  
sloupek



Informace o provozu 
sběrného dvora 
Středa:  
15:00 – 18:00 
Sobota: 
10:00 –12:00, 14:00 – 17:00
(kromě státních svátků)

Adresa: 
ulice Luční (areál objektu keramičky)
Kontakt:  
Marta Křížová +420 776 700 989
Ivan Hašek +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. Odebí-
rané odpady: sklo, plast, velkoobjemný 
odpad, nebezpečný odpad, kov. 

Kontejnery na BIOodpad jsou umístěny 
po celý týden celoročně na stálých 
místech u sběrného dvora, u starého 
sběrného místa, v lese na Těšíně u býva-
lé pískovny a v Opatovicích.

V případě potřeby si kontejner můžete 
po předchozím objednaní a zaplacení 
manipulačního poplatku nechat přistavit 
vždy v pátek k vašemu domu.

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 

Mgr. Petr Haikl
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.

Pokud potřebujete mít osobní schůzku se starost-
kou, prosíme, učiňte tak po telefonické domluvě. 
Je to z toho důvodu, aby se Vám paní starostka 
mohla plně věnovat.


