
"Již kolikrát jsem kreslil opatovickou náves,
bělostný štít vedle štítu jako ideální jeviště
pro Prodanou nevěstu .."

Ladislav Stehlík: Země zamyšlená,
2.díl, 4. vydání, Praha 1966

Hospodáři ve vsi Opatovice roku 1785 podle Josefského katastru byli: v čp. 1 Vavřinec Benda,
čp. 2 Martin Suchan, čp. 3 Vojtěch Zevl, čp. 4 Václav Linhart, čp. 5 Václav Mareš, čp. 6 (obecní
kovárna), čp. 7 Jakub Krčma, čp. 8 (obecní pastouška), čp. 9 Josef Tesař, čp. 10 Šimon Klojda,
čp. 11 Jan Šulista a čp. 12 Matěj Košťál. Opatovice rozložené na pravém břehu Vltavy leží 2 km
jižně od zámku Hluboká a jsou dnes součástí obce Hrdějovice.

První písemná zmínka o vsi pod tímto názvem je z roku 1378 ve formě Opatowiczi, kdy se spolu
s řadou obcí příslušných k hradu Hluboká dostala do zástavy Janovi landkraběti z Leuchtenberka,
ale zcela jistě vznikla již dávno předtím. Vždyť v nejbližším okolí je stará kulturní půda a u
sousedních Bavorovic je osídlení doloženo již z doby laténské. Roku 1472 je jméno vsi uváděno
jako Uopatovice. Při prodeji hlubockého panství r. 1562 je v deskách zemských název
Opatowicze a na přelomu 16. a 17. stol. se začíná uvádět jako Wopatowicze. Koncem roku 1699
byl u Opatovic vystavěn schwarzenberský knížecí dvůr Nová Obora s rozlohou cca 113 ha. Při
zakládání tohoto dvora zabrala vrchnost pozemky opatovických poddaných, scelila je a
opatovickým dala náhradou pozemky jiné.

Dle dochované pověsti byli připraveni o nejlepší pastviny a marné byly jejich nářky, které nikdo
nevyslyšel. Ale Bůh prý direktora hlubockého panství potrestal - po smrti neměl v hrobě pokoje.
Lidé za šera vídávali, jak po jejich bývalých pozemcích jezdíval ohnivý kočár. V něm seděl
direktor s mezníkem v ruce a neustále volal: "Kam ho dám?" Lidé před tím příšerným zjevem
utíkali. Jen dědeček Bendů z Opatovic se nezalekl a direktorovi odpověděl: "Kdes ho vzal!"
Vidění pak zmizelo, aby se již nikdy neukázalo.

Z knihy Hrdějovice s Opatovicemi 1350 - 2000. Její autor P. Mgr. Alois Sassmann podrobně zpracoval
historii obou obcí na Českobudějovicku včetně Borku, Nemanic a Úsilného na základě důkladné excerpce
archivních pramenů, pramenných edic a literatury. Mj. zde poprvé představuje i dějiny jednotlivých
usedlostí s posloupnostmi jejich držitelů v Hrdějovicích čp. 1 až 29 a v Opatovicích čp. 1 až 12. Knihu
vydal Obecní úřad v Hrdějovicích, 373 61 Hrdějovice v roce 2000).
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