Vážení spoluobčané,
máme za sebou nejmírnější zimu za poslední roky. Pro práci v lese byla ideální, ale děti z takové
zimy radost určitě neměly.
Nyní se nacházíme v ne zrovna jednoduché době, kdy jsme všichni zasaženi bojem proti
pandemii Koronaviru COVID-19. Pro zlepšení nálady se vrátím do doby, kdy jsme ještě netušili, co
nastane. V předvánočním čase proběhly již tradiční akce. Začali jsme slavnostním rozsvícením
vánočního stromu, kde se o kulturní zážitek postaraly děti naší základní školy a hudební skupina
Karolína. Další akcí v pořadí byl živý betlém, který nám i v nepřízni počasí navodil vánoční atmosféru.
Obě tyto akce pro nás zorganizovali Hobzinky, hasiči a další dobrovolníci. V sobotu před Silvestrem
zorganizoval spolek Vnorovice dětský kouzelný karneval. Abychom se v tomto čase také trochu hýbali,
připravili sportovci z TJ Dyje Štěpánský fotbálek a turnaj ve stolním tenise. Na závěr roku jsme si spolu
s občany z Písečné a Cizkrajova popřáli do nového roku a připili na vrcholu kopce Čtrnáctka. Jako
každoročně akci připravuje obec Písečné v čele s místostarostou Zdeňkem Trávníčkem. O výborný
gulášek se opět postarali manželé Macků. Aby toho nebylo málo ještě proběhl v kostele Tříkrálový
koncert. Ve vánočním čase je mnoho akcí v okolí, a proto je těžké najít vhodný termín pro ty naše. Jsem
rád, že i v tak nabité nabídce si naši občané našli čas a přišli se pobavit. Tímto bych chtěl poděkovat
všem již zmiňovaným pořadatelům a vystupujícím, že věnují svůj volný čas k tomu, abychom se my
ostatní mohli bavit.
V oblasti investic se nám podařilo zkolaudovat rybník u Karásků jako požární nádrž.
Do budoucna bude sloužit jako retenční nádrž dešťové kanalizace z nových stavebních parcel. Naším
plánem je získat ještě v tomto roce stavební povolení na vybudování prvních pěti zasíťovaných parcel
v prostoru pod bytovkami. Konečně se nám podařilo dokončit projekt vybudování přechodů
pro chodce a rekonstrukci chodníků kolem hlavní křižovatky. Hlavní práce skončily již v září, ale problém
s chybou v projektu dokončení akce prodloužilo. O tomto problému jsem se zmiňoval v minulém
vydání zpravodaje. Jednalo se o zrušení přechodu pro chodce ve směru na Slavonice. Nyní mohu říct,
že máme stavbu zkolaudovanou a ukončenou. Celkem vyčíslená škoda za úpravu stavby je 263 842 Kč.
Nyní spolu s právníkem řešíme vyrovnání s projektantem stavby.
Dalším velkým připravovaným projektem je rekonstrukce a intenzifikace čističky odpadních
vod. Kdyby šlo vše bez problémů, dnes by již byla podána žádost o dotaci. Jenže Povodí Moravy nám
vydalo nesouhlasné stanovisko k projektu. Jejich požadavek byl, že musíme nejdříve zrekonstruovat
kanalizační řád a pak teprve řešit čističku. Po vyvolaném jednání všech zúčastněných stran jsme se
dohodli, že po drobném doplnění projektu to bude akceptovatelné i pro Povodí Moravy. Doufejme, že
budou znovu vypsány dotace a začneme s rekonstrukcí.
Jak jsem se již zmínil zima byla mírná, proto trávili zaměstnanci obce většinu času v obecních
lesích. Bylo třeba uklidit po těžbě a připravit paseky na sázení nových stromků. Pro představu níže
uvádím přehled lesního hospodářství v roce 2019:
Vytěžené dřevo:
• Celkem vytěženo (mimo samovýrobu)
1 730,61 m3
• Prodáno na pořez a vlákninu
1 106,37 m3
• Prodáno občanům jako palivo
202,24 m3
• Zásoba v hranici
422 m3
Samovýroba
177 m3
Na úklid lesa jsme spolu s SDH zorganizovali brigádu. Plánovali jsme i další, ale vzhledem
k vyhlášeným opatřením jsme od nich upustili. I ta jedna brigáda nám velmi usnadnila práci. Děkuji
všem zúčastněným za pomoc. Ke dnešnímu dni máme za letošní rok zasázeno již 13 000 sazenic.
Dále nabízíme palivové dřevo v metrech za 460 Kč /prm včetně DPH a samovýrobu dřeva
za 138 Kč/prm včetně DPH. Množství dřeva na osobu neomezujeme. Ještě máme k vytěžení 2 130 m3.
V případě, že nemáte místo ke složení dřeva na svém pozemku, je třeba si domluvit smluvní
pronájem obecního pozemku. Stejná podmínka platí i pro uskladnění jakéhokoliv jiného materiálu.

Jinak se jedná o neoprávněné užívání cizí věci. Dalším nešvarem jsou přetrvávající problémy
s parkováním vozidel. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 25 Zastavení a stání stanovuje, že
„Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy“.
To ovšem neznamená, že vozidla budou stát na chodníku nebo na trávníku. V současné době je největší
problém v ulici k lihovaru. Znovu apeluji, aby majitelé vozidel využívali ke stání vozidel vlastní pozemky.
V posledním čísle zpravodaje jsme zveřejnili nové místní poplatky. Ještě vám dlužím výši
vodného a stočného. S jejich stanovením jsme čekali na konečné vyúčtování. Vodné je nově 35 Kč/m3
a stočné 25 Kč/m3, obě ceny jsou včetně DPH. Nové ceny platí od 1.5. 2020. Následující odečet
vodoměrů proběhne do konce dubna.
Situace nás nutí zvyšovat některé poplatky, ale snažili jsme se je držet v rozumné výši.
Pro představu níže uvádím tabulku finanční bilance v důležitých oblastech:
Oblast
Oblasti s příjmy a výdaji
Pěstební činnost (lesy)
Dodávka pitné vody
Odpadní voda (kanalizace)
Bytové hospodářství
Odpady

Příjmy
964 774,00 Kč
207 984,00 Kč
151 777,00 Kč
349 656,00 Kč
439 866,00 Kč

Výdaje

Výsledek

1 153 640,00 Kč
246 559,00 Kč
299 998,00 Kč
265 823,00 Kč
756 060,00 Kč

Bilance celkem

-188 866,00 Kč
-38 575,00 Kč
-148 221,00 Kč
83 833,00 Kč
-316 194,00 Kč
-608 023,00 Kč

Jistě si už většina z vás všimla, že jsme spustili nové webové stránky. Spolu se stránkami je
spuštěná mobilní aplikace pro chytré telefony „V obraze“. Aplikace vám bude do telefonu stahovat
nejnovější informace, které jsou na stránkách obce. Návod na stažení a instalaci aplikace najdete na
webových stránkách obce. Nové stránky a aplikaci jsme mohli hned vyzkoušet při vyhlašování opatření
proti šířící se pandemii Koronaviru.
Tím jsem se dostal do současné situace, kdy je vyhlášen stav nouze a jsou vyhlašována opatření
proti šíření viru COVID-19. Opatření jsou mnohdy nepříjemná a represivní, ale jsou opravdu nutná. Nyní
se musíme všichni semknout a pomáhat všem, kteří to potřebují. Nejohroženější skupinou jsou senioři
od 65 let. Je důležité, aby občané v tomto věku nikam zbytečně nechodili a zdržovali se raději doma.
Nákupy a potřeby jim předávejte bezkontaktně a s ochrannými pomůckami. Zákeřnost tohoto viru je
v tom, že se šíří extrémně rychle. Nevíte, jestli nejste nositeli viru. Apeluji na všechny: důsledně
dodržujete vyhlášená opatření. Ač se to mnohdy nezdá. Mají smysl a chrání naše zdraví a životy. Nikde
se neshlukujte. Je povolené sportovat doma nebo v přírodě, ale vyhýbejte se kontaktu s ostatními
lidmi. Dětská hřiště a sportoviště v naší obci i místních částech jsou oficiálně uzavřená. Je třeba šíření
viru co nejvíce zpomalit. Prosím, zamezte i dětem, aby se scházely s kamarády. Vrchol pandemie nás
teprve čeká.
Moc děkuji všem, kteří začali šít roušky a zajistili základní potřebu pro naší obec. Bohužel
z centrálního zásobování jsme ještě neobdrželi nic. Kdo byste potřebovali dezinfekci případně nějakou
pomoc, nahlaste se na obecním úřadě. Roušky jsou k dispozici v obchodě Jednota, ale prosím vezměte
si jen k nutné potřebě. Myslete také i na ostatní.
Z důvodu omezení osobního kontaktu budou poplatky hrazeny přednostně převodem z účtu.
Prosím všechny, abyste si telefonicky nebo E-mailem zjistili podklady pro zaplacení.
Kontakty:
Obecní úřad
Starosta

Telefon
384 497 136
724 195 003

E-mail
obec@starehobzi.cz
starosta@starehobzi.cz

Přeji všem pevné nervy, abychom ve zdraví zvládli náročné podmínky.
starosta obce Milan Čermák

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám i při současné situaci přiblížila život v základní a mateřské škole. Do doby
uzavření školy ministerstvem zdravotnictví probíhala výuka i aktivity, které pro žáky školy
připravili jejich vyučující.
Během měsíce ledna jsme se pilně připravovali na blížící se pololetní hodnocení, které bylo
pro všechny především motivací do druhého pololetí. Vždyť i ti úspěšní vědí, že pořád je co
zlepšovat! ☺
Jelikož si děti letos zimy moc neužily, využívali jsme každý den, kdy se mohlo vyrazit na sníh.
Děti bobovaly, sáňkovaly a stavěly sněhuláky, co to šlo. Celá škola také vyjela do Moravských
Budějovic na kluziště, kde si děti užily hezké dopoledne.
Za dětmi do mateřské školy a na 1. stupeň přijel Pan Tau v podobě hudebního programu ZUŠ
ve Žďáru nad Sázavou. Dětem připomněl písničky z dětských filmů, jako Páni kluci, Přijela
k nám pouť a mnohých dalších. Děti se také naučily poznat a rozeznat mnoho hudebních
nástrojů.
Žáci 2. stupně se naopak vydali za kulturou přímo do jihlavského Horáckého divadla. Zhlédli
představení Osudy dobrého vojáka Švejka.
Dále jsme sportovali v tělocvičně, kde děti zdolávaly překážkovou dráhu, šplhaly
na tyči, skákaly přes švihadlo, skákaly z místa a posilovaly svoje břišní svalstvo. Děti z mateřské
školy si zde zazávodily a vyzkoušely různé tělocvičné náčiní. Ti starší připravili pro své spolužáky
turnaj ve florbalu a přehazované.
Během výuky se také snažíme o propojení učiva více předmětů a o spolupráci mezi žáky
různých ročníků. Žáci z druhého stupně si připravují výuku pro 1. stupeň. Osmáci si připravili
pro žáky 5. ročníku hravou češtinu a šesťáci je zase pozvali do hodiny fyziky. Probíhají zajímavé
projekty v mnoha dalších předmětech, jejichž výstupy jsou vždy zachyceny na našich
webových stránkách.
Nezapomínáme také na prevenci. Na 1. stupeň přišel na návštěvu pan Novák, který
dětem přiblížil práci dobrovolných hasičů a seznámil je s různými nebezpečnými situacemi a
s činností hasičů. Žáci 2. stupně se vydali do psychiatrické léčebny v Jemnici. Setkání
s terapeutkou a šesti klienty, kteří se zde léčí zejména z alkoholové a drogové závislosti,
na všechny hluboce zapůsobilo.
V únoru proběhl Den otevřených dveří, kde bylo možné podívat se na aktivity, které
děti společně s p. učitelkami pro návštěvníky připravily. Prohlédnout si novou multifunkční
učebnu a vyzkoušet si zde různé chemické a fyzikální pokusy. Schůzku tento den měli také
předškoláci, kteří si přišli vyzkoušet, jaké to bude ve školní lavici.
I když zavření školy znemožnilo vstup žákům do školy, jejich výuka nepřestala. Začala
probíhat elektronickou cestou. Paní učitelky pro děti pravidelně připravují učivo a věříme, že
žáci, samozřejmě za pomoci rodičů, vše zvládnou. Tímto také rodičům děkuji za pomoc dětem
a za podporu, kterou jim dávají. Těšíme se, až se opět ve zdraví všichni ve škole sejdeme.

Tuto dobu, kdy je škola uzavřená, jsme využili k opravě ve školní jídelně. Proběhla
výměna staré myčky nádobí za nové mycí centrum. Za to děkujeme především našemu
zřizovateli.
Přejeme si, aby se současná situace co nejdříve uklidnila, aby nebezpečí nákazy bylo potlačeno,
a všichni jsme společně mohli prožít blížící se velikonoční svátky. Zároveň bych Vám jménem
všech zaměstnanců školy chtěla popřát pevné zdraví, optimismus a příjemně strávené
Velikonoce.
Za ZŠ a MŠ Staré Hobzí
Mgr. Jana Cvrčková

Veškeré dění můžete sledovat na našich webových stránkách www.skolahobzi.cz.

Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí
Staré Hobzí 35
378 71
telefon: (+420) 603873039
e-mail: skola.hobzi@dac.cz

Informace ZŠ a MŠ Staré Hobzí
Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku ZŠ a MŠ Staré Hobzí
se koná

v době od 1. dubna 2020
(bez přítomnosti dětí – pouze elektronicky)
Přihlášky k vyplnění budou rodičům zaslány a zpětně zaevidovány.

Zápis do mateřské školy ZŠ a MŠ Staré Hobzí
se koná

v úterý 5. května 2020 od 8.00 hod do 16.00 hod.

Rok ve farnosti Staré Hobzí
Před nějakým časem mě naše paní místostarostka požádala o rozhovor do hobezského
Zpravodaje. Měly jsme v plánu probrat všechno, co se v naší farnosti v uplynulém roce událo,
a hlavně zmínit další velké akce, které nás čekají v tomto roce. Netušily jsme ale, že za týden
může být všechno jinak. Rozhovor u kávy se tedy nekonal, a tak mi dovolte napsat alespoň pár
řádků o činnosti naší farnosti.
Nikomu z vás jistě neunikla největší akce loňského roku – výmalba kostela. Nejdříve bylo
třeba sehnat lešení, které po odstranění lavic naši farníci postavili v celé velké lodi kostela.
Potom nám řemeslníci za přispění finančního daru od obce opravili vnitřní štuky a na řadu
přišly „fofrpráce“ s vlastní výmalbou kostela a úklidem, abychom vše stihli do návštěvy Otce
biskupa Vojtěcha. Tato akce probíhala v červenci a podíleli se na ní naši farníci. Mezi tím se
ještě Pan farář Bohumil stačil postarat o rozebrání, rekonstrukci a zkompletování hlavního
oltáře, na který pak byla umístěna soška Panny Marie – poklad našeho oltáře. K oltáři jsou
zhotoveny nové schody. Ke křížové cestě byly zakoupeny nové lampičky. Následovala oprava
varhan se zpevněním dřevěných ozdob, které byly napadeny červotočem. Také erb
nad obloukem se dočkal rekonstrukce.
Dnes musím zpětně přiznat, že jsem při farní schůzce, kdy se rozhodovalo o akcích na další
období, nevěřila, že se dá vše stihnout ve stanoveném termínu. A také se musím přiznat, že
celou pouťovou mši jsem dojetím probrečela. Ta úleva, že jsme to zvládli a ta krása a
vznešenost pouťových oslav.
Řekněme si ale také něco o slavení pouti v naší farnosti a o zmíněné sošce Panny Marie.
Pouť se ve všech obcích slaví v den svátku patrona místního kostela, u nás tedy v den svátku
Nanebevzetí Panny Marie, popř. první neděli po tomto svátku. Dříve tomu ale tak v Hobzí
nebylo. Náš kostel byl za dávných časů zasvěcen sv. Ondřeji, jehož socha se také nachází
na našem oltáři. Podle farní kroniky ale přišli v roce 1620 holešičtí s korunovanou soškou
Panny Marie s Ježíškem v ruce, kterou nám do kostela věnovali jako dík za obrácení
na katolictví. Bohužel, nikde se už nedočteme, odkud farníci z Holešic sošku vzali, a jaké je její
stáří. Každopádně od těch dob se začal používat název kostela „Nanebevzetí Panny Marie“ a
pouť se začala slavit 15. srpna. Minulý rok se nám Madona s Ježíškem vrátila z celkové
rekonstrukce a Otec biskup přijal naše pozvání na pouť, aby nám sošku znovu posvětil. Oslavy
jsme pak zakončili zahradní slavností na farní zahradě, kde Otec biskup s každým osobně
promluvil.
Chtěla bych touto cestou poděkovat těm, kdo dobrovolně přispěli na zhotovení repliky
půlkruhového okna nad hlavním vchodem do kostela. Vlastními silami jsme pracovali
na několika brigádách během roku – úklid půdních prostor fary, kostela, věže, farní zahrady,
spadlé farní zídky apod. Právě zde jsem pochopila rčení…“je tam práce, jak na kostele“.
Možná jste si také všimli prázdných nových podstavců na sochy. Ty se v současné době ještě
opravují a čeká je řezba chybějících částí, povrchová úprava a zlacení.
Náš farní život se ale netočí pouze kolem práce. Pravidelně pořádáme vždy v pátek před
květnou nedělí tzv. pěší postní pouť v délce 25 km, kdy putujeme z Dešné přes Hobzí
do Slavonic. 8. května míváme farní pouť, kdy putujeme po krásách naší vlasti, tentokrát
autobusem. V letošním roce jsme měli oplatit návštěvu Otce biskupa Vojtěcha a vydat se

na brněnské biskupství a do katedrály sv. Petra a Pavla. Již tradiční akcí se stala také Noc
kostelů, kterou v loňském roce podpořil i místní spolek „Hobzinky“, svou stínohrou biblických
příběhů. Letošní termín Noci kostelů připadá na 5. června a lákavý program už je připraven.
Doufejme, že alespoň tam se už budeme moci všichni sejít.
V současné době se nám díky nařízení vlády také pozastavily další naplánované práce –
oprava zídky na farní zahradě k Vlasákům a uvedení farního bytu do obyvatelného stavu.
Za využití dotace jihočeského kraje by v letošním roce měly být restaurovány dva barokní
obrazy z původních bočních oltářů. Pokud bude povolena památková péče, plánujeme na rok
2021 nátěr střechy a kovových prvků na kostele a restaurování poslední sochy sv. Isidora. Naše
farnost i v této složité době žije a myslí na budoucnost.
Přeji tedy všem touto cestou pevné zdraví, trpělivost, klid, pohodu a také naději v lepší
zítřky. Otec Bohumil slouží denně soukromou mši svatou a modlí se za nás za všechny. Z oltáře
sundal bílou plachtu, jako symbol opuštěnosti. Tento úkon se v liturgii dělá pouze na Velký
pátek, kdy si připomínáme ukřižování a smrt Ježíše Krista. Kéž tedy alespoň naše srdce netrpí
opuštěností, kéž i v těchto chvílích myslíme jeden na druhého.

Hana Nováková

Vyznání
Otče, žiješ již nespočet let,
tolik událostí víš o životě lidí
jak jsou si podobné bída a hlad
o jejichž poznání je probouzení
k tvému porozumění.
Jak tě všude hledají,
v dešti, slunci i za soumraku.
Pak přijde ráno a jsou odpočati.
Lopotí se dál a dále
a tvoji svěžest hledají.
Láska, co nemá konce
den co den se naskýtá,
ten, kdo tomu porozumí,
blahost člověku nezevšední.
Zdeněk Syrovátka

PÁR ŘÁDKŮ Z HASIČÁRNY
Jelikož jsem nestihl poslední vydání zpravodaje v roce 2019, chci Vás pozdravit nyní.
Vážení čtenáři, v letošním prvním čísle bych Vám rád přiblížil činnost hobezských hasičů
za uplynulé období.
Aktivita našeho sboru probíhá v podstatě ve dvou rovinách. Na jedné straně je to
činnost spolková, kterou všichni dobře znáte - maškarní, stavění a kácení máje, pomoc
při pouťových oslavách a tak dále. A na druhé straně máme činnost zásahové jednotky, která
už není tolik vidět, ale je hlavním smyslem naší organizace. Vzhledem k tomu, že jsem
velitelem zásahové jednotky, věnoval bych pár vět tomu, jak jednotka pracuje a co je potřeba
k udržení její akceschopnosti. V první řadě, jak už se nabízí, stojí existence jednotky na lidech.
Tito lidé, bez jakéhokoliv nároku na odměnu a v jakoukoliv denní i noční hodinu, jsou ochotní
se zvednout z gauče nebo zanechat práce, i přesto, že je to jejich živobytí, a pomoci druhému,
když mu teče do bot. Při plnění úkolů jednotky a likvidaci mimořádných událostí, musí každý
člen zásahové jednotky (hasič) splňovat určité předpoklady a znalosti, které nejsou nikterak
náročné, ale přesto jsou důležité, především vzhledem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
každého z nás. Z tohoto důvodu probíhají pravidelná školení velitelů, strojníků i samotných
členů zásahové jednotky.
Naše jednotky čítají v současné době 18 členů, včetně jednoho družstva z Vnorovic.
K naší činnosti také samozřejmě potřebujeme věcné a technické prostředky. V současnosti
máme k dispozici cisternovou stříkačku CAS 25, dvě dopravní dodávková auta, dvě přenosné
stříkačky, motorové kalové čerpadlo, elektrocentrálu a motorovou pilu. Samozřejmě, že tuto
techniku je třeba udržovat v kondici, aby byla v případě potřeby schopná pracovat tak, jak má.
Na toto téma bych určitě mohl psát ještě dlouho, ale zmíním už jenom průběh roku 2019,
z hlediska požárovosti. Vzhledem k extrémně suchému počasí loňského roku samozřejmě
narostl i počet požárů. Tyto požáry byly víceméně stejného charakteru a týkaly se především
sklizňových prací v zemědělství. Během období květen až září se obvyklý počet požárů,
cca 1-2, zvýšil minimálně 4x a dokonce došlo k situaci, kterou jsem zažil poprvé za 31 let, co
jsem u hasičů. Stalo se totiž, že jsme z jednoho výjezdu přijeli a než jsme stačili zaparkovat
auto, vyjížděli jsme znovu. Od začátku roku 2020 nás pro změnu zase „proháněly větry“,
myslím tím vichřice, a tak jsme měli pořád o zábavu postaráno. Tyto zásahy nebyly nijak
rozsáhlé, a hlavně se bezprostředně netýkaly naší vesnice. Velmi děkuji všem kolegům
hasičům, kteří se jich zúčastnili, a jsem rád, že se můžu vždy spolehnout na jejich nezištnou
pomoc, díky které funguje naše jednotka.
Aby mohla naše jednotka fungovat stejně dobře i v budoucnu, je potřeba předávat
naše zkušenosti dalším generacím a vytvořit si tak spolehlivé nástupce. Tento, ne zrovna
snadný úkol, si za své vzali už před několika lety někteří kolegové, kteří v tom mají mou plnou
podporu, a jsem si jist, že ne jenom moji, ale i zástupců obce i Vás občanů.
Družstva mladších i starších žáků pravidelně trénují a během závodní sezóny se účastní
závodů v požárním útoku. V loňském roce se naši žáci zúčastnili několika soutěží v obou
kategoriích. Rád bych je i jejich instruktory pochválil, především za krásný závěr sezóny, kdy
na soutěži v Cizkrajově družstvo starších žáků vyhrálo, mladší žáci byli třetí. Právě to je to
důležité. Na jedné straně zábava a soutěžení dětí a na druhé straně pak po letech mladý
člověk, kterému není cizí hasičská uniforma a může kdekoli, nejen u nás ve vsi vstoupit
do zásahové jednotky a dál nést hasičskou tradici. Sám jsem měl možnost v loňském roce
přijímat do naší jednotky členy, s kterými jsem před 13 lety jezdil po soutěžích a pomáhal jim

nosit hadice, protože je v pěti letech neunesli. Věřím tedy, že i dnešní žáci najdou v budoucnu
své hasičské sbory, kde uplatní svoje zkušenosti ze Starého Hobzí.
Děkuji tedy ještě jednou všem hasičům i rodičům dětí, kteří se jakýmkoli způsobem
podílí na výchově mladých hasičů při našem sboru. Zároveň bych chtěl také vyjádřit
poděkování všem občanům obce, kteří nás při nedávném masopustním průvodu, pořádaném
tradičně hasičským sborem, pustili do svých příbytků a zároveň přispěli do naší spolkové kasy.
Vybrané peníze použijeme mimo jiné, například na startovné pro naše žáky při závodech,
zakoupením nové násady ryb do rybníka, aby bylo, co napřesrok lovit, na občerstvení pro děti
při pálení čarodějnic atd. Vím, že masky dělají neplechu, někde víc, někde míň, ale zároveň
sebou nesou i radost a veselí do každého domu, a proto doufám, že se nám tato starodávná
tradice podaří udržet i do budoucna.
Závěrem bych vám chtěl popřát v tomto zvláštním čase hodně zdraví, pohody,
pozitivních zpráv a jarního sluníčka, které zažene všechny chmury.
Velitel hasičů
Jaroslav Novák

Fotbalový oddíl TJ Dyje Staré Hobzí
Vážení spoluobčané, náš fotbalový oddíl je neodmyslitelnou
součástí veřejného dění v naší obci. Z jeho působení mají prospěch nejen
sportovně založení a sportumilovní spoluobčané, ale i Ti, kteří sportem zrovna nežijí. Naše
činnost fotbalového oddílu zahrnuje také i veřejně prospěšné práce pro obec a jeho obyvatele.
V novém roce 2020 začala příprava na jarní sezónu okresního přeboru. Od šestého března
jsme začali s úklidem hřiště a kabin hráčů, abychom se mohli pochlubit příjemným prostředím,
které je dominantou našeho sportovního a zároveň kulturního areálu. Ale stalo se, co nikdo
nečekal. V Číně se objevila zákeřná virová epidemie, která v krátké době zachvátila ve větší, či
menší míře celý svět. Nákaza se nevyhnula ani naší republice a vláda musela vyhlásit ochranná
opatření, která se dotkla i našeho sportu. Dne 12. 3. 2020, na základě nouzového stavu,
vyhlášeného vládou naší republiky, FAČR - fotbalová asociace ČR zrušila až do odvolání všechny
soutěže, včetně našeho okresního přeboru. Všichni doufáme, že epidemie brzy odezní a
soutěže budou obnoveny a s tím, že skončí všechna nepříjemná, ale nezbytná opatření, která
našim občanům ztěžují bezproblémový život. Proto bych Vám chtěl v této nelehké době
popřát hlavně pevné zdraví a odhodlání, s vírou v lepší příští. Buďme trpěliví a ohleduplní ke
všem svým blízkým, sousedům a lidem, které můžeme potkat kdekoliv.
Všem přeji pevné zdraví!
Předseda oddílu TJ Dyje
Pavel Fabeš

Přechod na DVBT -2
Vážení spoluobčané, přechod na DVBT 2 se blíží.
Jak Vás již starosta informoval, tento přechod se dotkne nás všech, kteří přijímáte televizní
signál z naší kabelové televize, nebo prostřednictvím individuálních televizních antén.
(Pokud přijímáte televizní signál ze satelitu nebo prostřednictvím internetu,
tak se Vás tato změna netýká).
Jako správce naší kabelové televize Vás chci touto formou informovat o postupu přechodu a
o nutnostech, které musíte učinit.
Ve Starém Hobzí přijímáme většinu programů z vysílače Javořice. Programy multiplexu 4
přijímáme v kabelovce z vysílače Větrný Jeníkov a při individuálním příjmu z vysílače Dačice
Urbanečský Vrch.
Vysílač Javořice ukončí stávající vysílání DVBT pro programy ČT koncem dubna 2020 a pro
zbytek programů v polovině května 2020.* Ve stejné době dojde k přechodu na DVBT 2 i pro
programy multiplexu 4.*
Co to pro Vás znamená?
Pokud nechcete přijít o možnost sledování televizních programů, musíte do této doby
přizpůsobit normě DVBT 2 své domácí zařízení.
Jak na to?
- Mít televizní přijímač, který umožnuje příjem v normě DVBT 2 HEVC 265
- Ke staršímu televizoru pořídit SET TOP BOX DVBT 2 HEVC 265
Vysílač Javořice již některé programy v normě DVBT 2 vysílá v tzv. Přechodových sítích, které
fungují současně se stávajícím vysíláním. Do naší kabelové televize jsem již instaloval zařízení
pro příjem programů v normě DVBT 2. Pokud tedy máte televizní přijímač s DVBT 2 nebo SET
TOP BOX můžete tyto programy již naladit a sledovat. V naší kabelové televizi na kanálech
9,10,11a 12. Pokud používáte individuální antény, potom na kanálech 26 a 28.
Je nutné si uvědomit, že přechod na DVBT 2 vysílání je celkem složitý, a proto se používají tak
zvané přechodové sítě. Ty budou v konečné fázi nahrazeny finálními sítěmi. Pro Vás to
znamená, že budete muset svou televizi či SET TOP BOX v průběhu přechodu přibližně 2x
přeladit.
Dále bych Vám chtěl, touto cestou, nabídnout dodávku SET TOP BOXŮ s možností instalace
a naladění přímo u Vás doma. Kvalitní STB Vám mohu nabídnout již od 849Kč.** Mnou
dodávané STB jdou připojit ke každé televizi.
Pro technické dotazy mně kontaktujte na tel. 777 121 088, nebo anteny.zelinka@tiscali.cz
Pro objednávky SET TOP BOXŮ volejte 723 630 214 v době 𝟗𝟎𝟎 -𝟏𝟏𝟎𝟎 a 𝟏𝟒𝟎𝟎 - 𝟏𝟔𝟎𝟎 (v pracovní
dny). Pokud Vám z nějakého důvodu nezvedneme telefon, nezoufejte, my se Vám co nejdříve
ozveme zpět.
Tomáš Zelinka, Staré Hobzí 12
* - Toto je plán přechodu a za případné změny nemohu nést žádnou zodpovědnost
**-Cena za samotný SET TOP BOX nezahrnuje instalační a další matariál( propojovací kabely,
baterie do DO apod.)
U nás můžete platit HOTOVĚ nebo PLATEBNÍ KARTOU

Ukázka naší nabídky

SET TOP BOX WIWA PRO Kvalitní STB pro příjem DVBT 2 programů s kódováním HEVC 265 .
STB má programovatelný DO pro naučení základních funkcí TV.
CENA 849Kč.

WIFI USB ADAPTÉR umožňuje připojení některých STB k internetu pomocí sítě WIFI
CENA 499Kč

KABEL HDMI 1,5m kabel pro kvalitní propojení STB s televizním přijímačem
CENA 139Kč
Všechny ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena

Postřehy kurátora pro děti a mládež
Láska mateřská není láska opičí.
Tento článek bych chtěl směřovat rodičům, kteří to s ochranou svých ratolestí přehání a dostávají
se za mez normálnosti. Neuvědomují si, že svou přehnanou péčí a ochranou už svým ratolestem
nepomáhají, ale naopak jim ubližují.
Vývoj osobnosti člověka má několik etap. Pokud se dítě neposune do další etapy, ve většině případů
nastává problém. Proto je potřeba s výchovou začít již v raném věku. Tento problém se vyvíjí především
u maminek, které nenechají v druhé fázi vývoje dítěte, výchovně působit partnera a dítěti tak chybí
mužský aspekt ve výchově. Tato fáze je mezi 2. a 3. rokem věku. Do této doby by mělo dítě poznat jen
lásku bezpodmínečnou. V této fázi se dítě učí zejména příkladem rodičů a kopíruje jejich vzor. Je to
těžké, ale rodiče by měli mít neustále na zřeteli, že dítě je jejich zrcadlem. Pozoruje, jak se k sobě
chovají a získává tak první socializační základy.
V druhé fázi již nastupuje mužská role, která je již s podmínkou. Otec by měl dítěti ukázat hranice a
spolu s matkou by měli dítěti nastavovat pravidla a důsledně a jednotně vyžadovat jejich dodržování.
Dítě by se mělo začít pomalu osamostatňovat a nemít za sebou neustále maminku, která jej
nepřiměřeně chrání proti všemu a všem a nenechá jej získávat životní zkušenosti. Pro život je totiž
třeba získávat i zkušenosti záporné, protože život není procházka růžovým sadem. Od začátku školního
věku, by se již dítě mělo učit povinnostem a samostatnosti. V mnoha případech matka nechce otci jeho
roli povolit, straní dítěti i v případech, kdy je třeba dítě umravnit a spojuje se s dítětem proti otci. Otec
potom mnohdy na výchovu rezignuje a celou výchovu nechává na matce, nebo se k ní dokonce přidá a
bezhlavě dítě ochraňuje s ní. Samozřejmě, že to oba myslí dobře, ale neuvědomují si, že se tím na dítěti
dopouští nenapravitelných chyb, které mohou mít a také mají v pozdějším věku následky, které se
projeví patologicky. Nejvíce se to projeví v pubertě, kdy dítě nebude mít žádnou sebereflexi. Projeví se
to zejména ve škole, kde bude mít problémy, ale podle něj i podle rodičů za to bude vždycky
zodpovědný někdo jiný. Potom budou rodiče vše omlouvat špatnými kamarády, partou a v neposlední
řadě neschopností pedagogů. Ve stále více případech to dnes končí tak, že když už si rodiče neví rady,
tak svou chybu ve výchově nepřiznají a jsou schopni a ochotni nechat dítěti stanovit nějakou diagnózu
/nejčastěji ADHD/. Přitom v mnoha případech je dítě pouze nevychované. Někteří zajdou až do takové
krajnosti, že nechají předepsat dítěti medikaci. Za dobu své policejní praxe jsem takových případů zažil
několik, rodiče jsem často varoval, že pokud přístup k dítěti nezmění, tak jej později nezvládnou. Toto
se mi potvrdilo, když jsem později tyto již skoro dospělé vyšetřoval již pro závažnější delikty. Bylo i pár
případů, kdy mi rodiče po letech přiznali, že jsem měl pravdu, ale oni to tenkrát nechtěli vidět ani slyšet.
Stejně tak se s těmito případy setkávám i jako kurátor pro děti a mládež a zdá se mi, že podobných
případů stále přibývá. Je to ovlivněno i tím, že stále více manželství se rozpadá, v rodinách chybí mužský
element a samotná matka otcovskou roli nezvládá.
Extrémní ochranářský způsob výchovy může napáchat na psychice dítěte velkou paseku. Podle
psychologů tento typ výchovy vytváří emoční labilitu, nesamostatnost a závislost.
Jaká je vhodná výchova?
Ideální je tzv. demokratická výchova. Dítě má jistou míru svobody, v rodině panují demokratické
způsoby, dítě se částečně podílí na tvorbě pravidel a existuje zde pocit sounáležitosti, tresty jsou vždy
zdůvodněné a dítě se určitou měrou podílí na rozhodování. Výsledkem je výchova aktivního,
nezávislého a tvořivého jedince, který má zdravé sebevědomí, je emočně vyrovnaný a společnosti
prospěšný.
Opakem ochranitelské výchovy je výchova autokratická, které se budu věnovat v některém ze svých
dalších článků.

Bc. Miroslav Luks
Kurátor pro děti a mládež
OSPOD MěÚ Dačice

Předlužení
V tomto vydání zpravodaje se budeme zabývat předlužením. S předlužením občanů se
v poslední době potýkáme stále častěji. Nabídky půjček jsou vidět téměř každý den v denním tisku,
v televizních reklamách nebo v tištěné podobě ve formě letáků. Ne vždy jsou ale tyto půjčky vhodným
řešením situace spojené s nedostatkem finančních prostředků. V době našich babiček bylo považováno
téměř za ostudu, vzít si půjčku. Převládal názor: „Na co nemám, to si prostě nepořídím“. Dnešní
generace si toto heslo citelně upravila na „Na co nemám, na to si půjčím“. A v praxi to tak opravdu
vypadá. Dříve si lidé vzali půjčku většinou pouze na pořízení bydlení. Dnes si můžete půjčit prakticky na
cokoli, na exotickou dovolenou, na vánoční dárky, nebo na nové auto. Není se proto čemu divit, že
kromě objemu poskytnutých půjček narůstá také objem provedených exekucí. V ČR je v exekuci přes
800 000 lidí. Téměř 70 % z nich má 2 a více exekucí. Každý z nás by měl mít osvojené základní principy
hospodaření a větší investice plánovat. Pokud uvažujete o tom, zda si vzít půjčku nebo úvěr, tak je
třeba vše důkladně promyslet a propočítat. Je třeba si spočítat, zda když z měsíčního příjmu rodiny
nakoupíte potraviny, oblečení a hygienické prostředky pro celou rodinu na celý měsíc a zaplatíte
veškeré své finanční závazky (nájem, elektřinu, plyn, pojištění, případně už splátky půjček, výživné,
atd.) Vám ještě zbydou prostředky na úhradu další půjčky. Pokud nemáte na splátky jedné půjčky, tak
není vhodné brát si další půjčku.
V případě, že už je Vaše finanční situace natolik závažná, že je na Vás uvalena jedna nebo více
exekucí je třeba situaci ihned řešit. Situace se sama nevyřeší, ale zpravidla se dál zhoršuje. Nesplácené
dluhy a exekuce každý den rostou o úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty a další poplatky. Možným
řešením takové situace je oddlužení. Je funkční způsob, jak se ze zákona zbavit dluhů. Insolvenční zákon
lidem umožňuje zbavit se dluhů a zároveň jim část dluhů odpustit.
S řešením Vašich dluhů, exekucí, s oddlužením a s mnoha dalšími problémy Vám mohou poradit
odborníci v Občanské poradně. Občanské poradny poskytují odborné sociální poradenství zdarma.
Nejbližší Občanská poradna pro dačické občany je v Telči, Masarykova 330. Dojíždí tam pracovníci
Občanské poradny Jihlava vždy v úterý od 9,30 do 12,30. Bližší informace a telefonické kontakty na
webových stránkách http://obcanskaporadna.cz.
Úvodní konzultaci zdarma ohledně řešení dluhů a exekucí, případně oddlužení Vám mohou po
telefonickém objednání poskytnout zdarma i insolvenční správci Mgr. Ambrož - tel. číslo 776 652 064
a Mgr. Urbanová - tel. číslo 724 865 878, kteří cca 2x za měsíc dojíždějí do Dačic. Konzultace
insolvenčních správců probíhají v Domě s pečovatelskou službou, Bratrská 221, Dačice. Termíny jejich
konzultací bývají pravidelně zveřejněny na webových stránkách města Dačice https://www.dacice.cz/.
Pro bližší informace či poskytnutí základního sociálního poradenství se můžete obrátit na
samotné poskytovatele služeb, nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I –
kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Štěrbová.
Lada Štěrbová
sociální pracovnice

