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Vážení spoluobčané,
po deštivém jaru jsme se přehoupli do léta. I pandemická situace se zlepšila a opatření se
postupně uvolňují. Konečně nám umožnuje se setkávat. Hned první kulturní akcí byla tradiční Noc
kostelů. Další akce byly věnovány dětem.
Nejdříve Dětské sportovní odpoledne
ve Vnorovicích s opožděným pálením
čarodějnic. O týden později připravil spolek
Hobzinky za pomoci myslivců a sportovců
dětský den na aktuální téma „Olympijské
hry“. Děti si mohly vyzkoušet sportovní
disciplíny. Po splnění všech disciplín dostaly
odměnu v olympijském studiu. Fotografie
naleznete na webové stránce obce v kategorii
fotogalerie. Přehled připravovaných akcí
naleznete na jiném místě zpravodaje.
Jaro bylo celkem deštivé, což se projevilo na růstu trávy. Ač dělali zaměstnanci, co mohli, zdálo
se, že nesečou dostatečně rychle. Chtěl bych jen poukázat na detaily, které to ovlivňují. V případě
rychlého růstu trávy je nutné stanovit místa, která je třeba udělat hned, a která mohou počkat. Prioritní
místa jsou hřiště, kde si hrají děti, hřbitov a samozřejmě návsi. Oproti minulým letům přibyla místa,
která se dříve nesekla. Mimo jiné i proto, že už není takový zájem občanů o sušení sena. Tak mějte,
prosím, trpělivost, pokud to bude někde trvat déle.
Miroslav Štefl píše ve svém článku v tomto zpravodaji o investičních akcích obce. Já tyto
informace doplním. V nejbližších letech se jako obec budeme muset trochu uskromnit a dobře vybírat
akce, do kterých budeme investovat. Jak jistě všichni víte, z důvodu pandemie se sníží příjmy obcím.
V našem případě bychom mohli dostat až o 3 miliony korun méně. Což je skoro jedna třetina rozpočtu.
I z tohoto důvodu jsme využili širší nabídku dotací od Jihočeského kraje. Hned dvakrát jsme uspěli
v případě dotací pro jednotky SDH ve výši 70 % na nákup plovoucího čerpadla 29 000 Kč a na opravu
hasičárny 200 000 Kč. Další úspěšná žádost byla od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)
ve výši 211 650 Kč na vybudování nových oplocenek. V knihovně ve Starém Hobzí proběhla v červnu
výměna starého počítačového programu za nový také s podporou dotace. Ještě jsme žádali o dotaci
na opravu zateplení střechy budovy školy a OÚ a na opravu opěrné zdi před budovou bývalé pošty.
Bohužel v těchto případech jsme neuspěli. Některé dotační tituly se vypisují rychle, proto je dobré mít
již dopředu připravenou projektovou dokumentaci. Postupně na tom pracujeme.
V současné době se potýkáme s problémy na veřejném osvětlení ve spodní části obce.
Po rekonstrukci osvětlení v ulici k třešňové aleji se projevil špatný technický stav vedení v tomto úseku.
Na vyřešení situace se pracuje. S opravou veřejného osvětlení v této části počítáme v rámci
rekonstrukce chodníků. Na tuto akci již máme zpracovanou projektovou dokumentaci. Dokumentace
zahrnuje rekonstrukci chodníků a osvětlení v ulici kolem obchodu Jednota na náves a dále až
ke křižovatce u kurtů. Nyní čekáme na vyjádření společnosti EG.D (dříve E.ON distribuce), jestli budou
v tomto úseku překládat el. vedení do země. Pokud se budou dělat současně, bude to pro nás levnější.
Dále je podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci čističky odpadních vod a připravujeme
projektovou dokumentaci na parkoviště u školy a u hřbitova.
Nyní už finišujeme s přípravou obecní poutě. Doufám, že nám do toho nezasáhne Covid. Byla
by to škoda. Připravujeme opět zajímavý program, kde si každý najde to své.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné léto a pohodovou dovolenou.
Starosta obce Milan Čermák
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Placení poplatků z
pobytu
Na základě obecně závazné
vyhlášky č.1/2021 o místním poplatku
z pobytu
připomínám
povinnosti
ubytovatele:
1.

2.

3.

Splnit ohlašovací povinnost na daný
rok
odevzdáním
vyplněného
formuláře "Ohlašovací povinnost
o úplatném pronájmu" na obecní
úřad ve Starém Hobzí.
Vést v listinné nebo elektronické
formě evidenci ubytovaných. Dle
zákona se zakládá na 6 let.
K vyúčtování poplatku odevzdat
vyplněný
formulář
"Hlášení
k místnímu poplatku z pobytu"
na obecní úřad ve Starém Hobzí
zároveň předloží k nahlédnutí
evidenční
knihu
ubytovaných
za zúčtovací období.

Formuláře
jsou
ke
stažení
na webových stránkách obce.
Odkaz: https://www.starehobzi.cz/uradobce/dokumenty-ke-stazeni-1/
Vyúčtování může být jednorázově
na konci sezóny nebo průběžně v několika
platbách.
Ještě
bych
chtěl
poprosit
ubytovatele, aby upozorňovali ubytované
na dodržování nočního klidu od 22 hodin.

Parkování v obci
Opět jsem nucen upozornit na problémy
s parkováním v obci. Auta se zase objevují
na nevhodných místech, kde buď překáží,
nebo ničí veřejnou zeleň. Již několikrát jsem
žádal, aby občané používali k parkování
vozidel vlastní pozemky, dvory a garáže.
Špatně zaparkované auto překáží popelářům,
hasičům a při údržbě komunikace. Navíc hrozí
poškození tohoto vozidla. Nejproblémovější
místa jsou ulice k třešňové aleji, v ulicích
od domu č.p. 6 k lihovaru a k fotbalovému
hřišti. Problém je i zastavování vozidel před
školou a školkou. Přitom je u OÚ velké
parkoviště.
Pro připomenutí uvádím výpis ze Zákona
č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů:
§ 25 Zastavení a stání
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji
pozemní komunikace a na jednosměrné
pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem
pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí
v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti
nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo,
popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace
nebo zastavit v druhé řadě.
(3) 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.

§ 27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné
blízkosti,
b) před nepřehledným vrcholem stoupání
pozemní komunikace, na něm a za ním,
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m
před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz
neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“
na protější straně vyúsťující pozemní
komunikace.
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Pozemkové úpravy
Jako obec bychom chtěli zorganizovat
podání žádostí vlastníků pozemků
o provedení komplexních pozemkových
úprav (PÚ) v katastrálních územích
S. Hobzí, Vnorovice a N. Dvory. Hlavním
cílem PÚ je zpřístupnění pozemků jejich
vlastníkům
a
vytvoření
podmínek
pro
racionální
hospodaření
na zemědělských pozemcích.
K tomu je třeba, aby žádost podali vlastníci
více jak 50 % zemědělské půdy a trvalých
travnatých
porostů
v jednotlivých
katastrálních územích.
Do žádosti se započítávají jen pozemky
mimo zastavěnou část obce.
Podrobnější informace a Žádost ke stažení
naleznete na webových stránkách obce:
https://www.starehobzi.cz/komplexnipozemkove-upravy-informace/

PODĚKOVÁNÍ
V průběhu měsíce května a června
proběhla v horní části obce Staré Hobzí
revitalizace zeleně, do které se
dobrovolně zapojilo několik našich
občanů. Ti se během tohoto období
společně scházeli a podíleli se na obnově
zeleně. V rámci tohoto projektu došlo
nejen ke srovnání terénu, ale také
k výsadbě nových keřů, stromů a trvalek.
Výsadba probíhala za dohledu zahradní
architektky Ing. Jitky Puchnarové.
Všem, kteří se na této akci podíleli, moc
děkujeme. Velice si pomoci našich
občanů vážíme.
Místostarostka Drahoslava Brandlová

Žádost stačí vyplnit a odeslat na Státní
pozemkový úřad (adresa je v žádosti) nebo
přinést na obecní úřad.
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Další možnosti aplikace
Mobilní rozhlas
Zpětná vazba od občanů je pro obecní
zastupitele nesmírně důležitá a různé
podněty ze strany obyvatel mohou kvalitu
života v obci významně zvýšit. Posílání
podnětů a zpětné vazby směrem
k samosprávě je naštěstí dnes díky
moderním
technologiím
extrémně
jednoduché a bleskově rychlé.
Naše obec je zapojena do komunikační
platformy Mobilní Rozhlas a občané tedy
mohou jakýkoli problém snadno nahlásit
přes stejnojmennou aplikaci v telefonu.
Vedení obce se tak o problému dozví a
může jej okamžitě řešit. Řadu problémů
v obci totiž zastupitelé neřeší čistě z toho
důvodu, že o nich neví. Hlášení občanů jsou
provozovateli Mobilního Rozhlasu ručně
kontrolována, upřesňována a tříděna,
takže k vedení obce se dostanou skutečně
hodnotné informace.
Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli
problém od povaleného dopravního
značení, přes uvolněný poklop kanálu až po
přetékající kontejnery, černou skládku
nebo vrak auta. Většina telefonů, již dnes
má fotoaparát a GPS modul, takže
s hlášením o problému obce dostávají i
fotodokumentaci a přesné geolokační
údaje, což jim řešení problémů značně
usnadňuje.

podstatných
problémů
by
občan
nenahlásil, protože není zvyklý volat
na technické služby či chodit na úřad. Takto
bariéra osobního kontaktu odpadá a
problémy jsou rychle řešeny, což je u závad
ohrožujících život nebo majetek klíčové.
Aplikace
ale
není jen
portálem
pro stížnosti. Občané mohou skrze Mobilní
Rozhlas vedení obce i chválit a zasílat
podněty.
Snadné a rychlé nahlašování problémů je
základem chytré komunikace mezi
občanem a obcí. Díky aplikaci Mobilní
Rozhlas
se
samospráva
dozví
o problémech, které by se k ní jinak
nedonesly, a obyvatelé mají možnost
snadno participovat na zlepšování života
v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je
samozřejmě zdarma, nezabere prakticky
žádný čas a profitují z něj všichni v obci. Je
tedy nesmírně užitečné.

Stávající systém oznámení
SMS INFOKANÁL
přestaneme na podzim
používat. Z tohoto důvodu
se prosím zaregistrujte na:
https://starehobzi.mobilnirozhlas.cz/
nebo na OÚ ve Starém Hobzí
Aplikaci do telefonu si můžete stáhnout také na
uvedeném odkazu

Nahlašování problémů skrze aplikaci se
stává nepostradatelným prvkem chytré
komunikace mezi občany a efektivně
řízenými samosprávami. Celou řadu
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Vážení čtenáři,
konec školního roku nás vede nejen k jeho hodnocení, ale také k zamyšlení nad tím, v čem
byl odlišný a co nám přinesl. Zároveň bychom Vás také chtěli informovat o tom, co vše se
v posledním čtvrtletí ve škole dělo. Během tohoto roku jsme prožili téměř polovinu výuky
distanční formou. Byla to výuka náročná nejen pro žáky, ale také pro vyučující. Všichni se museli
naučit pracovat s novými technologiemi a jsem velmi hrdá na žáky i pedagogy, kteří vše zvládli.
Výuka, která probíhala během nuceného pobytu žáků doma, byla kvalitní a jsem ráda, že i téměř
všichni žáci pracovali s velkým nasazením a zodpovědností. Věřím, že tyto zkušenosti dále
využijeme nejen při běžné výuce, ale i v domácí přípravě žáků. Přesto největším přáním nás všech
je, abychom v září již mohli pravidelně chodit do školy bez jakýchkoliv omezení.
I přes tyto všechny nepříjemnosti jsme se snažili vrátit zpět do běžného provozu, jak jen
to bylo možné. Nejrychleji se to podařilo v mateřské škole. Od dubna, kdy se vrátili předškoláci,
začínala škola pomalu ožívat. Právě mateřská škola prošla během uzavření škol menší
rekonstrukcí. Došlo k výměně linolea v herně a k odstranění zástěny, čímž došlo k optickému
zvětšení prostoru třídy mateřské školy. Nová výmalba také třídu oživila a dětem se v novém
prostředí moc líbí.
Během května si děti připravily pro dárek všechny maminky k jejich svátku ve formě
zpívaného přání. Dále se zaměřily při vycházkách na pozorování přírody, dění na louce, u vody a
v lese. Měly připravené různé aktivity, které rozvíjí jejich znalosti v této oblasti. Svůj den oslavily
formou her a zábavných aktivit. Konečně se také umoudřilo počasí a děti mohou plně využívat
zahradu s herními prvky.
Na základní školu se nejdříve vrátili žáci 1. stupně. Byli jsme moc rádi, že se mohly zapojit
všechny třídy a nemuseli jsme projít rotační výukou. V dubnu jsme se věnovali nejen výuce, ale
také dopravní výchově. Děti se seznamovaly s dopravními prostředky, některými značkami a
osvojovaly si pravidla chování na vozovce. Dále proběhla recitační soutěž, kde své dovednosti
předvedli žáci celého prvního stupně. Nechyběly ani aktivity spojené se Dnem Země, kdy pro děti
paní učitelky připravily různé soutěže, kvízy a vědomostní úkoly. Červen jsme zahájili soutěžemi
spojenými s oslavami Dne dětí. Také jsme pracovali na školní zahradě, osazovali nové vyvýšené
záhony a sázeli ovocné keře. Pustili jsme se do budování bylinkové spirály, snad se nám vše vydaří
a zvelebování tohoto místa nám přinese příjemné prostředí, ve kterém budeme trávit co nejvíce
času.
Také druhý stupeň se po návratu do školy snažil zapojit do různých aktivit. Zde bylo
prioritou především připravit prostředí, ve kterém se budou žáci cítit co nejlépe, neboť právě oni
strávili nejvíce času mimo školu, bez spolužáků. V rámci adaptačního odpoledne si zahráli mnoho
her a vyzkoušeli různé stmelovací aktivity, které navázaly u žáků na zpřetrhané sociální vazby a
pomohly jim usnadnit návrat do školního režimu. Jsme také pyšní na žáky, kteří se hlásili
z devátého ročníku na střední školy a učiliště. Přijímací zkoušky zvládli velmi dobře, všichni se
dostali na školy, které si vybrali, a přejeme jim, aby na nich byli spokojení a úspěšní.
V červnu jsme připravili poznávací odpoledne pro předškoláky, kteří nastoupí do první
třídy a z důvodu zákazu vstupu do škol byli ochuzeni o zápis do prvních tříd. Na nové prvňáčky se
již moc těšíme.
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Veškeré dění ve škole můžete sledovat na Instagramu školy a na stránkách
www.skolahobzi.cz
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců ZŠ a MŠ Staré Hobzí popřála krásné
léto, klidnou dovolenou, plno sluníčka a pohody.

Za ZŠ a MŠ Staré Hobzí
Mgr. Jana Cvrčková

Investice obce – rok 2021
Polovina roku 2021 je
za námi, a tak některé investice
v obci již probíhají a některé
bychom chtěli zahájit.
Mezi
probíhající
investice patří rekonstrukce
místní komunikace ve Starém
Hobzí od č. p. 52 k č. p. 129.
Od dubna do června zde probíhala přeložka
nadzemního vedení elektřiny. V současné době se již
rozbíhají stavební práce na rekonstrukci
komunikace. Zhotovitelem stavby je společnost
SWIETELSKY stavební s. r. o. z Jindřichova Hradce,
která podala nejvýhodnější nabídku v rámci
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Celkové
náklady na rekonstrukci činí dle uzavřené smlouvy
o dílo 2 947 545 Kč. Na stavbu jsme žádali o dotace a
s žádostmi jsme byli úspěšní. Na financování akce
obec obdržela dotaci od Jihočeského kraje ve výši
1 354 692 Kč na rekonstrukci komunikace a dalších
100 000 Kč na opravu kanalizace pod opravovanou
komunikací. Termín dokončení stavebních prací je
stanoven k 31. 9. 2021.
Na jaře jsme pak požádali o finanční podporu
na opravu střechy a výměnu krytiny na stodole

v obecním dvoře, do které zatéká. Celkové
předpokládané náklady na opravu střechy činí
434 217 Kč, poskytnutá finanční podpora ze strany
Jihočeského kraje je ve výši 220 000 Kč. Na výběr
zhotovitele bude provedeno poptávkové řízení.
Realizace akce proběhne v letošním roce.
Investicí, která má dlouhodobě nejvyšší
prioritu je bezesporu výstavba stavebních parcel
ve Starém Hobzí. Na stavbu již byla vydána některá
povolení a o vydání dalších je požádáno, nicméně
jsme již zahájili přípravy spojené s výběrovým
řízením na zhotovitele stavby. Předpokládáme, že
pokud se podaří získat veškerá povolení a vysoutěžit
zhotovitele stavby, bude výstavba zahájena ještě
v letošním roce. V současnosti také prověřujeme,
zda bychom na výstavbu mohli žádat o dotaci.
Jednou z těch menších akcí, které
v současnosti realizujeme je umístění dřevěného
odpočívadla s přístřeškem u silnice nad Starým
Hobzím. Dřevěné odpočívadlo sem bylo umístěno
po dohodě s vlastníkem pozemku – panem
Františkem Habrem, kterému tímto děkuji za to, že
nám to umožnil.
Na závěr mi dovolte popřát Vám co
nejpříjemnější léto.
Miroslav Štefl,
zastupitel obce
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Bezplatné dluhové poradenství Člověka v tísni nově v Dačicích
POMŮŽEME VÁM
-

zmapovat Vaše závazky
při vyjednávání s věřiteli a exekutory
při vyjednávání s inkasními agenturami
se zastavováním nezákonných exekucí
při sepisu návrhu na odvolání nebo dalších opravných prostředků k soudu
v případě hrozící dražby
s oddlužením

KONTAKT
Klára Davidová, tel.: +420 734 428 234, klara.davidova@clovekvtisni.cz
Vhodná předchozí telefonická konzultace
Nejbližší konzultační hodiny budou probíhat v pátek 30.7.2021 od 9hod do 14hod a
v pátek 3.9.2021 od 9hod do 14hod. v přízemí budovy DPS čp. 221/I v Dačicích
PŘÍKLADY NAŠÍ POMOCI
Paní Dáše jsme pomohli se snížením splátek
Po úmrtí manžela se paní Dáše výrazně zhoršila její životní situace. Věci, které brala dříve jako
samozřejmost, si nyní nemůže dovolit. Navíc ji po manželovi zůstal společný dluh na hypotéce,
který sama nebyla schopna zvládnout. Dostala se do prodlení se splátkami, neměla dost financí
na úhradu služeb. Hrozilo, že se dostane do exekuce. Za pomoci našeho poradce se jí podařilo
spojit se s věřitelem a domluvit snížení splátek a stabilizovat rodinnou finanční situaci.
Manželům jsme poradili, co dělat, když přijde exekutor
Manželům Petrovi a Janě jednoho dne zazvonil u dveří jejich domova exekutor. Bylo to pro ně
veliké překvapení, protože oni sami dluhy neměli. Dluhy ale měla jejich dcera, která se s nimi
již nějaký čas nestýká, o jejích problémech rodiče neměli tušení. Manželé neváhali a spojili se
s naší dluhovou poradkyní. Ta Petra s Janou informovala o jejich právech a seznámila je s tím,
jak se můžou bránit před kroky exekutora. Podařilo se navázat spolupráci také s dcerou.

Klára Davidová
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Domácí násilí
K domácímu násilí dochází mezi lidmi žijícími
ve společné domácnosti. Jde o vyostření
vztahů mezi členy domácnosti, které končí
fyzickým, psychickým, sexuálním nebo jiným
násilím. Představa společnosti, že oběťmi
domácího násilí jsou jen ženy, je mylná.
Mohou jimi být i muži, děti, senioři či osoby se
zdravotním postižením. Jde o vztah, kdy
násilník získává nad svou obětí moc. Ve většině
případů se intenzita domácího násilí časem
stupňuje. K domácímu násilí dochází zásadně
v soukromí a je velmi těžké ho zvenčí
rozpoznat. Oběti domácího násilí se ve většině
případů stydí za to, co vše si od agresorů
„nechají líbit“ a odmítají o tom, co prožívají
hovořit. Může také docházet „pouze“
k psychickému týrání, které má dle obětí
domácího násilí, mnohem větší dopady než
násilí fyzické. Je také mnohem hůře
prokazatelné.
Nyní v době pandemie koronaviru dochází
k vyššímu počtu případů domácího násilí v ČR
i po celém světě. Lidé mají obavy
z budoucnosti, z možnosti nakažení, z poklesu
příjmů i ze ztráty zaměstnání. Rodině může být
nařízena karanténa či izolace a všichni členové
domácnosti tak musí zůstat doma
za zavřenými dveřmi. Všechny tyto obavy,
pocit nejistoty a ponorková nemoc
při karanténě či izolaci mohou ovlivnit vztahy
v rodinách. Vyšší nervozita vede k nárustu
domácího násilí.
Průlom většinou nastane, pokud se oběť
domácího násilí sama rozhodne svou situaci
řešit s pomocí policie nebo některých
nestátních organizací, které se na pomoc
obětem domácího násilí zaměřují. Policie
může po oznámení domácího násilí vykázat
násilníka ze společného obydlí. Jde
o preventivní opatření, kdy je násilník vykázán
z bydliště a bezprostředního okolí na 10 dnů.
Vykázaná osoba musí ihned opustit společné
obydlí a předat policii klíče od společného
obydlí. Osobě je umožněno vzít si
za přítomnosti policie věci sloužící pro osobní
potřebu a své dokumenty. Policie při vykázání

násilníka ze společného obydlí poskytne
obětem
domácího
násilí
kontakty
na pomáhající organizace.
Oběti domácího násilí se také mohou obrátit
na intervenční centra pro osoby ohrožené
domácím násilím. Pro občany Jihočeského
kraje je určené Intervenční centrum pro oběti
ohrožené domácím násilím v Českých
Budějovicích
(https://www.dchcb.cz/jakpomahame/sluzby-strediskadchcb/intervencni-centrum//). Jde o službu
terénní, která dojíždí za svými klienty po celém
kraji. Se svými klienty také komunikují
na bezplatné telefonní nonstop lince,
emailem, či prostřednictvím sociálních sítí.
Pohotovostní nonstop linka Intervenčního
centra v Českých Budějovicích – 603 281 300.
Pomoc obětem kriminality a domácího násilí
poskytuje také organizace Bílý kruh bezpečí
(https://www.bkb.cz).
Tato
organizace
provozuje bezplatnou nonstop linku 116 006.
Bílý kruh bezpečí může poskytnout obětem
domácího násilí právní pomoc, psychologickou
podporu i sociální poradenství. Na bezplatnou
linku nemusí volat jen oběti domácího násilí.
Mohou na ni volat i osoby, které hledají pomoc
pro svou známou nebo známého, pro souseda
či sousedku, dceru nebo syna.
Pro bližší informace či poskytnutí
základního sociálního poradenství se
můžete obrátit na sociální odbor MěÚ
Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č.
210 Mgr. Irena Vašíčková – tel. 384 401 284
a kancelář č. 209 Mgr. Lada Štěrbová – tel.
384 401 249.
Lada Štěrbová
sociální pracovnice
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Z historie Starého Hobzí
Škola ve Starém Hobzí
Dobu nedávno minulou, kdy ještě bývala škola umístěna v zámku, si většina z nás pamatuje.
Ale znáte další místa, kde se dříve v Hobzí vyučovalo? Zaposlouchejte se do úryvku ze Stručné
kroniky z Panenské, která byla přeložena z němčiny:
„ Z nově založené obce (Panenská) chodily děti do školy ve Starém Hobzí. Zde byla založena
jednotřídní škola již v roce 1652 a to jako škola farní pod vedením a vyučováním faráře
P.Christophora Gumelmanna. Že škola byla dobře vedená lze posouditi ze zápisu při visitaci
školy v roce 1657, kde označeno vyučování jako dobré.“
Tato škola byla původně v domě koláře Bartoloměje Kvasničky (nyní Leopolda Kvasničky) č.p.
29. Původní budova školy však zcela vyhořela.
Farní starohobezská kronika nám tuto zprávu potvrzuje a upřesňuje některé podrobnosti.
Například že školu vedl rektor Zachariáš Strassüblem, který „byl současně krejčí a sedlák a
dostával ještě za zvonění a natahování hodin z fary a z přifařených obcí 11 měřic žita.“ Také se
zmiňuje o učitelích, kteří ve škole vyučovali.
Dále máme z kroniky Panenské záznamy o tom, že v roce 1827 byla od c.k. náboženského fondu
postavena škola v prostorách domu bývalého poštovního úřadu č.p.132, dnes s nájemními
obecními byty. Nejdříve zde byla zřízena jednotřídka, ale pro množství žáků hned jako
dvoutřídka. Tehdy totiž do školy docházely děti z Chvalkovic, Bělčovic, Báňovic, Panenské a
Nových Dvorů. Mimo to bylo hodně dětí z přádelny ze Starého Hobzí, dále děti zaměstnanců
velkostatku, děti dělníků ze sklárny v Janově atd. Ve škole se vyučovalo německy a s tím měly
problémy zejména děti z Báňovic a Nových Dvorů, poněvadž to byly obce převážně
s obyvatelstvem české národnosti. Děti se poměrně těžce dorozumívaly s německými učiteli, a
tak byla roku 1895, za podpory biskupské konzistoře, postavena stavitelem Strommerem
ze Starého Hobzí škola v Báňovicích. Vysvěcena byla roku 1898 farářem Bártkem. Rovněž
ve Vnorovicích byla postavena jednotřídní škola, a to v letech 1900/1901.
Z opisu kroniky římsko-katolického farního úřadu ve starém Hobzí ještě doplním, že dvoutřídní
škola byla v roce 1892 rozšířena na trojtřídní. Je to těžko uvěřitelné, ale podle zápisu mělo být
v jedné třídě vyučováno 111 dětí, v druhé 86 dětí a ve třídě třetí 75 dětí. Třetí třída měla být
pro nedostatek místa umístěna v domě č.p.18 v prvním poschodí, přičemž dřevěný pavilon
sloužil jako tělocvična /tj. dům, bývalý Seidlův hostinec, který stával naproti německé škole
na křižovatce směrem na Slavonice/.
Chtěla bych také zmínit dar naší škole od markraběnky Terezy Pallavicini (sestry Alexandra
Pallavicini, vlastníka spojeného panství Jemnice – Staré Hobzí), kterým byl školní prapor z roku
1878. Jelikož prý byl prapor již vybledlý, „darovala tatáž vysokorodá dárkyně /bez vědomí
vedení školy/ pod zpětným vrácením starého praporu k biřmování1894, nový prapor bordeauxčervený z těžkého hedvábí se zlatým rámováním s ponecháním staré praporové tyče. Prapor
byl vyšit s titulem školní prapor od pensionovaného správce zámku Štěpána Bakose, který ho
bez dalšího jednání na faru k vysvěcení předal.“
Zřejmě vznikl později kvůli tomuto praporu spor, protože farní kronika hájí zdejšího pátera
Františka Hlavičku, který držel tento prapor proto, poněvadž byl svěřen do kostela
na opatrování a také se nacházel v inventáři kostela jako jeho majetek.“ Okresní školní rada pak
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rozhodla v tom smyslu, „že prapor jest sice určen pro školu, ale dárkyně výslovně si přála, aby
byl v opatrování na faře a jako inventář tam jest i veden, může býti na faře.“
Česká škola obecná, dvoutřídní byla ve Starém Hobzí zřízena 25. srpna 1919 a to ve starém
zámku bývalého markraběte Pallaviciniho. Ve druhém poschodí hlavního křídla zámku byly
umístěny dvě třídy. Některé sousední místnosti byly tehdy obývány československým vojskem,
které zde vykonávalo pohraniční službu.
A nyní mi dovolte citovat ze Školní kroniky:
„Do obvodu školního pojaty místní obce: Staré Hobzí, Nové Dvory a Norovice. Z obce Norovic,
ze které původně bylo při předběžném zápise zapsáno 12 českých žáků, odepřeli později čeští
občané děti do zdejší české školy posílati, vymlouvajíce se, že škola česká je příliš vzdálená a že
mají školu doma ovšem německou. Zbyl tedy při otevření počet žáků 68.“

A dále si přečtěme něco o stavu školní budovy:
„Místnosti pro školu určené nevyhovovaly úplně, neboť se daly špatně vytápěti (kamna
starobylá, okna špatná), záchody pak byly nedostatečné. Jako záchodů používá se primitivních
dřevěných budek před průčelím jižního křídla zámku, kdež byly za války zřízeny pro italské
uprchlíky tehdy v zámku umístěné. Při otevření školy neměli vůbec ani dveří a na závadu je i to,
že jsou příliš odlehlé od školních místností a místě nekrytém. Musíť žáci jíti z druhého poschodí
do přízemí přes 50 schodů, přes delší chodbu a přes celé dlouhé nádvoří otevřené, což při
špatném počasí je přímo zdraví nebezpečné. Pro učitele neurčeny vlastně záchody žádné.“
„Potíže prvního vyučování byly značné. Poněvadž místo druhého učitele zůstalo neobsazeno,
bylo všech 68 žáků vyučováno v jedné třídě dle osnovy škol jednotřídních. Pomůcky učební
nebyly v prvním roce žádné pro nedostatek finančních prostředků. Čítanek a jiných potřebných
vyučovacích knih nebylo, teprve v půl roce bylo možno opatřiti několik čítanek. Na žactvu těžko
bylo žádati, aby si opatřili školní potřeby, neboť byly vesměs z rodin chudých.“
Hana Nováková, kronikářka obce

11

Plánované akce:
Termín
Akce
Začátek
Místo
17.7.
Zvěřinové hody
od 14 hodin za školou ve Starém Hobzí
21.8.
Pouť ve Starém Hobzí
od 14 hodin Fotbalové hřiště
17.9.
Rockfest for SAREMA – koncert ve prospěch Fotbalové hřiště
nemocných dětí
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