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Vážení spoluobčané,
podzim nám začíná celkem pěkným počasím. Přestože už je říjen a dny se čím dál více zkracují,
stále nám počasí umožňuje posedět venku.
Léto bylo oproti předpokladům nakonec příjemné. Hodně a rychle rostla tráva. Pro nás to
znamenalo, že se zaměstnanci hlavně věnovali sečení trávy. Abychom tuto práci zefektivnili, pořídili
jsme na obec mulčovat za malotraktor Kubota se sběrem trávy a výsypem do výšky. Tento stroj nejen
že poseče rychleji velké plochy, ale posečenou trávu vysype rovnou na valník. Tím odpadá ruční
nakládání hromad.
V srpnu se konala tradiční obecní pouť. Tentokrát nám počasí přálo a myslím si, že si jí všichni
pěkně užili. I program se nám podařilo poskládat tak, aby si každý našel to své. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu poutě. Na posledních akcích jsme
zjistili, že náš párty stan už bohužel dosloužil. Hlavně plachta je zteřelá, proto jsme se rozhodli pořídit
nový.
Během srpna a v září probíhala i rekonstrukce hasičárny, která je spolufinancována Jihočeským
krajem z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH“. Škoda, že v rámci ní nebylo
možné opravit i střechu. Protože je pokrytá eternitem, podléhala by stavebnímu řízení. Nejdříve tedy
musíme zadat zhotovení projektu. Bohužel jsme během rekonstrukce řešili nepříjemnou záležitost
s krádeží. Vyšetřování stále není uzavřeno, ale pan Zdeněk Kounek, jako dodavatel stavby, se zachoval
korektně a vzniklou škodu uhradil. Dále jsme našim hasičům pořídili plovoucí čerpadlo. K jeho nákupu
jsme také využili dotace Jihočeského kraje z programu „Investiční dotace pro jednotky SDH“.
Pomalu finišuje rekonstrukce místní komunikace kolem rybníku u Karásků. Předpokládám, že
za dva týdny se už bude pokládat asfaltový povrch. Ještě v říjnu chceme vybudovat provizorní štěrkové
parkoviště v zatáčce u č.p. 6., abychom trochu zlepšili situaci s parkováním v této části obce. V opravě
komunikací máme letos resty hlavně na příjezdech do chatových oblastí. Po dokončení sečení se
zaměstnanci obce pustí do opravy poškozených cest.
Na jiném místě v tomto čísle zpravodaje je přehled akcí, které nás čekají. Chybí tam tradiční
setkání důchodců. Už v loňském roce jsme ho zrušili z důvodu pandemické situace. Současná situace
se zatím vyvíjí všelijak a není jasné, jestli nebudou opět platit omezující opatření. Z tohoto důvodu jsme
rozhodli zorganizovat toto setkání 11. června 2022. Dá se předpokládat, že případná opatření se už
budou uvolňovat, nebo budeme moci sedět venku pod stanem.
Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné prožití barevného podzimu.
Starosta obce Milan Čermák
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Sběr a nakládání s odpady v obci
Nový zákon o odpadech nás nutí snižovat množství tuhého komunálního odpadu (TKO)
na skládku. Z tohoto důvodu jsme v únoru zavedli individuální svoz plastového dopadu stejně jako je
to u svozu TKO. Protože cílem je důkladnější vytřídění odpadu, zavedli jsme i svoz TKO jednou za dva
týdny. Pokud nebudeme plnit limity třídění odpadu, výrazně se zvýší poplatek obce za uložení odpadu
na skládku.
Na konci srpna jsem vyhodnotil nový systém svozu. Výsledek je příznivý. Při srovnání nákladů
za prvních osm měsíců s loňským rokem jsme snížili náklady. Dokonce odměna za vytříděný odpad se
významně zvýšila. Výsledky jsou níže v tabulce. Samozřejmě relevantní srovnání bude až po uzavření
celého roku. Průběžné výsledky ukazují, že naše cesta je správná, ale zatím jsme stále na začátku.

Podrobné informace o systému sběru, svozu a likvidaci odpadu jsou v obecně závazné vyhlášce
č. 6/2019, která je k dispozici na webových stránkách obce. Pro tříděný odpad máme zřízena sběrná
hnízda rozmístěná po obci a v místních částech. Pokud jsou někde již nádoby plné, je třeba odpad
umístit do nádob za OÚ, kde jich je nejvíce. Ve dvoře za OÚ je zřízeno sběrné místo s velkoobjemovými
kontejnery. Tady lze ukládat velkoobjemový odpad, železo a sklo. V žádném případě sem nepatří
nebezpečný odpad (eternit, oleje, barvy apod), pneumatiky ani stavební odpad (sutě, luxfery, cihly
apod.). Stavební materiály nepatří mezi komunální odpad. Každý producent je povinen si ho zlikvidovat
sám prostřednictvím specializované firmy. Pro nebezpečný odpad organizuje svozová společnost
mobilní svoz odpadu. Chtěl bych připomenout, že obecní systém není pro odpady z podnikání. Každý
podnikatel, který je původcem odpadu, je povinen mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou. Do této
kategorie patří i kartony. Konkrétně s nimi máme největší problémy. Obecní systém odpadu je
pro občany, kteří platí místní poplatek. Dle Zákona 565/1990 Sb. je poplatníkem:
a) fyzická osoba přihlášená v obci:
1. s trvalým pobytem
2. jde-li o cizince, mimo jiné, který na území České republiky pobývá přechodně po dobu
delší než 3 měsíce
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Příklad bezohlednosti. Jedna matrace zabere celý
kontejner. Majitel nebyl schopen dojet do
sběrného místa ve S. Hobzí.
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Vážení spoluobčané,
po prvním školním měsíci Vám opět přinášíme nové informace o dění v naší škole. Letos usedlo
do lavic celkem72 žáků, z toho v první třídě devět nových školáků. Dalších 10 žáků je vzděláváno formou
domácího vzdělávání a naše škola je jejich garantem.
O letních prázdninách jsme prováděli běžnou údržbu a výmalbu některých prostor školy. Školní
jídelna byla vybavena několika novými spotřebiči.
Proběhly také drobné personální změny, paní učitelky odcházející do důchodu a mateřskou
dovolenou, nahradily nové, p.u. S. Muselová a M. Šindlerová.
A co jsme již mimo výuky a seznamování snovými spolužáky stihli v prvním školním měsíci?
Hned první týden proběhly sportovní dny a soutěže. Druhý stupeň se vydal do Městského muzea a
galerie v Dačicích, kde se děti ponořily do kultury a umění 19. století a zábavnou formou se seznámily
s historií vzniku první kostky cukru na světě. V minulém týdnu, kdy nešel elektrický proud, jsme se
vydali také do Dačic, tentokrát do kina, starší žáci nakoukli také do Domu dětí a mládeže a žáci z prvního
stupně zavítali do Městského muzea. Také děti z mateřské školy podnikají vycházky do okolí a
seznamují se hlavně s přírodou a jejími změnami.
Tradičně jsme zahájili sběr starého papíru. Nejenže tím vedeme žáky k ochraně životního
prostředí, ale také k hospodárnosti a využití získaných finančních prostředků pro zlepšení výuky. Pokud
i Vy máte doma starý papír, budeme rádi, když nám v jakémkoliv množství přispějete.
Od začátku října se rovněž rozběhnou volnočasové aktivity. Pro žáky máme připraveny tyto
kroužky: angličtina hrou, klub zábavné logiky a deskových her, volejbal, dopravní výchova, yogínci,
výtvarný, keramický, čtenářský, kuchtíky a informatiku. Tyto kroužky vedou paní učitelky a věříme, že
si děti z nabídky vyberou a efektivně vyplní svůj volný čas.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřála krásný a slunečný
podzim a pevně doufáme a přejeme si, aby letošní školní rok již proběhl bez jakýchkoliv zákazů a
omezení tak, aby mohla probíhat plnohodnotná výuka.
Další informace a novinky z naší školy můžete sledovat na www.skolahobzi.cz a na školním Instagramu.
Za ZŠ a MŠ Staré Hobzí Mgr. Jana Cvrčková
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Některé z dětí, které musím jako
kurátor řešit, jsou dlouhodobými konzumenty
těchto energetických nápojů, ale nemusí se
jednat pouze o ně. Kombinace slazených
nápojů, jako je například coca-cola v kombinaci
se slanými potravinami /brambůrky, chipsy/,
může mít na dítě podobný vliv. V minulosti
nikdy nebylo tolika dětem diagnostikováno
ADHD a myslím si, že ani v dnešní době se vždy
nemusí o tuto poruchu jednat. Při vyšetření
totiž rodiče samozřejmě nepřiznají, že jejich
děti dlouhodobě konzumují nevhodné
potraviny a nápoje a projevy jsou stejné, takže
nakonec
je
porucha
pozornosti
s hyperaktivitou diagnostikována. Nejlépe to
mohou pozorovat učitelé ve školách. Dítě si dá
před a během vyučování energetický drink,
v lepším případě ještě vylepšený o brambůrky
nebo něco sladkého, celé dopoledne je
nabuzené, vyrušuje a nesoustředí se na výuku.
V následujících vyučovacích hodinách nastává
útlum a dítě v lavici usíná, nebo je minimálně
apatické a nevnímá výklad.

Postřehy kurátora pro děti a
mládež

Děti a jedy.
Co je pro děti nebezpečný jed? Nad tím
bych se chtěl zamyslet ve svém dnešním
článku. O škodlivosti návykových látek, které
jsou zdraví nebezpečné člověku, zejména pak
dětem, se napsalo miliony článků. Notoricky
známé škodlivé látky jako nelegální drogy,
alkohol a nikotin jsou v médiích propírány
téměř denně. Existuje však další jed, o kterém
se moc nemluví, a to je cukr. Protože se jedná
o látku v potravinách běžně obsaženou, je
hlavně pro děti o to nebezpečnější. Velmi málo
rodičů věnuje jejich spotřebě vlastních dětí
malou nebo vůbec žádnou pozornost.
Největším nebezpečím pro děti a mládež jsou
energetické nápoje. Nejenže obsahují velké
množství cukru, ale také je v jednom
energetickém nápoji denní dávka kofeinu.
V této kombinaci je jejich požívání dětmi stejně
nebezpečné jako pití alkoholu. Tyto nápoje ale
neobsahují jen kofein, ale také látky, které
zesilují a prodlužují jeho účinky. Obsahuje i
další látky takzvaně excitující /stimulující,
dráždící/ mozek, což je odlišné od klasické kávy.
Jednou z nich je například taurin. Kombinace
cukru, kofeinu, taurinu a dalších látek
obsažených v energetických nápojích vytváří
nebezpečný mix, který je dítěti nebezpečný.
Následkem je potom bušení srdce, poruchy
spánku, dehydratace. Dítě se po konzumaci
těchto nápojů může projevovat stejně jako dítě
s diagnostikou ADHD. U dlouhodobého užívání
může docházet k poškození vnitřních orgánů,
protože jsou opakovaně stimulovány na větší
výkon. Děti mohou mít sklony k depresím,
protože se snižuje produkce serotoninu /tzv.
hormon dobré nálady/, může dokonce vést
ke zvýšení agresivity, objevuje se bolení hlavy.

Apeluji na rodiče, aby hlídali stravovací
návyky svých dětí. Podle odborníků je přidaný
cukr /ten který není součástí přírodních
potravin/ absolutně nevhodný pro děti do dvou
let. I potom je ale potřeba ohlídat příjem
přidaných cukrů vašich dětí. Jedná se hlavně o
zdraví vašich dětí. Problémy se mohou objevit
až mnohem později, ale to už se řeší vážný
zdravotní stav. Pokud máte pocit, že je vaše
dítě hyperaktivní, zamyslete se nad tím, jak se
stravuje, a až potom přemýšlejte, jestli to
opravdu nemůže být ADHD, nebo jen prostá
nevychovanost.
Bc. Miroslav Luks
Kurátor pro děti a mládež

Dalším jedem je nadbytek soli, ale
jejich užívání vede ke zdravotním problémům,
které vaše děti nepřivedou ke mně
do kanceláře.
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můžete vidět na náhrobku Zahrádeckých
umístěného v levém křídle kostela ve Starém
Hobzí.

Hobzinky informují
Dne 17.9.2021 jsme uspořádaly
charitativní koncert pod názvem Rockfest
for Sarema. Výtěžek z této akce jsme věnovaly
na
nákup
rehabilitačních
pomůcek
pro hendikepované děti. Tímto bychom chtěly
poděkovat všem spolkům, které se na akci
podílely. Sportovcům za poskytnuté zázemí a
obsluhu ve stáncích, hasičům za zapůjčení
stanů a točení piva, myslivcům za uvaření
výborného srnčího guláše a obci Staré Hobzí za
postavení stanů, zavezení stolů, lavic…
V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se
přišli pobavit a podpořit dobrou věc. Dětem
jsme předaly krásných 21 600,-Kč a 20 ks triček
s reklamním logem Saremy.

V
urbáři
Jindřicha
Burkharta
ze Schneidau v roce 1685 již není objekt
označován tvrzí jako v roce 1627, ale již jako
zámek.
Nový prostorný zámek ve Starém Hobzí
zahrnoval nejen obytné místnosti pro vrchnost
a její úředníky, ale také pivovar se sladovnou a
spilkou (kvasírnou), palírnu a hospodářský
dvůr. Za pivovarem se rozkládala velká zahrada
s ovocnými stromy. Druhá zahrada se
nacházela za zámkem směrem ke kostelu.
Na zámecké sídlo v těchto místech se
dá usuzovat také ze zbytků zdí o šířce 120 cm,
které byly odkryty během staveb okolních
usedlostí.

Do konce letošního roku plánujeme
tyto akce: Mikuláše a čerty 5.12., Živý betlém
23.12. a podle počasí noční bruslení.

Podobu dnešního zámku vybudovali
v letech 1726-1733 páni z Deblína. Stalo se tak
poté, co panství r.1702 koupil Maxmilián
František z Deblína. Avšak tvrz/zámek nebyl
v kupní smlouvě uveden. Historici se domnívají,
že tvrz nebyla obyvatelná (tedy bezcenná)
nebo již byla zbourána. Stavební práce
na barokním dvoupatrovém
zámku
čtvercového půdorysu s uzavřeným dvorem
a arkádami dokončil pak jeho syn František
Antonín z Deblína v roce 1733, což dokládá
datace na fasádě hlavního traktu zámku.
Ve vstupním křídle se nacházely vrchnostenské
kanceláře. Architektonický vzhled dotvářela
lipová alej vedoucí od zámku ke kostelu, zámek
obklopoval velký anglický park o výměře
3,6 ha. V zámku přibyla také vrchnostenská
kaple sv. Tomáše

Zámek Staré Hobzí

Na místě dnešního zámku stávala dříve
tvrz, připomínaná v r.1353. Dobu trvání tohoto
sídla však nemůžeme přesně určit, a tak není
jisté, zda tvrz Hobzí Zahrádeckých ze Zahrádek
připomínaná v urbáři z r.1627 je stejná jako ta
původní, nebo zda to byla novostavba.
Pravděpodobně však byla původní tvrz roku
1400 zničena, jelikož roku 1415 je zmiňován
pouze „kopec“, kde původně tvrz stála. Tvrz
Zahrádeckých zasahovala svými hradbami
přibližně až do míst, kde dnes bydlí Maixnerovi,
Nováčkovi až po Andrášikovi. Ve svém erbu
měli Zahrádečtí nakreslenou věž tvrze, kterou

Po Františku Josefovi z Deblína
zavražděném při lovu vojenským zběhem
nedaleko Janova r.1784, měl panství
v pronájmu Jan Petr Flick, bývalý sloužící
Františka Josefa z Deblína. Zámek sloužil kolem
roku 1810 nejen jako obydlí celé rodiny
Flickovy (zplodil 16 dětí) a dalších příbuzných,
které Flick zaměstnával, ale také jako sídlo
správy panství s vrchnostenskými a
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manufakturními kancelářemi, dále zde byly
umístěné sklady a pomocné provozy (mykací
stroj a lisy, laboratoř pro přípravu barviv se
skladem). V roce 1806 J. P. Flick panství Staré
Hobzí zakoupil. Tento Prus, proslulý svou
lakotou a bezohledností, zřídil ve Starém Hobzí
textilní prodejnu, která pracovala do r.1824.

1944
zde
nalezlo
útočiště
před bombardováním civilní obyvatelstvo
z Vídně, na konci války ženy a dívky
z Východního Pruska a od poloviny dubna 1945
zde byl zřízen německý vojenský lazaret.
Po vypuknutí epidemie tyfu a dalších
chorob v zajateckém táboře v lesích u Starého
Hobzí zřídila Rudá armáda v budově zámku
zajateckou nemocnici pro maďarské a německé
válečné zajatce.

Dalším významným majitelem zámku
byl rod Pallavicini. Roku 1843 připojil markýz
Alfons Pallavicini Staré Hobzí k Jemnici.
Pallaviciniům náležel zámek až do zestátnění
jemnického panství r.1945.

Po odchodu Rudé armády sloužil
zámek obci. V jeho prostorách se až do roku
1993 nacházel OÚ, MŠ, ZŠ, byt, kaple, lékařská
ordinace, dětská poradna, knihovna a zasedací
místnost OÚ. V roce 2002 se stal novým
majitelem zámku Müller REALITY s.r.o.-firma se
sídlem v Českých Budějovicích.
V dubnu roku 2013 byl zámek
vykraden. Zloděj odcizil majetek v hodnotě 259
tisíc korun.
Posledním majitelem se stala v roce
2014 společnost „Royal Estate & Event
Management s.r.o.”, jejímž statutárním
orgánem je rakouský občan Jürgen Schuster
(majitel zámku) a jeho manželka Klaudia
Schuster. Ti se v dalších letech pustili
do rozsáhlé rekonstrukce.

Od roku 1919 do konce roku 1920 se
česká obecná škola dělila o prostory zámku
s vojenskou posádkou čsl. armády, která zde
byla umístěna v roce 1918. V roce 1927 zde
kromě smíšené čtyřtřídní měšťanské školy
přibyla i česká mateřská škola s opatrovnou a
mimo toho zde sídlila i četnická stanice a
kancelář starosty.

Hana Nováková, kronikářka obce

Po odstoupení pohraničního území a
odchodu veškerých československých státních
zaměstnanců sloužila budova zámku potřebám
Třetí říše. V 1. poschodí sídlil obecní úřad,
matriční úřad, úřadovna říšského četnictva,
místní skupina Národně socialistické německé
dělnické strany a později přibyla uprostřed
1. poschodí chemická laboratoř vídeňské firmy
Drägerwerke. Druhé poschodí jižního křídla
sloužilo výcvikovému středisku místní
skupiny Hitlerjugend. Prostorná zámecká půda
a sál ve druhém poschodí posloužily
ke skladování ovsa pro erární koně. Od února
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Plánované akce:
Datum
28.11. 2021
5.12. 2021
23.12. 2021
26.12. 2021
28.12. 2021
30.12. 2021
31.12. 2021
8.1. 2022

Akce
Poznámka
Rozsvícení Vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Živý betlém
Štěpánovský fotbal
Turnaj ve stolním tenise
Dětský karneval
Silvestrovský výšlap na Čtrnáctku
Závisí na povolení LČR
Myslivecký ples
Noční bruslení
Podle počasí
Konání akce závisí na aktuálních hygienických opatřeních.

Rubrika postřehy z obce:
Poškozené odpočívadlo

Nově vymalovaná čekárna
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Projekty spolufinancované z dotačních programů Jihočeského kraje:
NÁZEV PROJEKTU: OPRAVA INTERIÉRU A EXTERIÉRU POŽÁRNÍ ZBROJNICE STARÉ HOBZÍ
TERMÍN REALIZACE: 1.6. – 30. 9. 2021
VÝŠE PODPORY:
200 000,- Kč
TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE

Cílem projektu „Oprava interiéru a exteriéru požární zbrojnice Staré Hobzí“ je
dokončit opravu budovy hasičské zbrojnice.
V rámci akce dojde k opravě a natření fasády na jižní straně budovy, k výměně vstupních
dveří a dvou oken. V interiéru malé garáže dojde k položení nové podlahy, přeložení
elektrického rozvodu, opravě kanalizace a natažení nových omítek včetně výmalby
NÁZEV PROJEKTU:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE STARÉ HOBZÍ

TERMÍN REALIZACE: 3.5. – 31. 10. 2021
VÝŠE PODPORY:
1 354 692,- Kč
TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE

Cílem projektu „Rekonstrukce místní komunikace ve Starém Hobzí“ je provést
kompletní rekonstrukci místní komunikace, která spočívá v nahrazení stávajícího
poškozeného povrchu (částečně asfalt a štěrk) asfaltovým betonem (společně se všemi
podkladními vrstvami) ohraničeným silničními obrubami sníženými na úroveň obrusné
vrstvy, opravou navazujícího chodníku v místě napojení na silnici III. třídy č. 4086 s
vytvořením místa pro přecházení a v místech, kde komunikace nesousedí s podezdívkami
a sousedními budovami, její rozšíření na 4,5 m. V souvislosti s rekonstrukcí komunikace
dojde k částečné výměně kanalizačního potrubí a vpustí. Zároveň bude zrekonstruována
stávající podezdívka na parcele č. 144/1 a vytvořena nová podezdívka s oplocením na
parcele č. 147/3 (vzhledem k rozšíření komunikace na tento pozemek).

NÁZEV PROJEKTU:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE STARÉ HOBZÍ
SO 10 KANALIZACE
TERMÍN REALIZACE: 3.5. – 15. 10. 2021
VÝŠE PODPORY:
100 000,- KČ
TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE

Cílem projektu „Rekonstrukce místní komunikace ve Starém Hobzí“ je provést
kompletní rekonstrukci místní komunikace. Stavební objekt 10 - oprava kanalizace má za
cíl opravu staré kanalizace v úseku, který ještě neprošel opravou a vytvořit nové
kanalizační vpusti pro odvod vody z nové místní komunikace.
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