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Vážení spoluobčané,
máme za sebou ne zrovna jednoduché období. Celý svět bojoval, a ještě bojuje s pandemií viru
Covid-19. Vím, že to nebylo pro nikoho jednoduché, ale jak se říká všechno zlé je pro něco dobré.
V době omezení pohybu na veřejnosti jsme se mohli více věnovat našim rodinám a hlavně dětem.
Soudě podle vyvážení odpadů, je vidět, že mnozí z nás se věnovali i rekonstrukci či zvelebování našich
domů, domácností a zahrad. Měli jsme čas dodělat věci, které jsme odkládali. V tomto případě jsem
byl rád, že bydlíme v klidné části. Nakonec v našem blízkém okolí se objevily jen asi tři osoby
s pozitivními testy. Nyní se situace postupně vrací do normálu, ale stále si musíme uvědomovat
možnost nákazy nebo přenosu této nemoci. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali
překonat tuto krizi ať šitím roušek, pomoci ostatním nebo třeba jen předáváním informací a
samozřejmě všem ostatním, kteří svojí zodpovědností zabránili tomu, aby se nákaza dostala k nám.
Když už se opatření k pandemii začala uvolňovat, ukázala nám příroda, co umí. Nebývale silné
krupobití zničilo úrodu na polích i zahradách, poškodilo skleníky, lehké střešní krytiny a některé fasády.
Děkuji našim dobrovolným hasičům, kteří se aktivně podíleli na odstraňování škod. Vrstva krup byla
tak velká, že ještě o půlnoci, když jsem jel domů, byla mezi Vnorovicemi a Starým Hobzím 20
centimetrová vrstva krup, kterou museli prohrnout silničáři. Hasiči si neodpočinuli ani v neděli, kdy
museli uvolnit ucpaný můstek u zámečku. Počasí vládlo i nadále. Ještě jsme neodstranily všechny škody
po kroupách a přišly vydatné deště. To sice snížilo deficit pozemních vod, ale jakmile se nasytila zem,
nebyla schopna přívaly vody vsakovat. Tak uvidíme, co si na nás počasí ještě připraví.
Zaměstnanci obce se v tomto období zabývali hlavně sečením trávy. V údržbě komunikací
máme letos resty. To způsobilo hodně práce v lese a již zmíněné počasí. Prosím uživatele místních
komunikací, hlavně v chatových oblastech, o trpělivost. Budeme se je snažit opravit, co nejdříve.
Řešíme i další běžné opravy majetku obce. Nečekanou akcí byla výměna rozbitého čerpadla na
čističce odpadních vod. Také mohlo vydržet ještě rok, neboť v příštím roce plánujeme celkovou
rekonstrukci. Naštěstí jsme to stihli ještě před přívaly vody. V měsíci červnu proběhla další část údržby
KD Vnorovice renovací parket na sále. Vyzkoušet ho budeme moci při tanci na zábavě 25. července.
„Novodvoráci“ mohou mít radost. Byla nám schválena dotace z Jihočeského kraje na rekonstrukci
klubovny a knihovny v Nových Dvorech v maximální výši 200 000 Kč (60 % uznatelných výdajů).
Jistě jste si všimli změn na kurtech ve Starém Hobzí. Obec je pronajala Pavle Žákové, která
představila zajímavý projekt. V současné době ještě není v provozu tenisový kurt, který potřebuje
novou antuku. Obec zařídí dovoz antuky, ale na úpravu hřiště budeme potřebovat pomoc
dobrovolníků.
Konečně jsme také dokončili návrh změny Územního plánu, který schválilo zastupitelstvo obce
na svém červnovém zasedání. Návrh předáme urbanistické kanceláři ke zpracování.
Ještě bych se chtěl zmínit o kulturních akcích v naší obci. První akcí po krizi byla Noc kostelů,
kde byl opět připraven skvělý program včetně stínového divadla. Hned za týden proběhl harfový
koncert Noc andělů. Nyní již finalizujeme přípravy obecní poutě, která proběhne 15. srpna. Více
informací najdete v jiné části zpravodaje.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pohodové léto a příjemnou dovolenou.
Starosta obce Milan Čermák

Pravidla placení poplatků z pobytu
Dle novelizovaného zákona č. 565/1990 Sb. Hlava II dochází ke změnám v povinnostech platit
poplatek z pobytu. Z tohoto důvodu vydala Obec Staré Hobzí novou obecně závaznou vyhlášku
č.3/2019 o místním poplatku z pobytu.
•
•
•
•

Shrnutí důležitých informací:
Pobyt podléhající tomuto poplatku je každý úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích
kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu.
Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
Osvobozena od poplatku je mimo jiné osoba:
➢ nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její
průvodce,
➢ mladší 18 let,
➢ pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
➢ vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

Sezónní práce je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

1.
2.
3.

Plátce poplatku (ubytovatel) je povinen:
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.
Vyúčtování může být jednorázově na konci sezóny nebo průběžně v několika platbách.

Provoz sběrného místa obce
Staré Hobzí
Z důvodu chování některých občanů
jsme byli nuceni nastavit nová pravidla
ukládání odpadu na sběrném místě
za obecním úřadem. Hlavní změnou je, že
sběrné místo je uzamčené a ukládání odpadu
bude regulovat odpovědný zaměstnanec obce.
Volně odložený odpad před sběrným místem
bude řešen jako černá skládka.
Kontakty:
Obecní úřad
384 497 136
Starosta
724 195 003
Zaměstnanec obce
720 044 496
Jaký odpad lze uložit do sběrného
místa:
➢ Kovový odpad
Do skupiny kovů nepatří plechovky
od barev a jiných nebezpečných látek, domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená
z více materiálů, a to ani jejich demontované
části. Samostatnou kapitolu tvoří autovraky,
které do skupiny domovního odpadů nepatří,
tudíž je obec neřeší.
➢ Velkoobjemový odpad
Jedná se například o starý nábytek,
koberce, linolea, umyvadla, toalety, drobný
stavební odpad. V žádném případě sem
nepatří eternit a pneumatiky. Tento odpad
obec nemůže sbírat, protože k tomu nemá
oprávnění.
V případě, že v určitém časovém úseku
produkujete větší množství domovních
odpadů, např. při rekonstrukci domu, není
povinností obce tento odpad od Vás převzít.
Objednejte si velkoobjemový kontejner
u specializované firmy.
Autovraky, pneumatiky a eternit musí
občané likvidovat ve specializovaných
firmách.

Nové smlouvy na hrobová
místa
Protože se změnil zákon
o pohřebnictví, musíme letos vydat nový
pohřební řád. S tím souvisí i nová evidence
smluv, kterou nyní vedeme elektronicky.
Z toho vyplývá nutnost uzavírání nových smluv
o nájmu hrobových míst. K tomu je třeba, aby
se každý nájemce hrobového místa dostavil
na obecní úřad a nahlásil čísla hrobových míst
a údaje nového nájemce. Podklady pro novou
smlouvu je možné nahlásit i telefonicky nebo
e-mailem.
Tel:
384 497 136
E-mail:
obec@starehobzi.cz
Nová evidence je důležitá i z důvodu
upřesnění nájemce. U hrobů, které jsou
neudržované a hrozí spadnutí náhrobku,
obtížně hledáme nájemce. Hřbitov je pietní
místo a měli bychom se podle toho chovat.
Někteří návštěvníci si to asi neuvědomují a
nechávají po sobě nepořádek. Chtěl bych
poprosit návštěvníky hřbitova, aby neodkládali
odpadky za náhrobky nebo dokonce neházeli
za hřbitovní zeď. Myslím, že máme
před hřbitovem dostatečně velký kontejner.
V poslední době se stal dokonce jeden
bezohledný případ, kdy někdo ukradl květiny
z hrobu.

Vážení čtenáři!
Začátek léta je vždy spojován s koncem školního roku a pro učitele a žáky hodnocením celého školního
roku. Letos je vše ovšem úplně jiné. Ocitli jsme se v situaci, kterou jsme nečekali, museli jsme přistoupit
zcela k jinému způsobu hodnocení a zvládnout chaotický přísun informací a změn, který ji provázel.
Podle rychle sestaveného kvalitního plánu jsme se snažili rozjet online výuku co nejdříve. Pomocí
dotazníků jsme zjišťovali podmínky jednotlivých žáků pro dálkovou výuku, informovali rodiče a řešili
formy spolupráce. Začali jsme předáváním úkolů žákům přes web školy, postupně přibývaly odkazy
na různé online aplikace a internetové stránky. Žáci 8. a 9. ročníku využívali Office 365, se kterými již
dříve pracovali v hodinách Informatiky. Postupně jsme začali využívat Google Formuláře a Google
Meet, pomocí kterých se rozběhla pravidelná výuka na dálku. Ta probíhala od pondělí do pátku na 1. i
2. stupni v pravidelných časových úsecích. Výuka byla zaměřena na český jazyk, matematiku, cizí jazyk,
obsahovala bloky přírodovědné i humanitní. Zařazena byla také hudební a výtvarná výchova. Paní
učitelky, vychovatelky i asistentky byly proškoleny v práci s OneNote, Meet a dalšími on-line službami,
což výrazně napomohlo tomu, aby výuka byla pestrá a co nejvíce možno i kvalitní, ač probíhala
na dálku. Některé kolegyně zapojily služby, které již také dříve využívaly (např. Wocabee) a distanční
vyučování rychle nabíralo na kvalitě. Přípravě podkladů pro výuku, procvičování v Meet, kontrole
žákovských prací… se věnovali všichni pedagogičtí pracovníci školy.
V této době byla uzavřena také mateřská škola a školní jídelna. Provozní zaměstnanci se zaměřili na
údržbové a úklidové práce, v jídelně proběhla např. výměna myčky.
V dubnu se konal zápis do 1. ročníku, tentokrát bez účasti dětí a rodičů. Žádost o přijetí doručilo 10
rodičů, z toho dva požádali o odklad školní docházky. V září se tedy můžeme těšit na osm nových
školáků. Zde nás mrzí, že ne všichni rodiče dětí ze spádové oblasti, pro které je škola otevřená a
podporovaná zřizovatelem, ji využívají. Přitom by v současné době podmínky pro rozdělení ročníků
byly velmi příznivé, stačilo by naplnit ročníky do počtu deseti žáků a opět bychom měli devět
plnohodnotných tříd. Byl by to přínos nejenom pro školu, ale z ekonomického hlediska i pro obec a její
další rozvoj.
Od května se začala lepšit také pandemická situace a došlo k uvolňování přijatých opatření. Žáci 9.
ročníku, připravující se na přijímající zkoušky mohli začít docházet do školy. Zároveň od 18. května byl
obnoven provoz v mateřské škole a školní jídelně. O týden později nastoupilo asi 70 % žáků prvního
stupně. Jelikož návrat do školy byl dobrovolný, těm žákům, kteří zůstali doma, byla nadále poskytována
online výuka. Stejně tak i žákům druhého stupně, kteří z organizačních a personálních důvodů do školy
nastoupí až v září.
Tento poněkud nesourodý přístup našeho ministerstva vedl k tomu, že se otevřela další „výuková
fronta“, která dále komplikovala udržení výuky jako celku (pro děti ve škole i doma). Navíc podmínky a
pokyny se časem měnily a doplňovaly, na což mnohdy neměly síly a zdroje ani mnohem větší školy, než
je naše. Přesto jsme se stále snažili udržet vysoký standard výuky ve škole i té distanční.
Chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům školy za jejich nasazení a přístup k práci. I přesto, že jsme
malá škola, nemusíme se stydět za to, jak jsme tuto situaci zvládli. Děkujeme také rodičům, kteří své
děti ve výuce podporovali a všem žákům, kteří pravidelně pracovali a účastnili se výuky.
Poděkování patří také zřizovateli školy, který zajistil dostatečné množství dezinfekčních prostředků,
nezbytných k tomu, abychom mohli dodržovat předepsané hygienické pokyny ministerstva školství a
pomáhal s distribucí výukových materiálů pro žáky.
Naším přáním je, aby se tato situace již neopakovala a výuka dětí mohlo probíhat prezenční formou,
neboť takovýto zásah do vzdělání vede k jeho degradaci a úpadku vzdělávání.
Mgr. Jana Cvrčková

Úprava péče a výživy nezletilého dítě
Zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů. Pokud to není z mnoha různých důvodů
možné, je prováděna úprava péče o nezletilé dítě, přičemž dohoda uzavřená mezi rodiči má přednost
před soudní úpravou, když shoda rodičů na péči o dítě je pro dítě zásadní. Vždy je třeba mít na zřeteli
zájem a také přání dítěte.
V případech, kdy dohodu mezi rodiči nelze uzavřít, přichází na řadu soud, který vydává rozhodnutí
o péči o nezletilého.
Péče o dítě je ze zákona zajištěna prostřednictvím čtyř forem výchovy:
• svěření do výhradní péče jednoho z rodičů,
• svěření do střídavé péče, kdy dítě pobývá střídavě v péči matky a otce,
• svěření do společné péče obou rodičů,
• svěření do péče jiné osoby, odlišné od rodičů.
Každý druh uspořádání poměrů má své klady a zápory, což je odvislé od mnoha faktorů (např.
individuálních charakteristik rodičů, vzorců chování v rodině, sociálního zázemí, doby rozvodových
sporů). Formy výchovy budou blíže popsány v následujícím vydání Dačického zpravodaje.
S úpravou výchovy souvisí i stanovení výše výživného pro nezletilé dítě. Pro určení rozsahu
výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (nezletilého dítěte) a jeho majetkové
poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (otce/matky). Platí, že životní
úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Výživné je nárokem dítěte a hradí se
k rukám matky/otce – tj. přímou platbou, nejlépe proti podpisu; poštovní poukázkou či na účet.
Výživné je třeba hradit pravidelně, jinak se povinný vystavuje nebezpečí trestního stíhání či
nařízení výkonu rozhodnutí, např. srážkami ze mzdy.
Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě. Opět
zde může být v platnosti pouze dohoda mimosoudní, přičemž výživné smí být upraveno jen po
vzájemné dohodě uzavřené mezi rodiči.
Pracovnice odboru sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí poskytují rodičům
poradenství, které s problematikou úpravy poměrů rodičů k nezletilým dětem a úpravou výživného
souvisí. Směřujeme rodiče k uzavření dohody, abychom předešli striktnímu rozhodnutí soudu, které
ne vždy vyhovuje oběma rodičům.

Hana Čurdová, sociální pracovnice

Hlasy německy mluvících pamětníků,
vzpomínky na odsun Němců z Československa
V červnu 1945 byla v rámci zúčtování s „nepřáteli státu“ násilím odsunuta většina Němců
ze Slavonic a okolí. Byl uplatněn princip kolektivní viny. Viníkem se tedy nestali zločinci, nýbrž skupina
obyvatel se společným sociálním znakem – německý původ. Pro ně tedy rok 1945 neznamenal tolik
očekávaný konec války, ale také ztrátu domů, polí, továren a celých vesnic, ve kterých Němci žili často
i po několik staletí. Tato událost zasáhla tři milióny českých Němců, kterým zásadně změnila život.
Podle předválečného sčítání lidu z roku 1930 žilo na území bývalého soudního okresu celkem
9 275obyvatel, z nichž 6 474 se hlásilo k německé národnosti. Ve slavonickém okrese proběhlo
vyhánění Němců ve formě divokého odsunu ve dnech 6. až 8. června 1945.
Vybrala jsem vám několik kapitol z knihy „Žijící paměti slavonicka“, která se věnuje
problematice nuceného vysídlení německy mluvících obyvatel z našeho regionu.
Staré Hobzí/ Alt – Hart
Pozůstalí
Počet obyvatel Počet obyvatel Počet obyvatel Padlí a nezvěstní
v místě
1910

1930

1939

Celkem

865

851

715

Češi

296

518

21

289

Dne 5. května 1945 se německé vojsko, které bylo v obci ubytováno, přesunulo na západ, aby
přešlo k Američanům (což se většině podařilo). Obyvatelům obce radili vojáci, aby udělali to samé. V té
době se však věřilo, že s Němci bude nakládáno stejně, jako bylo zacházeno s Čechy v předchozích 6
letech. Dne 8. května převzalo správu šest Čechů, mezi nimi bývalý starosta (do roku 1938), jako
„národní výbor“. Dne 9. května přišli Sověti, větší část pokračovala dále na Slavonice. V obci zůstalo
200 mužů, „národní výbor“ je ubytoval v německých domech, které musely být vlastníky označeny
bílými prapory. Čeští četníci a jejich pomocníci nahnali německé vojáky do zámku, okradli je a krvavě
zbili. Do daleka bylo slyšet jejich křik ze zámeckého sklepa. Kolik jich zahynulo, nebude možno nikdy
zjistit. Přeživší přišli do zajateckého tábora na cestě do Slavonic, poté do sovětského zajetí. Na 3 km²
rozlehlém poli tábořilo týdny okolo 50 000 mužů. Pro nemocné a zraněné byla v zámku zřízena
nemocnice s 900 lůžky, která byla brzy plně obsazena. V zámeckém parku muselo týdny pod širým
nebem tábořit 4 000 uprchlíků z břeclavského okolí, kteří sem byli rudoarmějci v autobusech přivezeni
a hlídáni.
Dne 15. května přišli do obce čeští „partyzáni“. Každý Němec bude zastřelen, pokud se u něho
po hodině najde zbraň anebo nějaká vojenská výzbroj, pokud zaútočí na Čecha nebo Sověty, pokud
naváže spojení s německými vojenskými příslušníky, obzvláště příslušníky SS, nebo je bude
podporovat. Kromě toho platil zákaz vycházení od 20 hodin, obec nebylo povoleno opustit. Každý

příkaz Čecha či rudoarmějce musel být okamžitě následován. Asi 20 partyzánů prohledávalo domy
Němců a brali si, co mohli potřebovat. Zbytek byl znečištěn a zničen. Starosta byl postaven ke zdi
k zastřelení, protože v jeho domě byly nalezeny zbraně. V posledním okamžiku vyšlo najevo, že tvrzení
nebylo pravdivé. V mnoha domech byli Němci biti, jeden muž přišel o život střelnou ranou, partyzáni
mluvili o sebevraždě. Příštího dne partyzáni opět odtáhli.
Dne 7. června kolem 6:30 hodin vyvlekli partyzáni jednu ženu a deset mužů z jejich domovů
(mezi nimi starostu), zavřeli je, a nakonec postavili ke zdi. Jedna žena se postavila se svými oběma
syny ke svému muži ke zdi, byla však jedním rudoarmějcem poslána domů. Němcům bylo oznámeno,
aby se shromáždili během dvou hodin s příručními zavazadly na cestě do Písečné. Kromě starého
šatstva si s sebou nesměli vzít nic. Pokud by se někdo zdráhal, bylo by těch jedenáct rukojmí zastřeleno.
Tito byli propuštěni, teprve když všichni stáli seřazeni na ulici. Každý musel to, co si s sebou vzal, položit
před sebe na ulici a byl podroben osobní prohlídce. Vše, co bylo nové nebo hezké, bylo odebráno,
veškeré šperky taktéž, jakož i peníze a vkladní knížky. Pak se dal průvod do pohybu a dorazil přes Nové
Hobzí, Modletice, Písečné k rakouským hranicím, kde následovalo poslední a důkladné prohledání. Kdo
proti tomu něco řekl, byl ihned zbit.
V roce 1945 žilo v obci 950 osob ve 160 domech, z toho 626 Němců v 86 domech a 266 Čechů
v 74 domech, k tomu 183 evakuovaných, 45 zahraničních dělníků, 13 služebníků. Vyhnáno bylo 397
osob, 289 zůstalo v obci (266 Čechů a 23 Němců ve smíšeném manželství).
Vnorovice/ Urwitz
Pozůstalí
Počet obyvatel

Počet obyvatel

Počet obyvatel

Padlí a nezvěstní
v místě

Celkem
Češi

1910

1930

1939

151

186

162

6

16

13

Dne 7. června 1945 byli Němci vyhnáni, každý si směl vzít s sebou 15 kg zavazadla a při tom
použít kolečko (trakař). K urychlení procesu byly přistaveny koňské povozy. Tři muži byli jako rukojmí
postaveni ke zdi. Vyhnaní přešli hranice u Neu – Riegers.

Kousek životní cesty
Moje pětaosmdesátiletá babička byla v roce 1945 odvezena na koňském povoze k hraničnímu
kameni a tam byla vhozena do příkopu se slovy: „Abychom za nějakou německou svini nemuseli platit
pohřebné.“ Když jí její příbuzní, kteří museli jít pěšky, našli, krvácela ze spánku a byla v bezvědomí. Již
se více neprobudila a následujícího rána zemřela. Až do pohřbu jsme zůstali v dolnorakouském Reinolz.
Poté již nebylo možno najít práci, rodina byla roztržena, každý žil v jiném domě. Brzy jsme hledali
přístřeší dále na jih, v Langenlois měla moje matka s desetiletou sestrou místnost. Otec, starší sestra a
já jsme byli ubytováni jednotlivě. V Krems se chtěl otec vrhnout do Dunaje, byl ale zadržen. Protože
většina krajanů byla již v Německu, chtěli jsme tam také. Naše kufry byly již sbaleny, když byl transport

odřeknut. Bylo řečeno, že lidé budou zapotřebí k práci. Dostali jsme deputátní byt, byli jsme konečně
opět pohromadě a pracovali jsme na statku….

Letní zábava v KD ve Vnorovicích

Kdy: 15. srpna 2020
Kde: na fotbalovém hřišti
Program:
14:00 – 15:30

POČÁTECKÁ DECHOVKA

15:30 – 16:30

Ukázka hasičů a další program

17:00 – 19:00

KOŘENI VOD KOŘENA

Od 20:00

Pouťová zábava

- k tanci a poslechu hraje kapela GLOBUS
- vystoupení ABBA REVIVAL
Po celý den:
• Atrakce pro děti
• Zvěřinová kuchyně
• Občerstvení

