Modrá Hůrka
Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Správní obvod: Týn nad Vltavou

GPS souřadnice: 49.180038N, 14.525664E

Nadmořská výška: 513 m n. m.

První pís. zmínka: 1354 (667 let)

Počet obyvatel: 97

PSČ: 375 01

Adresa URL: www.modrahurka.cz

Historie obce Modrá Hůrka
Obec nesla původní název Minor Horka (Menší Hůrka) pro odlišení od Větší Hůrky (později Bílé
Hůrky) na Vodňansku. Pojmenování Modrá získala pravděpodobně podle kdysi modré barvy kostele,
název Hůrka symbolizuje vyvýšenou polohu. Nejstarší zmínka o obci je z roku 1354. Kostel Nanebevzetí
Panny Marie je poprvé písemně připomínán roku 1377. Ves náležela od počátku k panství Bzí a
sním později k panství Třeboň. V roce 1701 byla rekonstruována budova fary v blízkosti kostela, lidově
nazývaná ,,zámeček". Při reorganizaci státní správy v polovině 19. století připadla obec Modrá Hůrka
k nově vzniklému okresu Týn nad Vltavou, po jeho zániku v 60. letech 20. století se stala součástí okresu
České Budějovice. V Modré Hůrce se nerodila operní pěvkyně Eleonora Gayerová z Ehrenbergu, první
představitelkou Mařenky ve Smetanově Prodané nevěstě, rodný dům se nezachoval. Osadou obce Modrá
Hůrka jsou sousední Pořežanky.
Pořežanky jsou poprvé písemně doložené k roku 1396, kdy jsou odlišeny od nedalekých Pořezán
(Potrzeny) název Potrziencze. Název obce je odvozen od slova požár – ve významu spáleniště, tedy ves lidí
žijících na spáleništi. V roce 1389 je jako majitelem části vsí Pořežanky i Pořežany uváděn Mikeš
z Košilce, vlastník blízkého panství Bzí. Vlastnil s největší pravděpodobností části Velkých i
Malých Pořezán, které nadále zůstávaly připojeny k bezokému statku a sdílely s ním historii až do
roku 1672, kdy byl bezoký dvůr připojen k Třeboňskému panství náležícímu Schwarzenberkům.
Nadále zůstaly oboje Pořežany rozděleny na dvě části – jedna část náležela k panství Týn nad
Vltavou, druhá k panství Bzí a později k panství Třeboň. Další zprávy o vsích máme až
z poloviny 19. století. Při vzniku samostatného okresu Týn nad Vltavou byly Pořežany i Pořežanky
(tehdy psány jako Ponížence) vtěleny do tohoto nově vzniklého okresu. Roku 1854 se Pořežanky staly
osadou obce Bzí. V 50. letech 20. století došlo ke sloučení národních výborů Štipoklasy a Modrá
Hůrka, v 70. letech pak Žimutice a Pořežany. V 90. letech 20. století se některé obce osamostatnily,
Pořežanky jsou osadou obce Modrá Hůrka. V obci jsou dochovány původní zemědělské usedlosti
z druhé poloviny 19. století.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8129/modra-hurka/historie/
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