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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Máme za sebou na poslední dobu nezvyklé léto. Tento rok je vůbec neobvyklý. Užili jsme si několik
přívalových dešťů, které splavovaly pole a cesty. Majitelé chat u řeky by mohli vyprávět. Někdy byly cesty
sjízdné pouze terénním autem. Překvapilo mě, jak hlubokou rýhu v cestě umí voda vyhloubit. Budeme
muset vyřešit odvodnění příjezdových cest k chatám. Vlhké léto také znamenalo rychlý růst trávy.
Zaměstnanci obce prakticky nedělali nic jiného než sečení trávy. Nyní už se musí věnovat i ostatním
činnostem jako nutné opravy, dodávky palivového dřeva apod., proto bude
poslední sečení trvat o něco déle.
Byli jsme nucení opravit škody po červnovém krupobití. Vyměnili jsme
rozbitou střešní krytinu na budově u kurtů ve Starém Hobzí. Ještě nás čeká
oprava střech na čekárnách autobusových zastávek. Všechny už byly ve
špatném stavu, ale zmíněné krupobití je dorazilo. Další škodou byly rozbité
amplióny na obecním rozhlase. Vzhledem k jejich stáří jsme nechali obměnit
všechny za nové a přidali jsme jeden do Vnorovic a jeden na Veselíčko, kde
nebyl rozhlas vůbec.
V letošním roce absenci restaurace v obci velmi dobře nahradilo
občerstvení na kurtech. Díky patří partě, která si to vzala za své. Příští rok už
konečně zprovozníme i tenisový kurt. Když se zabývám hřištěm, oslovují mě
někteří z vás s různými nápady. Rádi bychom rozšířili nabídku volnočasových
aktivit pro děti a mládež. Jak si přečtete však v jiném článku v tomto zpravodaji, čekají nás v sledujících
několika letech celkem nákladné investice, které jsou nezbytné pro rozvoj naší obce. Pokud se najde místo
a rozumný nápad, případně i finanční podpora z dotací, určitě něco nového pro mládež vybudujeme.
Škoda, že děti nevyužívají stávající možnosti. Například mladým hasičům chybí několik členů, aby se mohli
plnohodnotně účastnit závodů.
Problémem, na který bych chtěl opět upozornit, je parkování aut. Snažíme se najít místo
pro nějaká parkovací místa, ale určitě nevybudujeme parkoviště pro každé auto. Jak jsem již psal
několikrát, každý by se měl postarat o zaparkování svého auta na svém pozemku. Pokud to nejde, musí
najít takové místo, aby neporušoval Zákon o silničním provozu a nepřekážel ostatním. Problémy se opakují
v nejužších ulicích k lihovaru a k fotbalovému hřišti. Ještě bych chtěl upozornit na parkování v ulici
k třešňové aleji pod bývalou drůbežárnou. Od listopadu tam bude parkovat sypač Správy a údržby silnic,
který bude vyjíždět dle potřeby. Nebylo by dobré, aby při nočním výjezdu došlo k problému s překážejícím
vozidlem.
V srpnu proběhla tradiční pouť. I přes nepřízeň počasí byla návštěvnost překvapivě dobrá. Je vidět,
že se program líbil. V příštím roce rozšíříme nabídku atrakcí pro děti. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a zdárném průběhu.
Starosta obce Milan Čermák

Nový systém svozu komunálního a tříděného odpadu
Stát připravuje nový zákon o odpadech, který bude mít velmi výrazný dopad na obce. Cílem tohoto
nového zákona je postupně splnit požadavky Evropské unie v třídění odpadu a snížit ukládání na skládku
na minimum. Postupně by se mělo docílit vytřídění až 70 % využitelných surovin z komunálního odpadu.
To znamená, že na skládku by šlo pouze 30 % z vyprodukovaného odpadu z domácností. Naše obec na
současnou dobu třídí dobře, ale
ve srovnání s cílovým stavem je to v opačném poměru. My vytřídíme
25–30 % a na skládku ukládáme 70–75 % komunálního (domovního) odpadu. Zákon ještě stále prochází
pozměňovacími návrhy. Nicméně základní myšlenka je nastavena. Obce budou motivovány ke splnění
těchto požadavků zvýšeným poplatkem za nesplnění třídění. Poplatky a požadované množství vytříděného

odpadu se bude navyšovat postupně. První cíle nás čekají už v následujících letech. V roce 2021 bychom
měli vytřídit 40 % a například v roce 2025 už to bude 60 %. Tak to půjde až do roku 2029, kdy bychom
měli dosáhnout cílového stavu.
V současné době máme poplatek za uložení 1 t odpadu na skládku 500 Kč. V roce 2019 naše obec
uložila na skládku 165 t směsného komunálního (domácího) odpadu. Pokud bychom nedokázali splnit
limity, tak za současné verze zákona by se poplatek za uložení 1 t odpadu postupně navyšoval až na 1 850
Kč. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že náklady jen na uložení odpadu na skládku by mohly stoupnout
téměř čtyřnásobně.
Srovnání poplatku za uložení 165 tun odpadu (jako v roce 2019):
2019
poplatek
platba
Splněné
limity
Nesplněné
limity

2021
poplatek
platba

2025
poplatek
platba

2029
poplatek
platba

500,-

82 500,-

500,-

82 500,-

500,-

82 500,-

700,-

115 500,-

500,-

82 500,-

800,- 132 000,-

1 500,-

247 500,-

1 850,-

305 250,-

Přehled celkových nákladů na likvidaci odpadů obce v roce 2019:
Příjmy
(obecní poplatky a bonusy za třídění)
439 866 Kč

Výdaje

Bilance

756 060 Kč

- 316 194 Kč

Z těchto důvodů jsou obce nuceny řešit systém sběru odpadu co nejdříve. Společnost FCC navrhla
svoz vytříděného odpadu dům od domu, stejně jako komunálního. V obcích, ve kterých je už zaveden, se
snížilo množství odpadu ukládaného do černých popelnic. To má za následek snížení frekvence vyvážení
popelnic. Největší podíl tříděného odpadu tvoří plasty, proto by se hlavně jednalo o žluté nádoby.

Na příštím zasedání zastupitelstva budeme řešit, jestli tento systém zavedeme. S tím souvisí
i změny obecně závazných vyhlášek týkajících se odpadů. Ty budeme schvalovat na prosincovém zasedání
zastupitelstva. Mimo jiné budeme muset vyřešit systém odpadů pro podnikající osoby. Zatím naše obec
nemá možnost uzavřít s nimi smlouvu na likvidaci odpadu. Povinností každého podnikatele je zabezpečit
si odvoz odpadů sám. To platí i pro podnikající fyzické osoby, které mají přidělené IČO, které nám svojí
nezodpovědností nebo neznalostí plní obecní kontejnery kartony, lahvemi a plasty. Také bych chtěl na
tomto místě upozornit obyvatele, kteří pronajímají nemovitosti k rekreaci, že jsou povinni mít
živnostenské oprávnění. O tomto problému se dočtete v článku paní Smítkové ze živnostenského úřadu.
Závěrem mi dovolte konstatování, že všichni nelehké nástrahy nového zákona zvládneme.

Starosta obce Milan Čermák

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám nové informace o dění v naší škole. V září usedlo do školních lavic celkem 72 žáků
a mateřskou školu navštěvuje 27 dětí. Po výluce výuky kvůli pandemii COVID 19 to byla zejména pro žáky
2. stupně příjemná změna, neboť celou dobu uzavření škol absolvovali pouze distanční výuku. Doufáme,
že situace z konce minulého školního roku se již nebude opakovat, hygienická opatření budou účinná a
dostačující a my budeme moci žáky vzdělávat denní formou.
Během letních prázdnin byla prováděna především běžná údržba školy a došlo k výmalbě
některých prostor budovy. Mateřská škola byla vybavena novým nábytkem a stoly.
Také došlo k několika personálním změnám. Pedagogický sbor posílily nové kolegyně, Mgr. I.
Papežová a Mgr. N. Vaňková a Mgr. Silvie Kolmanová. Došlo také ke změně ve školní jídelně, kde
nastoupila nová paní vedoucí L. Kalábová. V mateřské škole probíhá výchova v tomto roce ve dvou
třídách, nastoupila zde také nová paní učitelka
Bc. D. Puchnarová a paní Ichnatyiková, jako uklízečka.
A co jsme již stihli v prvním měsíci školního roku? Soustředíme se především na výuku. Žáci
potřebují doplnit, procvičit a zopakovat učivo minulého školního roku, tak aby zvládli učivo nové. Snažíme
o plynulý přechod do nového školní roku, tak aby u žáků nevznikly žádné mezery a dohnali to, co bylo
z důvodu uzavření škol neprobráno, či neprocvičeno.
Současná situace nám neumožňuje uskutečnit plánované akce, návštěvy cizích subjektů ve škole,
proto se tento rok soustředíme především na akce v rámci školy. Připravujeme se také na možnost znovu
uzavření škol, rozvíjíme u žáků dovednosti v práci s výpočetními technologiemi a online výukou.
Během září, dokud tomu přálo počasí, jsme také prováděli výuku mimo školu, využívali jsme jak
školní zahradu – přírodní učebnu, tak prostor v nádvoří školy, který je také výuce přizpůsoben.
Opět jsme zahájili sběr starého papíru, proto budeme rádi, pokud i Vy máte doma starý papír,
když nám v jakémkoliv množství přispějete.
Od začátku října se také rozběhnou volnočasové aktivity. Pro žáky jsme připravili celkem deset
kroužků, které vedou paní učitelky a vychovatelky.
Veškeré dění ve škole můžete sledovat na www.skolahobzi a na školním Instagramu.
Na závěr bych Vám všem jménem všech zaměstnanců školy chtěla popřát krásný a klidný podzim.
Za ZŠ a MŠ Staré Hobzí Mgr. Jana Cvrčková

Investice obce – jak jsme na tom?
Mezi investice, které nás
čekají v nejbližší době, patří již
probíhající oprava klubovny
v Nových Dvorech. Na jaře
letošního roku jsme podali
na tuto akci žádost o poskytnutí
dotace z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje. Naše
žádost
byla
úspěšná
a
na financování akce jsme získali příspěvek ve výši až
200 000 Kč dle skutečně vynaložených nákladů. V rámci
opravy klubovny dojde k výměně střešní krytiny, výměně
stávajících oken za nová, opravě fasády a odizolování
objektu proti vlhkosti. Na základě poptávkového řízení
na zhotovitele byla vybrána firma Miroslav Brtník –
ZEDNICTVÍ. Realizace bude probíhat od září do listopadu
letošního roku.
Dále ještě v letošním roce proběhne přeložka
části vzdušného vedení NN pod povrch ve Starém Hobzí
v úseku od č. p. 47 k č. p. 52, kterou bude realizovat
společnost E.ON. Využili jsme tedy této situace a v daném
úseku dojde rovněž k opravě veřejného osvětlení, přičemž
nám bude v rámci opravy osvětlení umožněno využít
výkop pro přeložku nízkého napětí ze strany E.Onu, což je
pro obec výhodné.
V říjnu proběhne výběrové řízení na zhotovitele
stavby v rámci rekonstrukce místní komunikace ve Starém
Hobzí. Konkrétně se jedná o část komunikace od č. p. 52
až k č. p. 129. V rámci rekonstrukce komunikace dojde
ke kompletní opravě vozovky včetně podkladních vrstev,
opravě sjezdů na veřejném prostranství, osazení obrub,
úpravě napojení na hlavní silnici u č. p. 129 a opravě části
kanalizace. V rámci stavby dojde k přeložce vzdušného
vedení elektřiny pod povrch v celé délce opravovaného
úseku vozovky, kterou si provede na vlastní náklad E.ON.
Přibližný předpokládaný termín realizace je květen–září
2021. Na akci bude v průběhu podzimu požádáno o dotaci
a realizace této stavby tak z důvodu finanční náročnosti
proběhne pouze v případě poskytnutí finanční dotace.
Do konce letošního roku bude hotova
projektová dokumentace pro stavební povolení
na rozšíření a intenzifikaci čistírny odpadních vod. Na tuto
stavbu již máme vydané pravomocné územní rozhodnutí.
V rámci rozšíření a modernizace čistírny dojde i opravě
kanalizace okolo lihovaru. Bohužel, pro letošní rok
Ministerstvo životního prostředí již nevyhlásilo výzvu
k předkládání žádostí o dotace na čistírny, a tak s největší
pravděpodobností budeme o dotaci žádat až v příštím

roce. Z tohoto důvodu tak bude realizace této stavby
nejméně o rok odložena.
Dále v těchto dnech dokončujeme projekt
na výstavbu parcel ve Starém Hobzí, v lokalitě
„pod bytovkou". Tato akce tak bude projektově
připravena k realizaci. Tato akce tak bude projektově
připravena k realizaci. Rádi bychom výstavbu parcel
zahájili co nejdříve. Realizací stavby dojde ke vzniku
5 parcel, každá o velikosti 1000 m2. Na parcelách bude
veškerá základní technická vybavenost v podobě přípojek
na plynovod, vodovod, elektřinu, splaškovou a dešťovou
kanalizaci, kabelovou televizi a trubky HDPE (budoucí
připojení na optickou síť). Součástí stavby bude
komunikace řešená formou obytné zóny, včetně zeleně,
parkovacích stání a veřejného osvětlení. Při realizaci
stavby bude nutné vybudovat dešťovou kanalizaci, která
bude odvádět dešťové vody do rybníka u Karáskových a to
z důvodu špatných podmínek pro vsakování. V rámci
výstavby tohoto sídliště dojde k zajištění návaznosti
pro výstavbu dalších parcel ve východním okraji obce.
Případná další výstavba v budoucnu tak již nebude
pro obec tolik finančně a zejména technicky náročná.
Mimo výše uvedené akce jsme se rozhodli ještě
v letošním roce připravit projekt na rekonstrukci chodníků
ve Starém Hobzí, a to v části obce od návsi k řadovkám,
kde řešíme i parkovací plochy a veřejné osvětlení. Dále
tento projekt bude řešit chodník od zámku až ke kurtům,
a to rovněž včetně veřejného osvětlení, přičemž tato část
chodníků by se již koordinovala s přeložkou vzdušného
vedení elektřiny pod povrch v celém tomto úseku.
Projektová dokumentace bude rozdělena do etap, které
by se realizovali dle finančních, potažmo dotačních
možností v budoucnu.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát co možná
nejpříjemnější prožití podzimních měsíců.
Miroslav Štefl,
zastupitel obce

Krátkodobé ubytování vyžaduje
živnostenský list
Upozorňujeme poskytovatele krátkodobého
ubytování na povinnost ohlásit živnostenskému
úřadu živnost. Živnost se vyznačuje soustavností, je
provozována samostatně, vlastním jménem,
na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a
za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Ubytovací služby spadají do živnosti volné, tzn., že
při založení živnosti není vyžadováno předložení
dokladů odbornosti popř. dalších dokladů.
Je nezbytné rozlišit krátkodobé ubytování
od pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových
prostor, který živností není. Ubytování je nabízeno
na krátkou dobu zejména za účelem rekreace,
nad rámec ubytování jsou poskytovány další služby
např. úklid prostor, výměna ložního prádla… Oproti
tomu nájem je sjednáván jednorázově na delší dobu
primárně za účelem zajištění bytové potřeby
nájemce. Nejedná se tedy o ubytování za účelem
rekreace. Nájemce si sám provádí běžnou údržbu a
drobné opravy najatého prostoru, nejsou mu
poskytovány další služby.
V případě nenahlášení provozování živnosti by se
provozovatel dopouštěl neoprávněného podnikání.
Podle § 61 odst. 4 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání lze za tento přestupek
uložit pokutu do výše 500 000 Kč.
Na ubytovatele se dále může vztahovat povinnost,
dle obecně závazných vyhlášek obcí – o místních
poplatcích, přihlásit se k poplatku z ubytovací
kapacity či poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.
Tuto skutečnost je nutné si prověřit na místně
příslušné obci, v které by se ubytování provozovalo.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na Městský
úřad Dačice, Odbor obecní živnostenský úřad.
Jitka Smítková,
Odbor obecní živnostenský úřad

Postřehy kurátora pro děti a
mládež
Patologické lhaní dětí.
Ve svém dnešním článku bych se chtěl
věnovat dětské lži a patologickému lhaní dětí. Jedná
se o dva zcela rozdílné pojmy, i když spolu úzce
souvisí. Pokud se totiž nebudeme věnovat dětskému
lhaní svého potomka a nebudeme s tímto jevem

správně pracovat, může se vyvinout ve lhaní
patologické a s tím pracovat je velice těžké. Pokud
lhaní přeroste do těchto rozměrů, tak jej zvládne jen
málokterý rodič a většina bude muset vyhledat
odbornou pomoc.
Dětská lež je v raném věku nevinná, dítě
nechce lhaním získat žádnou výhodu, ani zastírat
nějaké své nevhodné chování. Děti mají tzv. bájnou
lhavost, dokážou si vymýšlet celé příběhy, ale nic tím
nesledují. Jedná se o neschopnost rozlišovat mezi
fantazií, sny a realitou. Nejedná se o záměrné lhaní,
nejde ani o duševní poruchu, je to součást
přirozeného vývoje dítěte. Toto období trvá do věku
cca 5-7 let. Později už dítě zjišťuje, že mu lež může
přinést nějakou výhodu, nebo se tak vyhne nějaké
nepříjemnosti. Toto je dáno částečně geneticky a
částečně výchovou. Do školního věku je třeba s tímto
lhaním pracovat velice citlivě. Je potřeba dítěti
soustavně vysvětlovat, že lhát je špatné a ukazovat
mu, že se nevyplácí. V tomto věku bychom neměli
dítě za lhaní trestat, ale snažit se zjistit, proč lže a
s tím pracovat. Pokud budeme lhaní v tomto věku
řešit křikem a tresty, tak má dítě nakročeno
k patologickému lhaní, protože se bude bát říci
pravdu. Stejné, nebo dokonce větší riziko spočívá
v tom, že budeme lhaní ignorovat, nebo omlouvat.
Rodiče nejlépe předejdou patologickému
lhaní svých dětí tím, že mu půjdou příkladem a tím,
že si s dítětem vybudují vřelý vztah, založený na
VZÁJEMNÉ důvěře.
Ke mně přivedou rodiče dítě až v době, kdy
je téměř pozdě, protože jej nepřivedou kvůli lhaní,
ale kvůli daleko závažnějším poruchám chování,
které navazují na tento opomíjený problém.
Miroslav Luks
Kurátor pro děti a mládež

Ach ty důchody!
Každý, kdo se stane poživatelem důchodu,
hledí především na výši finanční částky, kterou každý
měsíc obdrží, aby mu dokázala pokrýt životní
potřeby. Mnohem méně je řešena otázka, jak si
nechat důchod vyplácet. Již vůbec se neřeší otázka
možných nenadálých problémů s jeho přebíráním.
I když postupně přibývá důchodců
(důchodcem je zde myšlen kdokoli, kdo pobírá
jakýkoli
důchod
–
starobní,
invalidní,
vdovský/vdovecký nebo sirotčí), kteří si svůj důchod
nechávají zasílat na bankovní účet, stále převažuje
výplata důchodu prostřednictvím České pošty. Je to
logické vzhledem k tomu, že převážnou část
současných důchodců tvoří osoby, které nebyly
zvyklé používat bezhotovostní finanční transakce.
Pro osoby různým způsobem indisponované je
pohodlné, pokud jim důchod donesou poštovní
doručovatelé až domů.
A právě výplata důchodu prostřednictvím
České pošty se nyní stále více ukazuje jako
problematická, pokud je důchodce dlouhodobě
hospitalizován, či z jiných důvodů nemůže důchod
přebírat. Během pandemie Covid 19 některá
zdravotnická zařízení nepřebírala žádné zásilky ani
důchody. Nebylo tedy možné si nechat důchod
doslat do příslušného zdravotnického zařízení (což
byla obvyklá praxe minulých let). Po dobu nouzového
stavu bylo sice možné důchod vyzvednout na základě
plné moci, nyní již to možné není. Některá
zdravotnická zařízení však nadále odmítají důchody
přijímat.
Pokud si důchodce nepřebere několik
důchodů, dochází k zastavení jeho výplaty a je
poměrně složité ji obnovit. Problém s přebíráním
důchodu je možné řešit ustanovením zvláštního
příjemce důchodu. Jak v Dačicích, tak v okolních
obcích aktuálně pozorujeme nárůst takovýchto
žádostí. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
není otázkou několika málo dnů, pokud se mají
dodržet všechny legislativní kroky. O ustanovení
zvláštního příjemce důchodu rozhodují obecní úřady
podle trvalého pobytu důchodce.
Každá změna, týkající se výplaty důchodu, je
během na dlouhou trať (obvykle přibližně 3 měsíce).
Než se vyřídí vše potřebné, důchod někde je, nikdo
k němu nemůže a není z čeho platit důchodcovy
výlohy. Rodina (pokud funguje) pak místo návštěv
u hospitalizovaného důchodce běhá po úřadech a
řeší, jak se dostat k důchodu.
Tyto problémy odpadají, pokud je důchod
zasílán na účet. Z účtu lze zadat trvalé příkazy

například k úhradě nákladů na bydlení, případně
dalších důležitých plateb. V dobře fungujících
rodinách, kde panuje vzájemná důvěra, lze někomu
z rodiny udělit dispoziční práva k účtu právě pro ty
případy, kdy sám důchodce není schopen s účtem
nakládat. Pokud si nyní říkáte, že by Vás mohla
rodina tímto způsobem obírat o zasloužený důchod,
věřte, že pokud chce někdo někoho o důchod
skutečně obírat, učiní to jak z účtu, tak z peněženky.
V souvislosti s rušením bankovních poboček
v Dačicích a okolí se na nás obracejí důchodci, kteří
požadují změnu výplaty důchodu z účtu na Českou
poštu. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme
důkladně zvážit, zda je to rozumný krok.
Jsou samozřejmě lidé, kteří nikoho nemají,
nebo v rodině nepanují dobré vztahy, těm lze pomoci
pouze činností našeho odboru. Pokud však rodina
funguje, lze mnoha nepříjemným situacím předejít
včasným přemýšlením o budoucnosti a upravit své
záležitosti včas při zvážení všech rizik. To se týká
obecně nás všech, konkrétně ty důchody nás nyní
v naší praxi nejvíce trápí.

odbor sociálních věcí – Irena Vašíčková

Sociální práce na Městském úřadu Dačice
Odbor sociálních věcí na Městském úřadu v Dačicích zajišťuje mimo činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, také činnosti v oblasti sociální práce a sociálních služeb.
Sociální pracovníci agendy sociální práce a sociálních služeb na městském úřadu provádí posouzení
životní situace a realizují přímou sociální práci s klientem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
Cílem agendy sociální práce a sociálních služeb je poskytovat občanům pomoc při řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Podpořit sociální fungování klienta a zvyšovat jeho kompetence tak, aby
mohl v budoucnu samostatně, nebo s pomocí sociální pracovnice či jiné osoby, řešit svou sociální
situaci. Sociální pracovnice poskytují svým klientům sociální poradenství, které by mělo vést k řešení
nebo předcházení nepříznivé sociální situace klienta. Poskytují informace o možných postupech
vedoucích k řešení situace. Zapojují klienta do řešení jeho nepříznivé sociální situace a informují ho
o sociálních dávkách, které by mohly vést k vyřešení jeho nepříznivé situace, případně mu pomáhají
s jejich vyřízením.
Sociální práce je poskytována osobám se zdravotním postižením nebo duševním
onemocněním, seniorům, osobám omezeným ve svéprávnosti, osobám ohroženým sociálním
vyloučením, nezaměstnaným, osobám s materiálními problémy a osobám bez přístřeší.
Činnosti sociálního pracovníka během přímé práce s klientem:
• Sociální pracovník vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí.
• Provádí posouzení životní situace klienta. Provádí sociální šetření.
• Sociální pracovník společně s klientem stanovuje cíle sociální práce a stanovuje kroky, které
povedou k jejich naplnění.
• Sociální pracovník realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta a
řešení jeho situace.
• Sociální pracovník zplnomocňuje klienty, aby dokázali ovlivňovat své sociální prostředí a měnit
podmínky svých životů.
• Sociální pracovník realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta.
• Sociální pracovník spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta.
• Sociální pracovník se spolupodílí na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet
vzniku nepříznivých životních situací klientů.
• Sociální pracovník na obcích pomáhá klientům při vyplňování formulářů o sociální dávky.
• Koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobivé, vykonává činnost kurátora pro dospělé,
spolupracuje s věznicemi a zdravotnickými zařízeními.
Mezi další činnosti agendy sociální práce a sociálních služeb patří:
• Vydávání parkovacích průkazů, které označují vozidla přepravující těžce zdravotně postiženou
osobu dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
• Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a provádění
kontroly plnění jeho povinností dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení.
• Participace na zpracování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na místní i regionální
úrovni.
• Spolupráce s veřejnoprávními institucemi a nestátními neziskovými organizacemi, vytváření
sítí pro řešení různých typů sociálních událostí.
• Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, dalšími obcemi a kraji.

•

Zajišťování dostupnosti informací o možnostech sociální práce, poskytovatelích sociálních
služeb, změnách sociálního systému v ČR apod.

Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné
poskytovatele sociálních služeb, nebo také na Odbor sociálních věcí, Městského úřadu Dačice,
Neulingerova 151/I – kancelář č. 210 Mgr. Irena Vašíčková - 384 401 284 a kancelář č. 209 Mgr. Lada
Štěrbová - 384 401 249.
Mgr. Lada Štěrbová
sociální pracovnice

Přehled akcí v obci
Z důvodu epidemiologické situace už byly některé akce odloženy. Konání ostatních akcí bude
záviset na aktuální situaci a vyhlášených opatřeních.

Vítání občánků
Setkání důchodců
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Živý betlém
Dětský karneval
Výšlap na Čtrnáctku
Turnaj ve stolním tenise

17.10. - zrušeno
21.11. - zrušeno
29.11.
5.12.
23.12
27.12.
31.12.
2.1.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky obce:

www.starehobzi.cz

náhradní termín bude upřesněn
náhradní termín bude upřesněn

