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Vážení spoluobčané,
život na začátku roku probíhal v rámci platných opatření ke snížení šíření pandemie. Konec
čtvrtletí je dokonce v tak zvaném „LOCKDOWNU“, kdy je výrazně omezen pohyb venku.
Můžeme mít různé názory. Nicméně hlavním a nezpochybnitelným cílem opatření je snížení
zatížení nemocnic, aby se mohli zdravotníci více věnovat i pacientům s jinými nemocemi.
Poslední týden ukazuje, že se průběh epidemie začíná postupně zlepšovat. Původně jsme
mysleli, že všechny akce odložíme na dobu, kdy to situace umožní. Bohužel se ta doba stále
prodlužuje a děti, které jsme měli vítat na podzim, už chodí. Proto jsme se rozhodli některé
tradice dočasně upravit. Seniorům přejeme jako vždy písničkou v rozhlasovém pořadu a
osobní přání s předáním daru oslavenci vyřídíme pouze u dveří. Vítání občánků neproběhne
hromadně, ale osobně navštívíme rodiny a stejně jako u seniorů předáme dárky. Setkání
seniorů uspořádáme, až to bude možné. Věřím, že i díky očkování se situace začne postupně
zlepšovat. V této souvislosti bych rád připomněl, že kdokoli by potřeboval pomoct se získáním
informace nebo registrací na očkování případně něco zařídit, se může obrátit na obecní úřad.
Rádi mu pomůžeme.
Letošní zima nám udělala i radost. Chvíli jsme se mohli věnovat zimním sportům.
To ocenily hlavně děti, které si užily bobování a bruslení. Dokonce bylo možné běhat
na běžkách v okolí. Při pohledu z okna se zima ještě nechce pustit, ale už jsou to jen poslední
záchvěvy před příchodem jara.
Zaměstnanci obce se v této době kromě odklízení sněhu věnovali likvidaci nežádoucího
porostu kolem místních komunikací a na připravované ploše pro novou výstavbu rodinných
domů pod bytovkou č.p. 148. V lese prováděli těžbu palivového dřeva a přípravu ploch
pro novou výsadbu. Chtěl bych připomenout, že se zájemci o palivové dřevo nebo
o samovýrobu mohou hlásit na obecním úřadě.
Doposud jsme používali k rychlému přeposílání důležitých a varovných informací
systém SMS INFOKANÁL. Nyní zavádíme nový modernější systém MOBILNÍ ROZHLAS, který je
pro obce našeho typu zdarma. Hlavně neslouží jen pro přeposílání zpráv SMS. Má o hodně více
možností a je propojen i s webovými stránkami obce. Více informací najdete na jiném místě
ve zpravodaji.
Na základě připomínek občanů nám Jednota vyšla vstříc a v upravila otevírací dobu
pošty Partner ve Starém Hobzí. Od dubna bude otevřená v pondělí od 13 do 15 hodin. V rámci
dalšího rozšiřování služeb obyvatelům bude v naší obci instalováno samoobslužné výdejní
místo Z-BOX, které slouží k vyzvedání a odesílání zásilek. Box bude umístěn u prodejny
Jednota.
Pokud to pandemická situace dovolí, bude naše obec součástí charitativní akce
„NA KOLE DĚTEM – U HRANIC BEZ HRANIC“, která by se měla konat 22. května. Jedná se
o cyklojízdu v čele s Josefem Zimovčákem a dalšími osobnostmi. Výtěžek z této akce půjde
na podporu onkologicky nemocným dětem. Pro zájemce, kteří by chtěli také přispět
zorganizujeme veřejnou sbírku. Kasička bude umístěná v prodejně Jednota. Více informací
najdete na jiném místě ve zpravodaji nebo přímo na internetových stránkách akce
https://nakoledetem-uhranic-bezhranic.webnode.cz/.
Blíží se Velikonoce, které budou opět poznamenané protipandemickými opatřeními.
Přeji Všem klidné prožití velikonočních svátků.
Starosta obce Milan Čermák
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Upřesnění placení místních poplatků a odečtu vodoměrů:
• Nebudeme zajíždět do místních částí. Platbu můžete provést na OÚ nebo pohodlněji
po telefonické domluvě (384 497 136) bezhotovostně bankovním převodem.
• Ve Starém Hobzí bude probíhat odečet vodoměrů v průběhu měsíce dubna

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Staré Hobzí může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,42 t. Na každého obyvatele
tak připadá 0,79 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i
část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 5,01 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks
Nebylo nutné vytěžit 246,23 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 10 krát.
Došlo také k úspoře 2 534,76 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 2 535 krát.
Podařilo se recyklovat 241,59 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 10 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 8,53 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
1516 1€ mincí, nebo 10,53 kg hliníku, který by stačil na výrobu 703 plechovek o objemu
0,33 l.
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Vážení čtenáři,
letošní školní rok je pro nás všechny, kteří se věnujeme vzdělávání dětí, velmi smutný. Když
jsme odcházeli na vánoční prázdniny, nepředpokládali jsme, že se s dětmi další měsíce ve škole
neuvidíme.
Distanční výuka i přes velkou snahu vyučujících, dětí a rodičů nemůže nahradit osobní kontakt
a výuku přímo v lavicích. Jsme rádi, že alespoň první a druhé ročníky (u nás i třetí ročník) mohly
docházet do školy do konce února. Od března
i tito malí žáčci museli zůstat doma.
Vše se ale snaží za pomoci paní učitelek zvládat
co nejlépe. Během ledna a února jim vyučující
připravovali do výuky také různé aktivity a
projektové práce, které jim pomáhaly
překonat především nedostatek sociálních
kontaktů
a
znemožnění
účasti
na
volnočasových aktivitách. Určitou odměnou
jim byla letošní zima s dostatkem sněhu a ledu,
čehož jsme také využili na bobování a
sáňkování. Ve výtvarné výchově proběhla
soutěž o nejhezčího sněhuláka a věřte, bylo
těžké vybrat mezi tolika krásnými výtvory toho pravého. Děti se také věnují rozvoji čtenářských
dovedností a v rámci čtenářských dílniček představovaly své vlastní knížky, vyprávěly si příběhy
z nich a rozvíjely techniku čtení.
Ostatní žáci pečlivě pracují z domova od začátku ledna. Distanční vzdělávání probíhá formou
videokonferencí – Google Meet a Microsoft Teems. Všichni se moc snaží a spolupracují, ale
po téměř třech měsících je to pro ně již velmi únavné, vždyť jsou to děti, které potřebují osobní
kontakt a pohyb.
Jediná mateřská škola pracovala bez omezení. Jako-by sem měl nebezpečný vir vstup zakázán.
A byli jsme za to rádi. Alespoň zde jsme viděli, jak se děti radují ze společných aktivit. Mohly si
zazpívat, dojít zacvičit do tělocvičny a také si užít veselí při masopustním reji masek. I děti
z mateřské školy si letos užily sněhové nadílky při vycházkách, pozorovaly zimní krajinu,
sledovaly stopy zvířat a učily se, jak pečovat v zimě o volně žijící zvířátka. I toto ovšem
od začátku března již neplatí, děti zůstaly doma a pro předškoláky začalo také povinné
distanční vzdělávání.
Připravovali jsme také Den otevřených dveří, abychom se mohli pochlubit, co je u nás ve škole
nového a co dovedeme. Vzhledem k současné situaci musel být ovšem program zrušen. Proto
jsme připravili, především pro naše budoucí prvňáčky, prezentaci školy, kterou můžete najít
na stránkách www.skolahobzi.cz . Současně také musela být zrušena akce „Do školy
na zkušenou“, kterou vždy připravujeme pro předškoláky.
Zápis do prvního ročníku opět letos proběhne dálkovou formou. Všechny potřebné informace
budou včas připraveny v mateřské škole a na stránkách školy.
Chtěla bych věřit tomu, že se děti vrátí do školy co nejdříve, už se na ně moc těšíme. Přeji Vám
všem hezké jaro a hodně slunečných dnů, které přinesou novou energii do života tolik
potřebnou k překonání tohoto nepříjemného období.
Mgr. Jana Cvrčková
ředitelka školy
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Pěstounská péče – pokračování

V minulém čísle bulletinu jsme začali s představováním pěstounské péče, v dnešním článku se
zaměříme, jaké druhy této péče u nás existují.
V praxi rozlišujeme dva základní typy pěstounské péče:
1) Individuální – probíhá v běžném rodinném prostředí. Do této péče spadá především
pěstounská péče „klasická“ a příbuzenská.
V pěstounské péči „klasické“ je dítě svěřeno do péče cizích osob. Pěstouni mnohdy již své
děti mají, nehledají tak naplnění svých rodičovských rolí. Pěstouni se především snaží dítěti
pomoci v jeho nastalé situaci.
Individuální pěstounská péče nemusí být vždy péčí cizích osob. Může jít i o zaopatření dítěte
v rámci rodiny a jedná se o pěstounskou péči příbuzenskou. Vychovateli dítěte bývají
prarodiče nebo jiní příbuzní.
2) Skupinová - jedná se o tzv. velké pěstounské rodiny, kde je v péči kromě vlastních
biologických dětí ještě několik dalších dětí, většinou velké sourozenecké skupiny.
Skupinová pěstounská péče jsou také příkladně SOS dětské vesničky, kde se pečuje
o skupinu dětí v nějakém pevně stanoveném seskupení s danými pravidly – příkladně
v SOS vesničkách bylo tímto pravidlem to, že o děti pečují pouze ženy „tety“.
Zvláštní formou pěstounské péče, kterou novela zákona o sociálně - právní ochraně dětí
č. 359/1999 Sb., která je u nás v platnosti od 1. 6. 2006, zařadila do systému náhradní rodinné
péče je tzv. „Přechodná pěstounská péče“ (dále jen PPP). Zvláštní pozornosti se tato PPP
dočkala až s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která vešla v platnost 1. 1.
2013.
Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do PPP osobám
zařazeným v evidenci vedené krajským úřadem na dobu:
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•
•

•

po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (z důvodů zdravotních,
výkonu trestu odnětí svobody a dalších);
po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením (souhlas s osvojením lze dát
nejdříve šest týdnů po porodu, jde tedy o novorozence, u kterých se čeká na souhlas
rodičů s osvojením);
do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení
(§ 821 občanského zákoníku). Zde se jedná o děti, o něž rodič zjevně nemá zájem.
Nezájem o dítě ze strany rodiče se považuje za zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce
od posledního projeveného opravdového zájmu. Nelze-li však v chování rodiče
spatřovat hrubé porušování jeho povinností, je třeba, aby byl rodič poučen orgánem
sociálně-právní ochrany dětí o možných důsledcích svého chování a aby od takovéhoto
poučení uplynuly alespoň tři měsíce. O splnění podmínek, zda rodič nejeví o dítě zájem,
rozhoduje soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka dítěte,
popřípadě na návrh rodiče.

Svěření dítěte do PPP může nařídit soud předběžným opatřením na návrh orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. To
neplatí v případě, že jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří
byli do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než po kterou má trvat pěstounská
péče u sourozence, jenž byl do pěstounské péče na přechodnou dobu témuž pěstounovi
svěřen jako poslední.
Krajský úřad vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu evidenci
osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat. Osoby vedené
v evidenci musí být připraveny přijmout v případě potřeby dítě do pěstounské péče, za což jim
náleží pravidelná měsíční odměna pěstouna.
Pro bližší informace či dotazy se můžete obrátit na odbor sociálních věcí na adrese: Měú
Dačice, Neulingerova 151/I, kontaktní telefon: 384 401 257 nebo 384 401 252.
V příštím čísle bulletinu se podíváme na proces zařazování žadatele o pěstounskou péči
do evidence.
Jindra Jelínková, DiS., odbor sociálních věcí

6

Bezplatné užití dálnice pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P po zavedení
elektronické dálniční známky

Od ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
která zavádí elektronickou dálniční známku a také nově upravuje osvobození od zpoplatnění
pozemních komunikací.
V této souvislosti evidujeme zvýšený počet dotazů držitelů průkazů ZTP a ZTP/P k dané
problematice. Ti se na našem odboru při vystavování parkovacích průkazů informují, jak mají
v letošním roce postupovat v případě, že využijí zpoplatněné pozemní komunikace (typicky
dálnice).
Nejprve je nutné si vysvětlit, že osvobození od poplatku se neváže na parkovací průkaz, ale
na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Označení vozidla parkovacím
průkazem (obvykle za čelním sklem) však významně snižuje riziko zbytečného zastavování
vozu a silničních kontrol.
Výše uvedený zákon v § 20a odst. 1 písm. h) doslova uvádí: „Zpoplatnění nepodléhá užití
zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce
zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu
ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená
osoba sama nebo osoba jí blízká.“
Vozidla, která splní následující podmínky, jsou od poplatku osvobozena automaticky:
a) osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, se nachází
ve vozidle,
b) provozovatelem silničního motorového vozidla je buď sama osoba se zdravotním
postižením nebo osoba jí blízká.
Nově se osvobození od poplatku vztahuje též na držitele průkazu ZTP, kteří jsou postiženi
úplnou nebo praktickou hluchotou.
Touto problematikou se podrobně zabývá Národní rada osob se zdravotním postižením, která
na svých internetových stránkách www.nrzp.cz poskytuje bezplatné poradenství. Její
legislativní odbor zpracoval poměrně podrobné stanovisko, které naleznete jako informaci
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č. 92/2020. Mimo jiné vyvrací obavy z toho, že v roce 2021 budou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
častěji zastavováni, kontrolováni, případně pokutováni, protože je elektronický systém
vyhodnotí jako neoprávněné uživatele komunikace. Podle informací Národní rady osob se
zdravotním postižením by měla být kontrola prováděna Celní správou, a to vizuálně. Probíhají
jednání, jakým způsobem bude problematika upravena pro rok 2022.
Další informace k elektronickým dálničním známkám naleznete na internetových stránkách
www.edalnice.cz.
Irena Vašíčková
sociální pracovnice
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Co všechno vám může nabídnout chytře komunikující obec
Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopna chytré a efektivní komunikaci
s občany? Zapojte se do komunikace o dění v obci i vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům
mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž
umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy
zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze
k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení
reagovat.
Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu
může obec Mobilní Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých minireferend
a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat některá rozhodnutí s občany, což
samosprávě umožní plánovat další kroky.
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Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas do skupiny chytrých, tedy
SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře komunikující obec?
•
•
•
•

•
•
•

Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci nebo na dovolené
Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat
Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit vedení svůj názor
Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus,
jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí platformy
Mobilní Rozhlas
Můžete jednoduše pomáhat sousedům - třeba při hledání ztracených věcí nebo
zatoulaných zvířat
Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení obecní
komunikace
Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou zpětnou vazbu

Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systému
zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké informace chcete od své obce získávat. Budete
tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou zajímat. Registrovat se můžete online na
webu https://starehobzi.mobilnirozhlas.cz/, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním
tištěného formuláře na svém Obecním úřadu.
Díky zapojení do systému budete moci od obce
dostávat důležitá upozornění, přičemž
starostové mají možnost cílit zprávy i třeba dle
bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici
bude plánována odstávka, dostanete o ní
informaci přímo na telefon v podobě SMS.
Občany, kterých se odstávka netýká, naopak
žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či
praktických upozornění na odstávku, havárii
nebo blokové čištění je Mobilní Rozhlas skvěle
využitelný i v případě krizových situací. Obec
může občany varovat před nebezpečím a
zároveň od nich získávat zpětné reakce. Skrze
automatizované telefonní hovory pak lze i třeba
koordinovat dobrovolné hasiče.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se
potřebné informace vždy dostaly k příjemci. Je
totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním
informace a jejím reálným doručením a
přečtením ze strany občana. Zapojte se tedy a
ujistěte se, že Vám již z dění v obci nic neunikne.
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