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Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoční svátky a opět je
budeme prožívat spíše v rodinách. Pandemická
situace se v posledních dnech trochu lepší, ale
stále je veřejný život omezen. Přesto doufám,
že i tak si svátky užijete.
V podzimních měsících zaměstnanci
obce kromě úklidu listí pracovali v lese a dělali
palivové dříví pro občany. Kdo by měl ještě
zájem o koupi dřeva, může se nahlásit
na obecním úřadě. Také se nám podařilo
dokončit opravu místní komunikace kolem
rybníku u Karásků. Opravili jsme nejen povrch
komunikace, ale i kanalizaci a bylo přeloženo
vedení elektřiny a kabelové televize do země.
Dále jsme dokončili výměnu střešní krytiny
na „Konírně“, kde je sklad obecního materiálu.
Obě tyto akce byly realizovány s podporou
z dotačních programů Jihočeského kraje.
Pro zlepšení možnosti parkování jsme
vybudovali odstavnou plochu pro auta. Žádám
občany parkující v uličkách nad lihovarem a
po okrajích komunikací, aby tuto plochu
využívali nebo parkovali na svých pozemcích.
Jak jsem psal již v článku na Facebooku, pokud
vedle odstaveného vozidla nezůstane volný
pruh, jedná se o porušení Zákona č. 361/2000,
§ 25 odst. 3. Vozidla překáží při údržbě
komunikace, svozu odpadů a průjezdu hasičů
v případě potřeby.
V říjnu jsme také volili zástupce do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V našem

volebním okrsku volilo 55,08 % voličů. Volby
v našem okrsku vyhrála koalice SPOLU – ODS,
KDU-ČSL, TOP 09 (27,86 %) těsně před ANO
2011 (27,04 %). Na dalších místech to vypadalo
následovně: SPD (14,75 %), PIRÁTI a
STAROSTOVÉ (6,55 %), TRIKOLORA SVOBODNÍ
SOUKROMNÍCI (6,14 %), KSČM (4,50 %),
PŘÍSAHA ROBERTA ŠLACHTY (3,68 %), VOLNÝ
BLOK (3,27 %), OTEVŘEME ČR NORMÁLNÍMU
ŽIVOTU (2,04 %), STRANA ZELENÝCH (1,63 %),
ČSSD (1,22 %), MORAVANÉ (0,81 %),
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE (0,40 %). Musím
poděkovat členům volební komise, kteří skvěle
zvládli přípravu a realizaci voleb v nelehkých
podmínkách omezujících opatření.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
hodně sil a trpělivosti v této nelehké době.
Starosta obce Milan Čermák

Uzavření Obecního úřadu
V termínu od 27.12. do 31.12. 2021 bude uzavřen obecní úřad. V případě potřeby volejte na
kontakty: starosta 724 195 003, zaměstnanec obce 720 044 496

Svoz odpadů o vánočních a novoročních svátcích
•
•

pátek 24.12. bude svoz TKO normálně, ale v brzkých ranních hodinách (doporučujeme
vyndat popelnice večer 23.12)
úterý 28.12. bude svoz plastů

Poplatky obce a nové obecně závazné vyhlášky obce platné
od roku 2022
Zhoršující se ekonomická situace a zdražování materiálů a služeb dopadá i na obec. Ve vedení
obce jsme se situací podrobně zabývali a došli jsme k závěru, že mírně zvýšíme některé poplatky.
Vyhneme se tím skokovému zvýšení poplatků v následujících letech. Pro představu v tabulkách
uveřejňuji finanční bilanci v hlavních ukazatelích. V jejich součtu je obec ve ztrátě 1 276 797 Kč.
Náklady 2021 pitná voda a kanalizace
Příjmy z poplatků
Vodné 35 Kč/m3 včetně DPH
376 329,70 Kč
3
Stočné 25 Kč/m včetně DPH
338 720,00 Kč

Výdaje
770 000,00 Kč
1 042 861,00 Kč

Bilance
-393 670,30 Kč
-704 141,00 Kč

Náklady na udržování a opravy vodovodního řádu, kanalizace a čističky odpadních vod jsou
velmi vysoké. Na rovinu říkám, že vodovod a kanalizace jsou ve špatném stavu. Na tomto místě bych
chtěl poděkovat jednotce SDH, která nám velmi pomáhá s čištěním kanalizace. Letos jsme na vodovodu
řešili 6 poruch a další dvě řešíme v současné době. Na čističce jsme museli vyměnit čerpadlo. Doufejme,
že zbytek technologie vydrží do plánované rekonstrukce.
Od 1.5. 2022 jsou nové sazby včetně DPH:
• za pitnou vodu 40 Kč/m3
• za odpadní vody 30 Kč/m3
Náklady na psy
Poplatek
První pes 100 Kč, druhý a každý další 200 Kč

Příjmy z poplatků
12 000 Kč

Výdaje
23 350 Kč

Bilance
-11 350 Kč

Do nákladů je započítán pravidelný úklid, vysypání košů, doplňování materiálu a odchyt volně
pobíhajících psů. Přestože už máme instalované koše s pytlíky, stále je mnoho majitelů psů, kteří
po nich neuklízí. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 s účinností od 1.1. 2022 stanovuje poplatek
na prvního psa 200 Kč a na druhého každého dalšího 400 Kč.
Odpadové hospodářství:
Jak jsem se již zmínil v jednom z minulých čísel, nový zákon o odpadech každým rokem zvyšuje
nároky na třídění odpadu. Zároveň navyšuje poplatky a sankce za neplnění limitů. V tomto roce jsme
zavedli domácí svoz plastového odpadu. Musím s potěšením konstatovat, že se opravdu zlepšilo
třídění. V následujícím roce zavedeme i domácí svoz papíru. Zájemci se mohou opět přihlásit
na obecním úřadě. Přihlašovací lístek je v tomto zpravodaji. V třídění nás čeká ještě dlouhá cesta. Zatím
máme poměr třídění cca 70 % odpad na skládku (černé popelnice) a 30 % vytříděného odpadu. Cílový
poměr by měl být obráceně. Jinak nás čeká vysoký poplatek za skládkovné, a navíc pokuta za neplnění
třídění. Musíme se k tomu dostat postupně.

Náklady na likvidaci odpadů
Příjmy z poplatků Bonus za třídění
346 329,70 Kč
145 139,90 Kč

Příjmy celkem
491 469,60 Kč

Výdaje
659 105,85 Kč

Bilance
-167 636,25 Kč

V oblasti odpadového hospodářství vydává obec dvě obecně závazné vyhlášky s účinností
od 1.1. 2022. Vyhláška č. 5/2021 upravuje místní poplatek za odpady na 700 Kč za osobu na rok. Děti
do 10 let včetně mají 200 Kč slevu. Vyhláška č. 6/2021 o odpadovém hospodářství byla uvedena
do souladu s novou legislativou. Jedinou novinkou je, že obec umožní některým drobným
podnikatelům za poplatek využívat obecní systém. Znovu upozorňuji, že obecní systém je určen
pro komunální odpad z domácností. Odpad vzniklý
v souvislosti s podnikáním není komunálním
odpadem a do obecního systému muže být uložen
jen na základě uzavřené smlouvy s obcí. Jinak má
každý podnikatel povinnost uzavřít smlouvu se
společností zabývající se likvidací odpadu. To platí i
o
kartonových
a
plastových
obalech
z internetových obchodů.
Poplatek z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu navyšuje tento poplatek
na 15 Kč na dospělou osobu a den.
Všechny nové obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí v plném znění na internetových
stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Ceny pronájmů a půjčovné
Zařízení
KD Vnorovice
Zasedací místnost OÚ
Tělocvična

Kurt ve Starém Hobzí
a ve Vnorovicích
Zapůjčení chlazení
Zapůjčení pivních setů
Zapůjčení sezení
Zapůjčení párty stanu 6x12 m
Zapůjčení stanu 3x6m

Upřesnění
Na akci (víkend)
Na akci (víkend) Bez topení

Cena 2022
1 700 Kč +energie
600 Kč

Občané s trv. pobytem v obci – nevýdělečná
činnost
Cizí občané – nevýdělečná činnost
Výdělečná činnost (vybírá se vstupné)

Zdarma

Topení na akci v tělocvičně nebo zasedací
místnosti
Pro občany s trv. pobytem ve Starém Hobzí
Hráči bez trvalého pobytu v obci
Celodenní pronájem na sportovní akci

700 Kč

Cena je za jeden set (stůl + 2 lavice)
Lavice spojené se stolem
Včetně montáže, na území obce doprava zdarma
Včetně montáže, na území obce doprava zdarma

200 Kč
300 Kč

Zdarma
150 Kč/1h
1 500 Kč
250 Kč
100 Kč
100 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč

Demografický vývoj obyvatelstva ve Starém Hobzí
K 31. 7. 2021 měla obec Staré Hobzí s přidruženými obcemi celkem 531 obyvatel.
Počet obyvatel rok od roku klesá.
Úbytek obyvatelstva byl způsoben:
•
•
•
•

odtržením bývalé místní části Báňovice (rok 1991), tento důsledek zapříčinil snížení celkového
počtu o 111 obyvatel
nedostatkem stavebních parcel
odchodem mladých lidí z obce do měst, kde mají větší pracovní uplatnění a zde pak často
zakládají rodiny
úmrtím či odstěhováním
ROK

Stav k 1. 1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Stav k 31.12.

1980

793

14

11

22

23

795

1990

736

15

12

17

17

739

2000

583

2

8

18

23

572

2010

542

9

8

16

14

545

2020

532

5

1

22

15

543

Data získaná z ČSÚ
V následující tabulce je rozděleno obyvatelstvo podle věkové kategorie. Věkový vývoj dokládá, že počet
obyvatel v důchodovém věku se stále zvyšuje a dál poroste. Zároveň dochází k poklesu počtu osob
v nejnižší věkové kategorii.
Věková
kategorie (let)

0 -14

7 – 15

16 -30

31 – 50

51 -60

61 - 100

Počet obyvatel

22

52

84

158

74

141

K 1.1. 2021
Muži
5
22
4
188
41
260

Ženy
4
23
3
196
42
268

Celkem
9
45
7
378
79
518

K 3.12. 2021
Muži
5
22
4
187
39
257

Ženy
4
23
3
191
40
261

Data získaná z matriky obce
Část obce
Janov
Nové Dvory
Nové Hobzí
Staré Hobzí
Vnorovice
Celkem

Celkem
9
45
7
384
83
528

místostarostka

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom se s Vámi podělili
o zajímavosti a zážitky ze života hobezské školy.
Jsme rádi, že i v této složité době může škola
fungovat, děti nejsou nucené zůstávat doma a
výuka může probíhat v běžném režimu. Pokud
to jde, připravujeme pro děti různé akce, ať již
nové, nebo i ty které byly vždy součástí života
školy. Současná nařízení nás zčásti omezují,
snažíme se ale najít možnosti, jak si užít
především předvánoční čas.
A co se od podzimu do zimy událo v mateřské
škole?
V přírodovědné učebně ZŠ si děti
společně s dětmi z MŠ Báňovice a MŠ Písečné
vyzkoušely
znalosti
mikroskopování,
jednoduché fyzikální pokusy či znalost kostry
lidského těla. Během října se děti seznámily se
znaky podzimu. Pestrosti podzimních barev
využily při výrobě dekorací a výzdoby MŠ,
vyrobily skřítka podzimníčka a tvořily obrázky z
přírodnin v našem novém hrabišti. I přesto, že
letos do lesa na houby nevyrazily, povídaly si o
nich a zahrály si na houbaře v papírovém lese.
V listopadu děti využily krásně
zbarvené listy na výrobu ježečka a povídání o
zvířátkách, jak se připravují na zimu. Přivítaly
sv. Martina dobrými koláči, které mu společně
upekly. A poté už začaly přípravy na adventní
čas. Nejdříve přišel Mikuláš s čertovskou
družinou a nyní už se těší na Ježíška.
A co žáci v základní škole? Ti také nezahálí.
Nejenže pilně pracují pří výuce, ale také
si užívají při volnočasových aktivitách.
V letošním roce mohou žáci navštěvovat
celkem deset kroužků. Žáci pracují pod
vedením paní učitelek na různých projektech –

Moje obec, Vesmír, Pravěk a dalších, které jim
pomáhají rozšířit si jejich vědomosti
alternativními způsoby. Na celé škole také
velmi dobře fungují čtenářské dílny. K podpoře
čtenářských dovedností jsme rozšířili školní
knihovnu o nové svazky, aby děti měly z čeho
vybírat.
Koncem listopadu nás navštívil pan
sokolník z Horních Dvorců u Studené a během
představení se žáci dověděli spoustu
zajímavostí z této oblasti. A abychom
nezapomněli sportovat, vydali jsme se bruslit
na kluziště, tentokrát do Dačic.
Naše škola je také zapojena do projektu 3Dění
– který je zaměřen na práci s recyklovanými
plasty a 3D tiskem. Žáci školy vytvořili návrhy
soch na téma Život v kostce a nyní probíhá
hlasování na Facebooku, kde i vy můžete přidat
hlas a podpořit práci našich žáků.
Internetový odkaz:
https://www.facebook.com/permalink.ph
p?story_fbid=1042763459855723&id=2
94316944700382

Vítězná socha bude vytištěna ve spolupráci
všech zapojených škol a vystavena.
A nyní se již snažíme prožívat
především adventní čas. Vzhledem k situaci,
kdy nemůžeme opět uskutečnit vánoční trhy,
se tak zaměřujeme především na výzdobu školy
a přípravu vánočních besídek ve třídách.
Více informací z dění v mateřské i
základní škole můžete sledovat na našich
webových stránkách www.skolahobzi.cz
Na závěr mi dovolte, abych Vám
jménem všech zaměstnanců školy popřála
krásné a ničím nerušené vánoční svátky, hodně
zdraví a v novém roce mnoho úspěchů.
Mgr. Jana Cvrčková

Farnost Staré Hobzí
Tento rok ve farnosti byl nesen velikou
trpělivostí, ať už v mé osobě, kdy jsem se
přihlásil do školy v Praze a tak vše je tím určitým
způsobem poznamenáno, nebo druhou
skutečností, že jsme museli jako farnost se
postavit zodpovědně ke koupi majetku ze
strany státu, jinak by došlo k narušení celku fary
s farního dvora. Tento pohled do brzké
budoucnosti vyžaduje tedy nemalou investici
k odkupu historického majetku. Právní kroky se
již postupují a teď v lednu, nejpozději v únoru,
by měl nastat samotný odkup. Tímto také
děkuji všem věřícím, že danou a tedy nemalou
částku darovali ve sbírkách. Také na začátku
roku bylo zažádáno o dotaci k nátěru všech
kovových prvků a střechy kostela, dotace nám
však nevyšla, ale jsme tzv. pod čarou, to
znamená, že budeme doufat, že to vyjde rok
následující. Dále se podařilo na kostele
připravit vše k přípravě žádosti na památkový
ústav k jejich vyjádření ke statice kostela. Vše
po vyjednávání se podařilo připravit ke krokům
o žádost o dotaci, snad by tedy mohla v
nadcházejícím roce vyjít a realizovat se stažení
kostela z důvodu velkého provozu. Farnost
tedy ve výhledu nového roku čelí i přes
poskytnutí dotaci nemalému podílu finančních
prostředků, proto v tomto roce se spíše šetřilo
a mohlo být realizováno jen něco malého.
Podařilo se opravit další dvě sochy světců v
životní velikosti, které byli upravené v imitaci
techniky leštěné běli a části byly pozlacené.
Také se podařilo opravit kříž na Nové Dvory,

kdy muselo dojít ke slepení prasklého kamene,
jeho očištěním a následnou povrchovou
úpravou litinových prvků. Děkuji všem, kteří
pomáhali, jak s odborným lepením kamene, či
poskytnutí techniky nutné k osazení
kamenných částí, poskytnutí finančních darů a
prostě všem. Chtěl bych touto cestou slíbit
všem občanům, opravu kříže na místním
hřbitově, který je místem odpočinku našich
blízkých, kteří byli součástí našich životních
příběhů, či života obce. Pak jsem měl radost z
každého osobního setkání při liturgii, i když v
omezených možnostech v době covidu, za
všechna setkání bych vyzdvihl mši svatou ke cti
sv. Huberta s přímluvou za všechny, kteří mají
a měli vztah k myslivosti.
Děkuji všem a za všechno.
Velký a důležitý objev
O svátcích vánočních budeme v
blízkosti velkého tajemství mezi námi, stačí jen
se dívat kolem sebe a zahlédnout radost a
rozzářené oči našich blízkých. Tato vzájemná
radost a láska nám všem může pomoci v
pochopení velikého tajemství oné noci Ježíšova
narození, kdy v tomto dítěti můžeme
zahlédnout každý z nás onu touhu a přání být
zcela milován lidmi i Bohem. Modleme se jeden
za druhého, nebo prokazujeme si skutky lásky,
abychom všichni společně zakusili, že jsme
milovaní druhými i Bohem.

Přeji Vám požehnané svátky Ježíšova narození a hojnost Božího požehnání v Novém roce 2022
P. Bohumil Urbánek
•
•
•
•
•
•
•
•

22. 12. rorátní mše sv. o svíčkách v 7.00 hod., snídaně
na faře
24.12. Vigilie z Ježíšova narození ve 21.00 hod.
25.12. Boží Hod vánoční v 9.30 hod.
Otevřený kostel k návštěvě jesliček od 15.00 do 17.00
hod.
26. 12. svátek sv. Štěpána v 9.30 hod.
27. 12. svátek sv. Jana, evangelisty, mše sv. 18.00 hod.
s žehnáním vína
31. 12. od 15.00 do 17.00 adorace na poděkování za
uplynulý rok
1.1. 2022 Slavnost Matky Boží Panny Marie v 9.30 hod.

Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok znovu zůstávají v kalendáři
jen dva listy a adventní věnce už zdobí čtyři
rozsvícené svíce. To je neklamné znamení, že
přicházejí vánoční svátky a Nový rok 2022.
V tomto čase bývá také dobrým zvykem
poohlédnout se za rokem 2021, který právě
končí.

traktůrku na údržbu hrací plochy, bez kterého
bychom nemohli udržovat hřiště a okolní
plochy areálu. Udržování hřiště a obsluhy
sekačky se ujal pan Samek st. A tímto bychom
mu chtěli poděkovat.

Co přinesl dobrého, čím nás zklamal v nadějích,
které jsme do něho vkládali.

Stejně tak platí, že nejen sportem baví se
člověk, a tak se naše TJ Dyje podílí i na ostatních
aktivitách v obci. Podílí se organizaci kulturních
i společenských programů ve spolupráci
s obecním úřadem a ostatními organizacemi
v obci.

Také naše TJ DYJE Staré Hobzí střídala dobré i
ty horší výsledky v okresním přeboru. Chybějící
hráči, pandemie a následné zranění klíčových
hráčů oddílu v podzimní časti má na svědomí
umístění v tabulce soutěže. Je to bolest všech
venkovských klubů a realita, která nemůže a
nesmí zničit touhu po dobrém sportu. Mnoho
času je také potřeba na údržbu areálu a hrací
plochy. V letošním roce se povedlo dobudovat
ochranné sítě na straně u kabin a čeká nás příští
rok strana do zámeckého parku. Poděkování
patří obci, která pomohla k zakoupení nového

Závěrem bychom vám, všem věrným
fanouškům našeho fotbalového oddílu i všem
ostatním občanům naší obce, popřáli klidné a
požehnané Vánoce. V novém roce 2022 hlavně
hodně zdraví, rodinné pohody, úspěchů
ve sportu, v práci či v podnikání.
TJ Dyje Staré Hobzí

1.Slavonice A
2.Stráž
3.Strmilov
4.Peč A/Rudolec
5.Kunžak
6.St. Hlína
7.Novosedly
8.Suchdol B
9.Chlum
10.Bystřice B/Číměř
11.St. Hobzí
12.Lásenice
13.Včelnice B
14.Popelín

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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8
7
7
7
7
5
5
4
4
2
2
1

1
3
3
5
3
3
1
2
0
2
2
2
1
2

3
2
2
1
3
3
5
6
8
7
7
9
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10

55:21
42:19
37:24
49:27
45:32
36:24
33:30
25:32
28:39
35:50
25:40
24:39
21:56
21:43

28
27
27
26
24
24
22
17
15
14
14
8
7
5

Jak vidí práci s mladými hasiči dobrovolný hasič Mgr. Petr Leitgeb
V tomto čísle Informace z radnice bych
ráda představila činnost našich občanů, kteří se
věnují dětem ve svém volném čase. K těmto
občanům patří dobrovolní hasiči Mgr. Petr
Leitgeb a Jaroslav Novák ml. Položila jsem
několik otázek Petrovi.

3) Kolika závodů jste se letos zúčastnili?

1) Co vás hasiče přivedlo k práci s mladými
hasiči?

4) Jak podporuje obec mladé hasiče?

Kolem roku 2015 se SDH ve Starém Hobzí
potýkalo s nedostatkem hasičů, kteří by jezdili
k zásahům. S vynikajícím nápadem přišel tehdy
Jaroslav Novák (nejstarší), abychom si
vychovali nástupce. Oslovili jsme mladou
generaci a společně s Josefem Vrbkou jsme
začali trénovat mládež. Postupem času jsme se
začali účastnit hasičských závodů. A začalo se
dařit.
2) Jaký je zájem o činnost mladých hasičů a
jaká je podpora ze strany rodičů?
Z počátku byl o tuto činnost velký zájem, ale
postupně zájem ze strany dětí upadá. Práce
s dětmi je mnohdy náročná, ale v průběhu času
sklízíme plody své práce. Takovým příkladem je
Jarda Novák ml., který prošel od družstva žáků
až po ty nejstarší a nyní působí jako trenér
mladých hasičů.
Podpora ze strany rodičů je. Rodiče pravidelně
vozí nebo doprovází děti na závody.

Během léta jsme se zúčastnili 5 závodů
v disciplíně požární útok. Máme mládež
rozdělenou na starší a mladší kategorii. Každé
družstvo je složeno ze 7 účastníků.

Obec nám seče tréninkové hřiště, dává
možnost ukázat naše natrénované dovednosti
na obecní pouti. Obec financuje místní SDH a
tyto prostředky jsou využívané zároveň na
podporu činnosti mladé generace.
5) Co byste popřál mladým hasičům a
dobrovolným hasičům do roku 2022?
Všem bych chtěl popřát hlavně zdraví.
Abychom nebyli omezováni různými vládními
nařízeními při pořádání hasičských závodů.
Také bych chtěl vyzvat rodiče dětí, kteří ještě
nenavštěvují náš kroužek, ať se přijdou podívat
s dětmi na náš trénink. Byli bychom rádi, kdyby
se počet mladých hasičů rozšířil.
Závěrem bych chtěla poděkovat
Petrovi a Jardovi za dobrovolnou práci
s mládeží, kdy to nemají mnohokrát s dětmi
jednoduché a popřát jim do příštího roku
mnoho úspěchů v hasičských závodech.
Místostarostka Bc. Drahoslava Brandlová

Vzdělávání osob pečujících
Osoby pečující (pěstouni, poručníci)
mají povinnost zvyšovat si znalosti a
dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě, a to
v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních
měsíců po sobě jdoucích. Tato povinnost
vychází ze zákona o sociálně-právní ochraně
dětí (§ 47a odst. 2 písm. f) a je zároveň
ukotvena
i
v
Dohodě
o
výkonu
pěstounské/poručenské péče, kterou uzavírá
OSPOD s osobami pečujícími. Prakticky to
znamená, že osobám pečujícím, kteří mají s
naším OSPOD uzavřenou Dohodu o výkonu PP
je nabídnuta možnost školení, které se
uskutečňuje přímo v Dačicích. Toto školení
zajišťuje vzdělávací činnost, která splňuje
podmínky k pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti. Vzdělávání probíhá 3x za rok vždy
s 8hodinovou dotací. I přes různá omezení kvůli
covidu se v letošním roce podařilo školení
uspořádat. Lektoři se v letošním roce zaměřili
na problematiku rodiny a výchovy k řešení ev.
konfliktů, výchovné metody u dětí v náhradních
rodinách a jejich selhávání. Pěstouni také byli
seznámeni s aktualitami a změnami

v pěstounské péči, které přinese
schválená novela zákona č. 359/1999 o
sociálně-právní ochraně dětí. Pro osoby
pečující není účast na školeních jenom zdrojem
informací
získaných
z přednášek, ale také dochází k vzájemnému
sdílení a předávání zkušeností s ostatními
pěstouny, s kterými se zde potkávají. Další
možností a novinkou, jak mohou osoby pečující
povinnost vzdělávání splnit, je formou
pracovních sešitů. Pěstouni si je sami doma
pročítají a vyplňují (edukativní text je doplněný
otázkami a úkoly). Vyplněný sešit je pak
odevzdán organizaci, která tuto formu
vzdělávání zajišťuje. Po vyhodnocení je
pěstounům zasláno osvědčení o absolvování
vzdělávání. Je to dobrá alternativa pro ty
pěstouny, kterým nevyhovuje prezenční
vzdělávání nebo se nemohou v daném termínu
školení zúčastnit. Pěstouni mají také možnost
vypůjčit si odbornou literaturu týkající se
pěstounství a výchovy dětí, a to na odboru
sociálních věcí v kanceláři č. 206.
Jindra Jelínková, DiS. – odbor sociálních věcí

VÝZVA K PŘEDREGISTRACI ŽADATELŮ PRO KOTLÍKOVÉ
DOTACE URČENÉ PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY
Jihočeský kraj zahájil předregistraci žadatelů pro kotlíkové dotace 2022. Za tímto účelem
byl vytvořen dotazník na internetovém odkaze:
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/form/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmo
Dotazník slouží ke zjištění zájmu o kotlíkové dotace ze strany domácností s nižšími příjmy a
má jednoduchý princip. Zájemce o dotaci v něm vyplní své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále
místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem a dotazník následně
elektronicky odešle. Po zadání údajů o počtu členů domácnosti a jejich příjmech v roce 2020
poskytne dotazník orientační informaci, zda by daná domácnost měla na získání dotace nárok.
Na základě zaregistrovaného počtu zájemců o kotlíkovou dotaci bude na začátku roku 2022
stanovena Jihočeskému kraji částka, o kterou si bude moct požádat Ministerstvo životního
prostředí. Je tedy velmi důležité, aby dotazník vyplnilo co nejvíce domácností splňujících podmínky.
V případě zájmu o zaslání dotazníku e-mailem napište prosím zprávu na kotliky@krajjihocesky.cz, nebo využijte informační linku 386 720 323.
Vyplnění dotazníku není nijak závazné a ani neznamená podání žádosti o kotlíkovou dotaci.
Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci bude zahájen na jaře 2022.

Kdo by potřeboval pomoct s registrací, obraťte se na starostu,
rád Vám s tím pomohu.

zasílání emailů a zpráv do mobilní
aplikace?
Registrujte se a dostanete
přehledně informace o dění. Služba
je zdarma!
https://starehobzi.mobilnirozhlas
.cz/registrace
Služba funguje i na tlačítkových
telefonech formou SMS. Pro chytré
telefony je zdarma ke stáhnutí
oficiální aplikace na odkazech:
Android:
iOS:
Rádi byste dostávali důležité
informace z obce Staré Hobzí díky

http://bitly.ws/dkPw
http://bitly.ws/dkPs

Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou jednou z mála příležitostí k malému pozastavení v dnešní uspěchané době,
kdy se snažíme alespoň na malou chvíli zavzpomínat si na krásné chvíle prožité v uplynulém roce
a v mnohých z nás se probouzí ty nejkrásnější pocity, se kterými se chceme podělit se svými
nejbližšími a drahými.
Vánoční čas vyvolává i vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si
v tichosti připomínáme ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Vánoce jsou především příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem potřebujeme, že
lidské dobro je tou největší hodnotou života.
Dovolte, abychom Vám spolu s místostarostkou popřáli spokojené prožití vánočních
svátků a šťastné vykročení do nového roku 2022.
Milan Čermák a Drahoslava Brandlová

Přihlašovací lístek do systému svozu
papíru od domu

Jméno: ________________________________

Adresa: ________________________________
Doručte na OÚ, nebo vhoďte do poštovní schránky

