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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i nadále pokračuje pandemie viru COVID 19 a neustále se potýkáme s opatřeními
proti šíření tohoto viru. Jsem rád, že až na několik výjimek nemáme problémy s rozumným
dodržováním opatření a pozitivní případy se moc nerozšířily. Bohužel jsme museli zrušit
tradiční veřejné akce vítání občánků a setkání seniorů, které přesuneme na náhradní termín.
Nemohlo proběhnout ani zahájení adventu s rozsvícením vánočního stromu. Vzhledem
k tomu, že se situace moc nelepší, budou letošní Vánoce spíše rodinné bez veřejných akcí.
Využijme této situace a užijme si klidné svátky v kruhu svých nejbližších.
Zaměstnanci obce, poté co uklidili veřejná prostranství od spadaného listí, se mohli
konečně věnovat obecním lesům. Na palouku u Protoků na takzvané Americe postavili
oplocenku a vysázeli 5 500 dubů. Dále začali s těžbou palivového dříví a vyřizují objednávky.
Objednávky na palivové dříví přijímáme na obecním úřadě.
Během podzimu jsme za finanční podpory Jihočeského kraje dokončili rekonstrukci
klubovny v Nových Dvorech. Také jsme vyměnili střechu na autobusové zastávce ve Starém
Hobzí a opravili střechy odpočívadel pro cyklisty. V nejbližší době by mělo dojít k výměně
střešní krytiny na zastávkách v Nových Dvorech a ve Vnorovicích. V příštím roce bychom chtěli
opravit zbývající autobusové zastávky v Novém Hobzí, Veselíčku a Janově. V projektu
rekonstrukce místní komunikace kolem rybníku u Karáskových jsme ve výběrovém řízení
vybrali zhotovitele. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pokud budeme úspěšní se žádostí o dotace, začnou práce v jarních měsících.
V rámci postupné obměny zastaralého vybavení kuchyně základní školy jsme v tomto
roce pořídili novou myčku nádobí a víceúčelovou pánev. V následujícím roce máme v plánu
pořídit nový sporák.
V říjnu jsme také volili zástupce do krajského zastupitelstva. V našem volebním okrsku
volilo 30,25 % voličů. Volby v našem okrsku vyhrálo hnutí ANO 2011 (24,06 %). Na dalších
místech to vypadalo následovně: koalice TOP 09 a KDU-ČSL - Spol.pro JČ (18,05 %), Česká
pirátská strana (12,03 %), Svoboda a př. demokracie (SPD) (9,02 %), ODS (9,02),
KSČM (6,77 %), Starostové a nezávislí (3,76 %), Strana zelených (3,76 %), Změna 2020 (3,76 %)
a JIHOČEŠI 2012 (3,01 %). Musím poděkovat členům volební komise, kteří skvěle zvládli
přípravu a realizaci voleb v rámci omezujících opatření.
Závěrem bych Vás rád požádal, abyste chránili svoje zdraví a zdraví svých blízkých. Přeji
Vám hodně sil a trpělivosti v současné nelehké době.
Starosta obce Milan Čermák
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Vážení čtenáři,
blížící se konec roku a období adventu svádí k určitému bilancování a hodnocení
uplynulého roku. My ve škole to máme trochu jinak, toto nás čeká vždy až v polovině kalendářního roku, přesto můžeme připojit následující informace. V současné době jsme moc rádi,
že jsme se mohli vrátit zpět do školy a společně s dětmi nejen zvládat učivo, ale také se
připravovat a těšit na Vánoce.
Než jsme se ale dostali až sem, prožili jsme pouze měsíc a půl prezenční školní docházky. Po prázdninách a po jarním výpadku výuky jsme předpokládali, že se nejen stihne
procvičit učivo z minulého školního roku, ale zároveň se vrhneme na to nové. Ale stalo se to,
co nikdo nechtěl. Opět se zavřely dveře školy a žáci se museli začít vzdělávat distanční formou,
která již pro ně byla, na rozdíl od jara, povinná.
Stejně jako v předchozím „zavření“ žáci 1. stupně zahájili online výuku přes Google
Meet, využívali Formuláře, interaktivní Smart Notebook, ale i přes obecní úřad předávané
materiály v klasické (papírové) podobě. Žáci 2. stupně využívali Microsoft Teams, přesněji
řečeno celou funkcionalitu Office 365, zj. pak Poznámkové bloky (OneNote), Outlook, Forms a
cloud (OneDrive), dále například YouTube, specializované weby pro výuku angličtiny a další
internetové platformy a služby.
Již během září jsme se na tento způsob výuky připravovali, ale i přesto není nad osobní
kontakt mezi žákem a učitelem. I když jsme byli na způsob této výuky nachystaní, pro naše
nejmenší to nebylo vůbec jednoduché období (stejně tak pro jejich rodiče).
Byli jsme rádi, že tentokrát mohla v běžném režimu fungovat mateřská škola. Děti
během podzimních měsíců podnikly plno vycházek za poznáním měnící se krajiny a přírody.
Výtvarně tvořily z přírodnin a společně s rodiči si užily odpoledne s poletujícími papírovými
draky. Nyní se připravují na vánoční vystoupení, o které nechtějí připravit sebe ani své blízké.
To, co se s paní učitelkami naučí a nacvičí, zaznamenají a všichni budete moci video zhlédnout
na stránkách školy (www. skolahobzi.cz).
Také žáci základní školy, kteří se mohli postupně v listopadu začít vracet do školy, se
na vánoční období připravují a těší. I v situaci, kdy do školy nikdo cizí nesmí, si žáci prostředí
učeben a společných prostor zdobí a užívají si tohoto svátečního období.
Chtěla bych zde poděkovat vyučujícím, kteří se pečlivě podíleli na distanční výuce,
a rodičům, kteří své děti podporovali a dále podporují. Zapomenout nesmím ani na paní
učitelky z MŠ a provozní pracovníky školy – provoz školky nebyl přerušen a výuka, stravování,
úklid… vše probíhalo obvyklým způsobem.
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Na závěr bych Vám chtěla jménem všech zaměstnanců školy popřát příjemné a klidné
prožití Vánoc. Abyste měli možnost strávit je společně se svými blízkými a ve zdraví s nimi
prožít tyto nejhezčí svátky v roce.
Do nového roku 2021 Vám přeji hlavně hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů
pracovních i osobních.
Mgr. Jana Cvrčková

KRÁSNÉ VÁNOCE

PF 2021

ZŠ a MŠ Staré Hobzí

Úprava styku obou rodičů s dítětem
Je třeba vycházet z platné právní
úpravy, podle níž mají oba rodiče zásadně
stejnou rodičovskou odpovědnost, tedy
stejná práva a povinnosti.
Pokud dojde k ukončení soužití rodičů,
jsou upraveny poměry k nezletilému dítěti.
Dalším krokem je, aby se rodiče v zájmu
dítěte oprostili od osobních averzí a co
nejdříve se dohodli na úpravě styku dítěte
s rodičem, se kterým nežije ve společné
domácnosti, respektive uzavřeli dohodu
o co nejčastějším a pravidelném kontaktu
dítěte s druhým rodičem.
Nedojde-li k dohodě nebo ji jeden
z rodičů nedodržuje, je třeba podat návrh
k soudu, aby rozsah styku s druhým
rodičem určil. Styk je pak upraven

rozsudkem, který je závazný pro oba
rodiče. Dohoda rodičů má vždy přednost
před soudní úpravou, tedy pokud se rodiče
dohodnou,
není
třeba
soudního
rozhodnutí. S tímto Vám mohou pomoci
sociální pracovnice z orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Nemají sice nařizovací
pravomoc, ale mohou rodiči, který
nerespektuje práva dítěte nebo druhého
rodiče, domluvit a poučit jej o právní
úpravě a následcích jeho chování. Také
mohou vyhotovit mimosoudní dohodu
o úpravě styku dítěte s rodičem, která
v mnoha případech rodičům postačí.
Setkáváme se s případy, kdy rodič,
jemuž bylo dítě svěřeno do péče, se
pokouší s dítětem manipulovat s cílem
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odtrhnout dítě od druhého rodiče. Takové
jednání může vytvořit negativní postoj
dítěte vůči druhému rodiči. Pokud
manipulace s dítětem trvá delší dobu, jde
o závažné pochybení rodiče, neboť je
narušován zdárný vývoj dítěte a zpravidla
se obrátí i proti rodiči či osobě, která
manipulaci prováděla. V této souvislosti je
třeba upozornit na to, že bezdůvodné,
opakované bránění dítěti ve styku s jeho
rodičem může soud považovat za důvod
pro změnu poměrů vyžadující nové
rozhodnutí o výchovném prostředí.
Rozumíme tomu, že domluva mezi
rodiči nezletilých dětí je v některých
případech opravdu velmi složitá, avšak

vždy je nutné mít na zřeteli blaho dětí a
činit vše v zájmu a ve prospěch dítěte. Je
třeba uvědomovat si malichernost svého
sporu
ve
srovnání
s možnými
dlouhodobými následky na psychice dítěte.
Rodiče těmto důsledkům předejdou tím, že
se budou důsledně vyvarovat ovlivňování
dětí, nebo jejich navádění proti druhému
rodiči, zpochybňování jeho rodičovské
úlohy, či jakékoliv jiné i nepřímé
manipulace s nimi. Pamatujme, že lásku
ke svým dětem prokazujeme tím, že jejich
zájem stavíme nad zájem svůj.
Hana Čurdová
sociální pracovnice

Pěstounská péče – 1.část
Pěstounská péče představuje spolu
s osvojením, a poručenstvím jednu
z nejčastějších forem náhradní rodinné
péče.

děti, které sice jsou tzv. právně volné a
připadalo by pro ně tudíž v úvahu osvojení,
ale to z různých důvodů není realizováno
nebo doporučováno (např. zdravotní
postižení dítěte).

Pěstounská péče je obecně určena dětem,
o které se rodiče neumějí, nechtějí, či
nejsou schopni starat. Pokud tyto děti
nejsou tzv. právně volné - biologičtí rodiče
se nevzdali rodičovských povinností, ani
jich nebyli zbaveni z rozhodnutí soudu není možné je osvojit (mají kontakt
s biologickou rodinou, ale nejsou podmínky
pro osobní výchovu). Kromě těchto dětí se
nalézají v pěstounské péči samozřejmě
také děti, kterým oba rodiče zemřeli.
V pěstounské péči se mohou ocitnout dále

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím
soudu, dítě je v řízení zastoupeno
opatrovníkem jmenovaným soudem,
a jedině soud může také rozhodnout
o jejím zrušení. Může tak učinit pouze
ze závažných důvodů, vždy ale musí
pěstounskou péči zrušit v případě, že o
to požádá pěstoun. Chce-li se osobní péče
o dítě ujmout osoba příbuzná nebo dítěti
blízká, dá jí soud přednost před jinou
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osobou.
Pěstounská
péče
dosažením zletilosti dítěte.

zaniká

na respitní péči pro dítě, které je starší
dvou let, v rozsahu minimálně 14 dní
za rok. Nejčastěji jde o pobyty dětí
na letních táborech nebo na školních
akcích. Dále může být pěstounům
minimálně jednou za šest měsíců
zprostředkována
odborná
pomoc.
Odborná pomoc může v tomto případě
zahrnovat například terapeutické nebo
psychologické služby, které pěstounovi
umožní lépe zvládnout svoji rodinnou
situaci a vyrovnat se s případnými
potížemi. Pěstoun má také právo
na zprostředkování či zajištění bezplatné
možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
v oblasti výchovy a péče o dítě.

Děti umístěné v pěstounské péči mají
právo být v kontaktu se členy své
biologické rodiny. Podaří-li se jejich
rodičům upravit si podmínky a vytvořit
pro děti vhodné prostředí, je možný jejich
návrat do původní rodiny.
Od 1. 1. 2013 je v účinnosti novela Zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní
ochraně dětí, která přinesla změny
v oblasti výkonu pěstounské péče. Rozšířila
nabídku odborné podpory pěstounských
rodin a umožnila rozvoj pěstounské péče
na přechodnou dobu.

Pěstounskou péči zprostředkovávají obce
s rozšířenou působností, odbor, který má
na starosti oblast sociálně-právní ochrany
dětí, tedy i Městský úřad Dačice,
Neulingerova 151/I, kam se v případě
dotazů a bližších informací můžete obrátit.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně
dětí upravuje také některá práva
a povinnosti pěstounů. Povinností je
například uzavřít Dohodu o výkonu
pěstounské
péče
s doprovázející
organizací, což nejčastěji bývá místně
příslušný OSPOD (orgán sociálně právní
ochrany dětí) nebo nezisková organizace.
OSPOD v Dačicích má v současné době
uzavřenou dohodu s 21 pěstounskými
rodinami.
V rámci
dohody
má
doprovázející
organizace
povinnost
poskytovat
rodinám
výchovnou
a
poradenskou péči a sledovat výkon
pěstounské péče. Pěstoun má nárok

Kontaktní telefon: 384 401 257 nebo
384 401 252.
V dalším čísle bulletinu si přiblížíme různé
typy pěstounské péče.
Jindra Jelínková, DiS.,
odbor sociálních věcí
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Bezdomovectví
Každý z nás se ve svém životě potkal
s bezdomovci neboli osobami bez přístřeší.
Většina osob bez domova jsou muži, ale
v poslední době přibývají mezi osobami bez
přístřeší i ženy. Jde o osoby, které nemají
domov či možnost dlouhodobě využívat
nějaké přístřeší. Bezdomovectví je
doprovázeno
sociální
izolovaností,
psychickým i fyzickým strádáním. Jde
o určitý způsob života, který vzniká jako
důsledek určitých životních událostí, které
tyto osoby nebyly schopny řešit a životu
bez
domova
postupně
uvykly.
Bezdomovectví je většinou provázeno
dalšími patologickými jevy, jako jsou
alkoholismus, gamblerství, narkomanie,
domácí násilí, psychické poruchy osobnosti
a další negativní jevy. Mnoho bezdomovců
trpí psychickými poruchami, které nejsou
na první pohled patrné, nebo mají jiné
zdravotní postižení. Jde o osoby, které
nezvládají obvyklý způsob života a soužití
s lidmi v dané společnosti. Většina
bezdomovců rezignovalo na svou vlastní
budoucnost, je zadlužená, dlouhodobě
nezaměstnaná a má zdravotní problémy.
Své zadlužení řeší půjčkami, které splácí
dalšími půjčkami, nebo je nesplácí vůbec.
Velký vliv na vznik bezdomovectví má také
bezohlednost nebankovních institucí a
jedinců, kteří se zabývají půjčováním
finančních prostředků a samozřejmě i
vymáháním dluhů. Jejich činnost přispívá
k beznadějnosti situace osob bez přístřeší.

maringotky). Převážná většina těchto osob
však nechce na svém způsobu bydlení a
životě nic měnit. Jsou demotivovaní. Chtějí
zůstat ve městě či vesnici, kde prožili
většinu svého života. Při posledním sčítání
osob bez domova (2019), kterého se
sociální pracovnice Městského úřadu
Dačice aktivně zúčastnily, pobývalo
na území ORP Dačice 12 osob bez přístřeší
(do tohoto počtu nejsou započítaní
uživatelé Azylového domu Rybka ve
Studené). Sociální pracovnice tyto osoby
několikrát během roku vyhledají a
nabídnou jim pomoc se zajištěním
ubytování v azylových domech nebo
v ubytovnách. Dále jim nabídnou pomoc
při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Na úhradu za ubytování v ubytovnách se
schváleným provozním řádem Úřadem
práce ČR, či za ubytování v azylových
domech mohou tyto osoby čerpat dávku
hmotné nouze doplatek na bydlení.
K tomu, aby mohly osoby bez přístřeší
čerpat dávky hmotné nouze a další sociální
dávky, je třeba, aby měly platný občanský
průkaz.
Pokud víte o někom, kdo je v současné
době bez domova, nebo mu taková situace
hrozí, uvítáme, když nás budete včas
informovat. Pro bližší informace či
poskytnutí
základního
sociálního
poradenství se můžete obrátit na sociální
odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I –
kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková – tel.
384 401 284 a kancelář č. 209 Mgr. Lada
Štěrbová – tel. 384 401 249.

Sociální pracovnice Městského úřadu
v Dačicích také pracují s osobami bez
přístřeší
nebo
s osobami
žijícími
v nevhodném bydlení (chaty, stany, squaty,

Mgr. Lada Štěrbová
sociální pracovnice
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Akce o vánočních a novoročních svátcích
Akce

Termín

Živý betlém

Od 22.12. 2020

Štěpánovský
fotbal
Turnaj ve
stolním tenise
Výšlap na „14“

26.12. 2020 od 14:00,

Poznámka
Videa z let 2018 a 2019 na webových stránkách
obce a Facebooku.
Záleží na aktuální situaci.
Bude upřesněno, pokud to aktuální situace
dovolí.
Bude upřesněno, pokud to aktuální situace
dovolí.

Svoz odpadů o vánočních a novoročních svátcích
•

pátek 25.12. bude svoz TKO normálně, ale v brzkých ranních hodinách (doporučujeme
vyndat popelnice večer 24.12)

• za pátek 1.1. 2021 bude svoz TKO už ve středu 30.12. 2020
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Svoz plastů od domu
Obec Staré Hobzí pro Vás ve spolupráci se společností FCC Dačice, s.r.o., připravilo a
technicky zabezpečilo svoz směsného plastu přímo od domu. Tento svoz bude probíhat nejen v obci,
ale i v jeho místních částech kromě chat u řeky Dyje. Potřebné sběrné nádoby jsou připraveny
pro všechny občany, kteří chtějí nabízené možnosti využít. Nádoby se nebudou prodávat, ale budou
v zápůjčce a důvodu identifikace budou opatřeny čárovým kódem.
Svoz tříděného odpadu na veřejně přístupných stanovištích zůstává prozatím zachován beze změny.
Sběrné nádoby budou připraveny k vyzvednutí u obecního úřadu ve Starém Hobzí.
Přihlášení do systému je třeba nahlásit vyplněním přihlašovacího ústřižku a doručení
do schránky OÚ nebo zasláním potřebných údajů E-mailem na adresu starosta@starehobzi.cz.

Jak bude sběr tříděného odpadu od domu probíhat?
Tento sběr bude zahájen v průběhu ledna 2021 a bude probíhat dle svozového kalendáře,
který obdrží každý zájemce při převzetí sběrných nádob.
Nádoba, která má být svezena, musí být připravena ve stanovený svozový den nejpozději do 6:00
hod. ráno.

Co do nádoby na plasty patří / nepatří

Přihlašovací lístek do systému svozu
plastů od domu

Jméno: ________________________________

Adresa: ________________________________
Doručte na OÚ, nebo vhoďte do poštovní schránky
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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 2021.
Milan Čermák a Drahoslava Brandlová
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