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Na čem právě pracujeme.
Toto podzimní období jsme využili v říjnu k nejnutnějším opravám silnic Na Vyhlídce, U Rybníku, Hornické ulice pod
hřbitovem a Staré cesty. Jednalo se o výtluky a propadlé výkopy po nejrůznějších přípojkách. Pokud by opraveny nebyly,
destrukce vozovky by pokračovala dál, špatně by se odhrnoval sníh a v jarních měsících by byly náklady na jejich opravu
podstatně vyšší. Takových míst je v obci ještě více, postupně je budeme opravovat v následujících letech.
Je dokončena výměna (a už snad poslední) vodovodního potrubí v ulici Pod Lesem spolu s přeložkou (prohloubením)
kanalizace. Polovina profilu potrubí byla uzavřena zaschlým kalem, protože mělo malý spád a tak bylo jen otázkou krátké
doby, kdy by k uzavření této větve došlo zcela. Odstraněna byla krytina vozovky z panelů a povrch sjednocen s ostatními
povrchy vozovek v okolí. Pracuje se na novém chodníku v ulici U Křížku. Tak bude moci být po vozovce zkolaudována i
kompletní stavba „Prodloužení komunikace a chodník U Křížku.“
Mnoho pracovních hodin je věnováno zametání listí z komunikací, jeho hrabání v parcích a na hřbitově. Suché počasí letošního podzimu způsobilo, že listí začalo padat prakticky od konce srpna a v letošním roce je „posíleno“ i mimořádnou
úrodou žaludů. Nejméně jedenkrát týdně je nezbytně nutné odstranit tento spad v jakémsi „kolečku“, aby se dostalo na
všechny ulice a při náhlých deštích nebyl splavováno do kanalizace. Na tyto práce máme maximálně čtyři pracovníky. Listí
je však letos problémem všude. V pondělí 31. října dopoledne ho přímo i před budovou KÚ bylo nad kotníky. Občanům,
kteří v okolí svých domů sami listí shrabou děkuji. Naopak jsou jiní, kterým spadá listí z jejich stromu v zahradě na chodník
či ulici a ani to s nimi nehne. Podle možností byla letos naposled vysečena tráva v celé obci.
Během zimy bude pokáceno ještě několik vzrostlých stromů včetně lip okolo kostela. Jejich zdravotní stav je takový, že
další jejich setrvání na místě je nebezpečné jak pro kolemjdoucí, tak i projíždějící vozidla. Někdo si možná vzpomene na re lativně naprosto zdravou lípu před domem u Pecáků. Ne příliš silný vítr v roce 2001 ji smetl jako sirku. A kolik chybělo k
pádu topolu u mostu směrem na Barborku? Možné následky radši nedomýšlím. Jako ke každému kácení byl pozván k vyjád ření konzultant, dendrolog z odboru ochrany krajiny. Uznal, že daleko rozumnější pro celé okolí bude tyto schnoucí stromy
porazit současně a dosadit na jaře nové, tak jak jsme to již částečně udělali letos. Obdobně tomu bylo s vrbami u kapličky.
Při seřezávání koruny, původně zamýšleném jako řez „na hlavu“ u vrb běžný, byla zjištěna pokročilá hniloba v koruně.
Byla zde možnost zkrátit oba kmeny cca o 2 m a nechat je znovu obrůst. Po nové konzultaci s pracovníkem Agentury ochra ny krajiny a vzhledem k tomu, že životnost vrb je cca 60 roků bylo rozhodnuto oba stromy porazit a na jaře vysadit nové.
Podobnou polemiku jistě vzbudí i jasan na Lázeňské ulici proti Glaserům. Ten svými kořeny doslova rozebírá chodník i ko munikaci. Pokud vlastník, tj. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dá souhlas, i tento strom zmizí. Protože ká cení těchto vzrostlých stromů je mimořádně finančně náročné, bylo na tuto akci vypsáno výběrové řízení. Součástí smlouvy
je i odstranění dřevní hmoty. Protože o dřevo je ze strany občanů mimořádný zájem, prosím, aby se v tomto případě neobraceli na obecní úřad. Po poražení se dřevní hmota stává majetkem kácející firmy a ta si jím disponuje sama. jš.

Co je a co není pravda.
V poslední době jsem opakovaně slyšel zvěsti, které se obcí nesou po uzavření výčepu piva v budově samoobsluhy potravin.
Pravdou tedy je, že celá budova je v majetku obce a beze zbytku zaplacena. Pravdou je, že byla napojena na kanalizaci a od straněn původní septik, jehož časté vyvážení díky hospodě stálo hodně peněz. Současně byly připraveny dešťové svody pro
novou střechu, kterou budeme realizovat příští rok a zřízena přípojka plynu pro vytápění objektu. Dosud se ve třech provo zovnách pod jednou střechou v chladném období používají elektrické přímotopy. Bude tomu tak ještě v nastávající zimě. V
kadeřnictví bylo zřízeno WC, je zavedena pitná studená i teplá voda (podmínka ke schválení provozu) s odpadem a provo zovna má svůj provozní řád. To vše bylo podmínkou k tomu, aby provozovnu schválili také hygienici, což se stalo před jeho
znovuotevřením v dubnu. Kadeřnice není mou příbuznou, jak někdo úspěšně šíří a do loňska jsem ji ani neznal. Potvrdilo se
však, že kadeřnictví s pravidelnou pracovní dobou má na Dobré Vodě svůj význam a je životaschopné. Rozhodně není
pravdou, že jsem bezdůvodně zrušil hospodu či výčep piva, nebo nevím jak nazvat toto zařízení. Je pravdou, že v zimě se
tam dalo sedět pouze v zimnících. Proto jsme vyměnili jednoduché výlohy za okna a netěsnící dveře za dveře nové. Pohoda
se zlepšila. S velkým předstihem jsem provozovateli oznámil, že dojde ke zrušení septiku a bude nutné proto sundat „pergo lu“ před provozovnou, protože septik byl právě v těchto místech. Domluvili jsme se, že bude pergola zmenšena a nově
provedena tak, aby nebyla ostudou obce. Souhlasil jsem i se stoly a lavicemi, které měly však být opraveny a natřeny. Ne stalo se tak, proto nebyly vráceny zpět. Navrhoval jsem i možnost využití lehkých stolů, které by se po uzavírací době ukli dily do provozovny, aby tam v noci nikdo, kdo ani většinou nebyl zákazníkem této restaurace, neposedával a nerušil okolí
řevem často až do ranních hodin.
Od samého počátku, kdy se provozovna stala majetkem obce mi bylo vštěpováno, že nejlepší? pivo na Dobré Vodě je tam
právě z toho důvodu, že sudy jsou před naražením neustále uchovávány v chladicím zařízení. Toto zařízení, které původně
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sloužilo jako chladící boxy na maso zabíralo spoustu místa a už na první pohled nesvědčilo o přemíře čistoty. Nechal jsem je
tedy odstranit. Ti, kdož je bourali, jistě nezapřou, v jakém stavu byly. Nechal jsem nově postavit i dostatečně velký, izo lovaný box na sudy. Chladicí zařízení nikdy nebylo provozovatelem znovu připojeno, přestože zůstalo na původním místě a
náklady by byly pro provozovatele minimální. Celá místnost byla po letech (poprvé?)vymalována. Navrhoval jsem, aby se
výčepní stolice přemístila do prostoru, který se uvolnil právě po těchto chladicích boxech. Tím by se zvětšil počet míst u
stolů. Byl jsem však přesvědčován, že klienti se rádi dívají, jak se pivo točí. Blábol, protože pamatuji doby, kdy u Rejžků (a
to byla nějaká restaurace!) prošlo hodně návštěvníků, kteří viděli točení piva pouze v létě, když si pro ně chodili ze zahrady
do výčepu. O tom, že provozovna musí mít nějaký provozní řád provozovatel ani nevěděl. O WC se zmiňovat radši nebudu. Když tedy nájemce přišel a požádal o snížení nájmu pro překážky!! ze strany obce, nevyhověl jsem a rozloučili
jsme se. Není však pravdou, že jsem za poloviční nájem vzápětí provozovnu nabídl někomu jinému. O tom se snadno
každý sám přesvědčí. Zájemci, který projevil první zájem zde opět točit pivo, jsem nabídl hospodu na hřišti proto, že se
tamní provozovatelé prakticky ze dne na den rozhodli ukončit zde činnost. A protože z této restaurace dostává většinu
peněz jako příspěvek na svou činnost SK, bylo toto řešení nejvhodnější, neboť ani o jednu měsíční platbu jsme tam ne přišli a restaurace plynule, bez uzavření pokračovala v činnosti.
Nyní jsem tedy nechal zpracovat projekt na přestavbu, požádáme o stavební povolení, schválení KHS a věřím, že v
jarních měsících se tam pivo opět točit bude s novým provozovatelem, který vyjde z výběrového řízení. Provozovny
evropského typu by měly být na úrovni doby a ne připomínat Balkán. Tolik skutečnost. jš.

Nevíte o kominíkovi?

Když jsem před časem slíbil (dnes vím, že neuváženě) zajistit kominíka pro Dobrou Vodu, netušil jsem, co to bude za
problém. Čas od času se na mě lidé obracejí s žádostí o pomoc. Protože nedávno i televize Nova poukazovala na tento
problém v jiném kraji,obrátil jsem se s žádostí o pomoc na redaktorku českobudějovických listů: Stále častěji se ozývají občané (a nejenom z Dobré Vody) a požadují zajištění kominických služeb. Revize, kolaudace, vložkování komínů žádný problém. Avšak čištění, tak jak jsme je znali v minulosti, to je problém. Obrátil jsem se před časem na pana ing.
Jiřího Janouška, firma Javos - Staré Vráto, který je představitelem kominického cechu v Jižních Čechách. Informace,
že na budějovickém okrese působí asi sedm kominíků a kde je brát, když učni nejsou, není potěšující. Přitom pokud
dojde k pojistné události a není-li doloženo řádné čištění komínu (podle platné vyhlášky 6x ročně), je problém na světě. Domnívám se, že by bylo vhodné, kdyby jste se Vy nebo někdo z vašich kolegů začali o tuto problematiku zajímat.
Myslím, že podobný problém mají leckde v republice. Toto téma je asi víc než na jeden článek a dalo by lidem jistě víc
než sdělení, že kdesi vybudovali 60 m chodníku. Moc bych Vás prosil, pokuste se o řešení tohoto problému. Děkuji,
Jiří Šabatka, Dobrá Voda u Č. Budějovic. - odpověď:

děkuji za Váš podnět. Je to asi půl hodiny, co jsem cosi hledala v archívu ČbL. Shodou okolností v říjnu loňského roku
jsem se (a také na Váš podnět) touto problematikou zabývala. Jak je vidět, kominíci jsou problém, který stále pálí. Jak jsem
zjišťovala v jediném kominickém učilišti v ČR v Praze, loni nastoupili čtyři učni (!!!). Určitě se ale pokusím opět tuto
problematiku rozvířit. S přátelským pozdravem M. Rytířová, ČbL.
Ve zlatých stránkách je uvedeno několik kominíků. Pokud má tedy někdo o tuto službu zájem, bude nutné pokusit si vyjednat termín návštěvy individuálně. jš.

Proč houká siréna?
Už 4 roky se každou první středu v měsíci v pravé poledne ozvou v téměř každé obci a městě republiky zvuky sirén. Je
to pravidelná zkouška tohoto zařízení, které patří do tzv. Integrovaného záchranného systému. Obyvatelé na ni nejsou pře dem upozorňováni. Siréna houká pravidelným tónem. Pokud by tato siréna začala houkat v jinou dobu a kolísavým tónem
po dobu 140 vteřin, je potřeba zapnout rozhlas, nejlépe krajové vysílání nebo televizi. Jednalo by se o tzv. všeobecné varování. Dobré Vodě náhlé povodňové ani chemické nebezpečí nehrozí a tak věřme, že i nadále budeme slýchat tuto sirénu
jen v uvedenou dobu. Tolik k občasným dotazům, proč „to“ houká. jš.

Půjčky na opravy bytového fondu.
Pro omezený počet žadatelů je možné krátkodobě (na čtyři roky) zapůjčit peníze na opravy bytového fondu. Jedná se o
částky max. do 100.000 Kč s úrokovou mírou 3%. Pokud je takový zájemce, ať podá písemně žádost na oú, aby mohla být
včas připravena příslušná smlouva. jš.

Ještě o občanských průkazech.

Nově došlo ke změně zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech. Týká se starších obyvatel a příslušný odstavec zní:
„Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince 2008. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově či telných údajů, a to podle doby vydání občanských průkazů. Platnost občanských průkazů podle věty první končí vždy
nejpozději dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny, s výjimkou občanských průkazů
vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení
platnosti vyznačena konkrétním datem.“ Tento zákon nabyl platnosti dnem vyhlášení, tj. 15. září 2005. Zaorálek v.r.
Klaus v.r. Paroubek v.r. jš.
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Jak se zvyšuje důchodový věk.

27.9.2005, Zdroj: MPSV

Postupné zvyšování důchodového věku začalo v roce 1996 na základě zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podle tohoto zákona měl být důchodový věk v období po 31. 12. 2006 u mužů 62 let a
u žen 57 až 61 let podle počtu vychovaných dětí.
Od 1. 1. 2004 nabyla účinnosti další novela tohoto zákona, která dále prodloužila zvyšovaní důchodového věku. Postupné zvyšování věku pro odchod do starobního důchodu bude pokračovat stejným tempem i
po 31. 12. 2006. Muži a bezdětné ženy by měli odcházet do důchodu v 63 letech a ostatní ženy podle
počtu vychovaných dětí v 59 až 62 letech.
Důchodový věk byl podle právní úpravy platné před 1. 1. 1996 u mužů 60 let, u bezdětných žen 57 let, u
žen, které vychovaly 1 dítě, 56 let, 2 děti 55 let, 3 nebo 4 děti 54 let a 5 a více dětí 53 let. Tyto věkové
hranice jsou základem pro stanovení důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění a zvyšují
se následujícím způsobem:


důchodový věk mužů, kteří dosáhnou 60 let věku v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2012, se
stanoví tak, že se ke kalendářnímu měsíci, ve kterém muž dosáhl tohoto věku, přičítají dva kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok za dobu po 31. prosinci 1995 do dne dosažení
uvedené věkové hranice (tj. 60 let).

Příklad: Muž narozený dne 1. 8. 1952 dosáhne věku 60 let dne 1. 8. 2012. K tomuto datu se připočtou za
každý započatý rok po roce 1995 do roku 2012 (včetně roku 2012) 2 kalendářní měsíce (17 x 2 = 34, tj. 2
roky a 10 měsíců). Důchodového věku 62 let a 10 měsíců tak dosáhne dne 1. 6. 2015. Důchodový věk
mužů, kteří dosáhnou 60 let věku po 31. 12. 2012, je 63 let. To bude platit nejdříve pro muže narozené v
roce 1953. Poprvé tedy budou muži odcházet do starobního důchodu v 63 letech až v roce 2016 (v roce
2013 bude důchodový věk mužů činit 62 let a 6 měsíců, v roce 2014 62 let a 8 měsíců a v roce 2015 62 let
a 10 měsíců).


důchodový věk žen, které dosáhnou v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2012 věku 53 až 57 let
(podle počtu vychovaných dětí) se stanoví obdobně jako u mužů, pouze s tím rozdílem, že se ke
kalendářnímu měsíci, ve kterém žena dosáhla tohoto věku, přičítají čtyři kalendářní měsíce za
každý i započatý kalendářní rok za dobu po 31. prosinci 1995 do dne dosažení uvedené věkové
hranice (tj. 53 až 57 let).

Příklad: Žena narozená dne 23. 2. 1954, která vychovala 2 děti, dosáhne 55 let věku dne 23. 2. 2009. K to
muto datu se připočtou za každý započatý rok po roce 1995 do roku 2009 (včetně roku 2009) 4 kalendářní
měsíce (14 x 4 = 56, tj. 4 roky a 8 měsíců). Důchodového věku 59 let a 8 měsíců tak dosáhne dne 23. 10.
2013.


důchodový věk ženy, která dosáhne 53 až 57 let věku až po 31. 12. 2012, činí 59 let, pokud vychovala 5 a více dětí (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1960, důchodového věku dosáhnou v
roce 2019).
60 let, pokud vychovala 3 nebo 4 děti (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1959, dů
chodového věku dosáhnou v roce 2019),
61 let, pokud vychovala 2 děti (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1958, důchodového
věku dosáhnou v roce 2019),
62 let, pokud vychovala 1 dítě (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1957, důchodového
věku dosáhnou v roce 2019),
63 let, pokud nevychovala žádné dítě (platí nejdříve pro ženy narozené v roce 1956, důchodového věku dosáhnou v roce 2019).

Z uvedeného vyplývá, že pevná věková hranice odchodu do starobního důchodu bude platit pro
muže až od roku 2016 a pro ženy (bez ohledu na počet vychovaných dětí) až od roku 2019.
Výpočty vycházejí ze současného stavu. Zda se bude či nebude věk pro odchod do starobního důchodu
dále zvyšovat, bude záležet na výsledcích jednání o důchodové reformě.

1. JVS a.s. – provozovatel naší vodovodní a kanalizační sítě.
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Tato co do počtu zaměstnanců poměrně malá společnost (v roce 2004 zaměstnáno 309 osob) má jako hlavní předmět
činnosti provozování infrastrukturního majetku měst a obcí, především úpraven vod, vodovodních a kanalizačních sítí a čis tíren odpadních vod. Dodávky vody a odvádění odpadních vod zajišťuje tato firma pro cca 200 000 obyvatel jihočeského a
západočeského regionu. Společnost má vlastní akreditovanou laboratoř, což znamená, že tato laboratoř pracuje v souladu s
normou ČSN EN ISO. Provádí kromě jiného pravidelné kontroly distribuované vody. Pravidelně dostáváme výsledky vzorků, nabraných v naší obci. 1. JVS usiluje o rozdělování vodovodní sítě v Českých Budějovicích na samostatně měřené
okrsky s on-line propojením na vodárenský dispečink a provozním vyhodnocováním. Jeden takový měřený okrsek máme již
i na Dobré Vodě v přečerpávací stanici u hřbitova. Dobrá Voda nezaostává za ostatními městy a obcemi ani v digitalizaci
pasportů vodovodu a kanalizace. Tímto krokem došlo k úspěšnému propojení informací mezi zákaznickým centrem 1. JVS a
geografickým systémem. S firmou máme velmi dobrou spolupráci i při opravách kanalizační sítě, podle jejich návrhu byla
např. upravena v létě i kanalizace v mateřské škole. Při jednání s provozními pracovníky cítím vysokou profesionalitu a
ochotu spolupracovat.
Věřím, že pro obyvatele obce dobře dopadne i jednání o ceně vodného a stočného pro příští rok. Snad k tomu přispěje i
nepatrné množství poruch vodovodní soustavy od rozsáhlé rekonstrukce v loňském roce. Tato cena se každoročně mění k 1.
dubnu a zatím mohu říci, že na Dobré Vodě máme jednu z nejnižších cen vodného a stočného (s výjimkou malých obcí, kte ré vlastní své vodovody a zdroje vody).
Nedávno jsem obdržel od předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Miloše Kratochvíla dopis. Odchází do jiné
funkce v rámci skupiny Veolia Water a informuje mě o personálních změnách. Pozici generálního ředitele převezme ing. Jiří
Heřman, jeden ze zakladatelů firmy. (s ing. Heřmanem jsem spolupracoval při zajišťování akce Výměna vodovodního potrubí na Dobré Vodě a spolupráce s ním a jeho týmem byla výjimečná). Pan ředitel Kratochvíl nám děkuje za vzájemnou spolu práci a nadstandartní vztahy. Cením si tato slova a přeji i za obyvatele obce panu ing. Kratochvílovi mnoho úspěchů. j.š.

Předvánoční výzdoba.

V těchto dnech jsme namontovali na sloupy veřejného osvětlení v areálu mateřské školy trochu v předstihu vánoční
ozdoby – zvonečky. Tato výzdoba je zajištěna smluvně tak, že firma instaluje na trvalo na sloupy konektory + úchyty a
každý rok před vánoci přiveze jiný symbol vánoc, který opět po vánocích odveze. Letos jsou to zvonky, příště to
mohou být hvězdičky, větvičky a pod. Existuje několik vzorů. Příští rok dostanou přímo děti ve školce možnost vybrat
si obrázek, který tam bude svítit. Během několika málo dnů bude i ráno taková tma, že lampy veřejného osvětlení bu dou svítit a spolu s nimi i tyto ozdoby budou vítat malé rozespalé občánky. Snad jim ta rána trochu zpříjemní. Na za čátku prosince se rozsvítí i velký vánoční strom u kostela. I loni, v porovnání s předloňskem ovšem méně často, se stal
strom terčem vandalů. Žádám ty ...náctileté, aby si svou energii vybíjeli užitečněji než na těchto symbolech vánoc. Ty
jsou sice určeny všem, ale nejvíce žalu a zklamání způsobuje ráno nesvítící vánoční strom především těm nejmenším.
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