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Vážení spoluobčané,
na posledním veřejném zasedání rozhodli zastupitelé, že
nebudeme velkým finančním nákladem rekonstruovat
plovárnu. Toto rozhodnutí padlo po dlouhých diskuzích i
jako výsledek debaty na předchozím zasedání, kam jsme
vás k probrání tohoto tématu pozvali. V době, kdy myšlenka na vybudování plovárny v naší obci vznikla, jsme
ještě hleděli ke světlým zítřkům, hospodářství státu bylo
v dobré kondici a věřili jsme v úspěšný rozvoj země. Čas
potvrdil, že plovárna si našla své zákazníky a hlavně byla
vyhledávána rodinami s dětmi. Problém působila snad jen
neukázněnost návštěvníků při parkování. Nešlo tedy o
nekoncepční řešení, stále se totiž hovořilo nebo hovoří o
Dobré Vodě jako o rekreačně lázeňské oblasti. V úvodu
diskuze na zmíněném zasedání jsem stručně vysvětlil důvody, které konkrétně mě, jako starostu obce, dovedly k
myšlence toto koupaliště neobnovovat a ke zvážení doporučit jiné využití. Diskuzi, která až na výjimky byla vcelku věcná, již není třeba se vyjadřovat, cca 12 mil. Kč,
které by tato nová stavba stála, se dají využít smysluplněji...Stále trvám na tom, že zařízení typu „hopsárium, bez
bot, solné jeskyně, sauna“ a další jsou užitečná, ale jejich
investorem nemůže být obec. Nejde o samotné zainvestování, jako o následné provozování a náklady s ním spojené. Ani u těch stávajících v krajském městě, byť se jedná
o zařízení nadmíru prospěšná, tomu tak není. Obec se
musí především starat o výstavbu a obnovu infrastruktury
od vodovodního potrubí až po veřejné osvětlení, umožnit
svým obyvatelům umístění dětí v mateřské škole a zajistit
větším dětem výuku v důstojném prostředí vlastní základní školy, zajistit dopravu do vyšších stupňů škol a do
zaměstnání. To se také u nás děje. Obec ale také musí mít
peníze na obnovu budov. Na omylu je ten, kdo si myslí,
že čím víc budov máme, tím jsme bohatší a stále se, i
když zřídka, ozývají hlasy, toužící třeba po „kulturáku“.
Opak je pravdou, protože budovy musíme celoročně provozovat a opravovat, zatím co by měly na sebe vydělávat.
To stojí velké peníze. Dotujeme odpady, školku, základní
školu, budovu prodejny, stavby hospod, nájemné v obecních bytech, ale i poštu, knihovnu, hřiště, máme nízkou
domovní daň a další. Často slyším „ať to zaplatí obec“.
Tak jako platí známé Stát jsme my platí i „obec jsme
my“. A z čeho toto vše zaplatíme? Z peněz, které z vás
stát formou daní vytáhne a obcím je podle nějakého spíš
méně než více spravedlivého klíče přerozdělí? Ale stát,
který vyrobí dluh 285 000 000 Kč denně! - (to odpovídá
schodku ročního rozpočtu 100 miliard a záměrně jsem toto číslo vypsal číslicí, aby bylo zřejmé, jak je veliké) přece nemůže donekonečna vyplácet důchod ve výši 40-50%
průměrného měsíčního platu, aniž by to nějak dopadlo
třeba na hospodaření měst a obcí, protože těm se peníze

nejsnáze uberou. Na druhou stranu, nebudou-li zvyšovány důchody, nemohu přeci chtít po obyvatelích své obce,
kde je tolik důchodců, aby do jejího finančního systému
přispívali každý rok v různých poplatcích více. Právě to
byl hlavní důvod, proč jsem opět navrhl zastupitelům (a
oni to schválili) pro příští rok platbu za odpady a domovní daň nezvyšovat. Kdo tomu ještě dnes věří, může doufat
ve zlepšení díky novému Rozpočtovému určení daní.
Podle něho by naše obec měla získat navíc proti dosavadním ročním rozpočtům asi o 5,5 mil. Kč více... Vzniklo hned jakési optimistické hnutí nebo výzva občanů:
„řekněte svému starostovi, co byste za tyto peníze navíc
chtěli mít“. Dokonce jsem několik takových iniciativních
nápadů obdržel. A nebyly to nápady typu „opravte silnici,
opravte kanalizaci“. Bohužel, stav je takový, že toto RUD
bylo postaveno na nějakém předpokládaném maximálním
výběru daní a ten, jak všichni víme, se nekoná. Konat se
nebudou s největší pravděpodobností ani tyto peníze, alespoň ne ve slíbené výši. Jak mohu zodpovědně připravit
rozpočet obce a zejména rozpočtový výhled na pět roků,
který se po obcích žádá, když ani dva roky po sobě
nejsou stejné daně a DPH? Zákon o DPH byl od roku
2004 změněn zatím 29krát! Vládní vyhláška na téma
RUD spatří světlo světa až v prosinci. To však bychom
měli již schvalovat rozpočet na rok 2013. Investiční dotace ubývají, je reálné riziko, že i při formálním pochybení
(nikoliv rozkradení) takovou dotaci vrátíme a ještě zaplatíme příslušné penále. Na větší investiční akci je tedy třeba si našetřit. Pak ale, při současných podmínkách zhodnocení dočasně volných finančních prostředků v bankovních domech, může zůstat ležet dlouho ladem mnoho peněz...Mám-li tedy chuť na pečenou husu a nemám-li na ni
peníze, musím si buď vypůjčit a nebo si dát pouze brambory. A já v současné době považuji za moudré dát si raději ty brambory! Špatný finanční stav obce občana nebolí. Ale jen do chvíle, než na dveře obecního úřadu zaklepe
exekutor. Dobrá Voda na tom není špatně, nic podobného
nás neohrožuje. Ale byl bych rád, aby u místní cedule s
názvem obce stále visela ta pomyslná cedule „Dobrá Voda – obec bez dluhů“. Těch měst a obcí, které si to tam
mohou s klidným svědomým vyvěsit nepřibývá. Z mnoha
příkladů však vidíme, že stát jim nepomůže. Musíme se
tedy srovnávat s těmi, které dluhy nemají. A také víme, že
majetek se zabavit dá, ale dluhy za jeho pořízení vám nikdo nesmaže. Vše zde už bylo a tak si na závěr jen dovolím citovat osmdesát let starý výrok Tomáše Bati z roku
1932:„Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu
jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro
mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek
je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají,
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že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme,
nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy,
nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat

pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy,
pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je
věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a
osobním příkladem.“ Nepřipomíná vám to něco? jš.

Výtvarná výchova v základní škole
V květnu tohoto roku jsme za naši základní školu poslali několik výtvarných prací žáků do 3. ročníku výtvarné soutěže
„Šťastné stáří očima dětí“, vyhlášené Asociací poskytovatelů
sociálních služeb ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR,
MPSV ČR a MŠMT ČR.

K našemu milému překvapení jsme byli velice úspěšní –
náš žák Lukáš Holý patřil mezi oceněné a trumfnul tak
celou řadu dětských výtvarníků. Lukáš byl pozván na
slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen, které proběhlo 9.10.2012 v prostorách bývalého klášterního refektáře Opatství Emauzy v Praze. Ceny předali 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, ministr práce a
sociálních věcí Jaromír Drábek a akademický malíř Kristian Kodet za účasti zástupců vyhlašovatelů soutěže.
Také touto cestou chceme Lukášovi pogratulovat a hlavně poděkovat za reprezentaci naší školy.
Mgr. Petra Miková
foto z leva: Přemysl Sobotka, Lukáš Holý, Kristian Kodet

Vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za likvidaci odpadů
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku, jejíž přesný název je Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Vyhláška byla rovněž schválena oddělením
právního dozoru ministerstva vnitra, kterému jsme ji
povinně ke schválení předložili. Co v ní nového není –
předně je to cena za odpad na osobu a rok. Ta zůstává
stejná jako v letech minulých, tedy 500 Kč. Na rozdíl
např. od Kaplice, která navrhuje maximum, tj. 1000 Kč,
Českých Budějovic 780 Kč atd. Je však otázkou, jak
dlouho to bez navýšení bude ještě možné. Přibývá požadavků na odvoz trávy a listí, tzv. bioodpad. Přistavíme- li kontejner na trávu, popř. listí, je téměř jisté, že
se do rána naplní něčím zcela jiným, než tím, na co byl
určen. Na hromadu větví, kterou asi 3x do roka pálíme
nám neukáznění obyvatelé navozí trávu, odpad ze zahrady a větve ze zde tak oblíbených thují. Výsledek? Při
pálení vzniká mnoho kouře a to, co by běžně shořelo za
4-5 hodin čadí několik dní. I zde je možnost tento odpad
štěpkovat. Někdo to však zaplatit musí...
Poplatek můžete zaplatit jednorázově po novém roce až
do 28. února, nebo ve dvou splátkách – do 28. února a
30. června č. účtu 30925231/0100, variabilní symbol
1337 a za něj připište číslo popisné domu (čtyřmístné,

pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Výjimečně lze
platit i na obecním úřadu, ale to pouze v pondělí a nebo
ve středu. Co v ní naopak nového je: Poplatek platí i fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, je-li poplatník v době
vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají
za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník, u
včas nezaplaceného poplatku nebo části těchto poplatků
obecní úřad zvyšuje za každý celý následující kalendářní
měsíc zpoždění bez další výzvy k úhradě tento poplatek o
10 %. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku, od poplatku již nejsou osvobozeni studenti VŠ, ani kteří studují
mimo bydliště a bydlí na koleji nebo v privátu. Pro výpočet ceny se musí využít skutečné náklady za celý předcházející rok na likvidaci odpadu, kromě odpadů tříděných.
Protože do konce roku 2012 nebudeme mít za tento rok
všechny faktury k dispozici, museli jsme použít k výpočtu
náklady ta rok 2011. Pro rok 2014 to bude obdobné, k vý-
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počtu využijeme náklady za rok 2012 atd. Vzhledem k
tomu, že každoročně tyto náklady i přes zvyšující se
množství odpadů tříděných stoupají a skutečná suma
pro naši obec na rok 2013 je 759 Kč na osobu a rok, je
téměř pravděpodobné, že pro příští rok tento poplatek
bude muset být vyšší. Jeho výši ovlivní i množství produktů ze zahrádek, které stále i přes častá varování kon-
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čí v popelnicích, tak jako např. po letošním letním krupobití...Aby obyvatelé měli motivaci ke třídění, nejsou tedy
ze zákona do tohoto poplatku započteny náklady za odpad
tříděný. Ani ty však nejsou malé. Vždyť za výsyp jedné
nádoby na plast nebo papír zaplatíme 230 Kč bez daně, za
sklo 250 Kč a jen např. mobilní svoz odpadu 20. října přišel na 40.000 Kč. jš.

Obec spolupracuje v nákupu plynu a elektřiny se společností E.ON.
Od 1. ledna 2006 si mohou domácnosti vybírat svého dodavatele elektrické energie a plynu. K měsíci září 2012 je registrováno 350
větších i úplně malých držitelů licence pro obchod s elektřinou a 144 pro obchod s plynem, z toho více aktivních je více než 30.
Také u nás na Dobré Vodě se tito obchodníci nebo jejich obchodní zástupci opakovaně objevili. Ne vždy je však uzavření nové
smlouvy na změnu dodavatele pro vás výhodné...I na mě se pak obracíte s žádostí o radu, jak od smlouvy odstoupit. Je si však třeba
uvědomit, že vlastní dodávka elektrické energie tvoří necelou polovinu ceny, která se objeví na vaší faktuře.
Základní rady
• Vždy si důsledně ověřte totožnost prodejce (pro jakou společnost pracuje, má nějaké pověření, identifikační kartu atp.)
• Před případným podpisem smlouvy si důsledně prostudujte ceny, cenové srovnání (úplnost, správnost, mnohdy zákazník dostane
nekorektní informace a ve skutečnosti neušetří, spíše naopak,) obchodní podmínky (poplatky za ukončení smlouvy, výpovědní
podmínky a lhůty, délka závazku, délka platnosti sjednané ceny atp.). Trvejte na vysvětlení a důkladném pročtení smlouvy, obvykle
to nejdůležitější je popsáno tím nejmenším písmem. Slibovány bývají různé benefity, vyhodnoťte závazky, jejich reálnost či výhodnost. Dejte si čas na rozmyšlenou, podpis smlouvy není třeba uspěchat!
Základní způsoby získávání zákazníků pro změnu dodavatele jsou např. podomní prodej, telefonický prodej a nebo jejich kombinace, webové srovnávače a přímé webové stránky. Pastí na zákazníka je mnoho! Ne vždy je však postup korektní! Jsou využívány i
různé techniky ovlivnění úsudku zákazníka!
Také společnost E.ON získává nové zákazníky různými formami prodeje. V případě podomního prodeje (ale i dalších způsobů)
však dodržuje přísný kontrolní mechanismus způsobu komunikace nabídky a uzavírání smluv a často jej kombinuje s telefonicky
předem domluvenou a zákazníkem odsouhlasenou schůzkou. Jeho partneři mají vždy identifikační karty prokazující, že jsou spolupracovníci Eonu , jejich totožnost je možné si ověřit vždy na E.ON Zákaznické lince, mají k dispozici veškeré materiály pro cenová
srovnání či vysvětlení výhod uzavření smlouvy se společností E.ON, každá uzavřená smlouva je následně telefonicky ověřena tak,
že kontaktují zákazníka s dotazem, zda smlouvu skutečně podepsal, zda byl řádně informován o nabídce, zda partner vystupoval
korektně a zda proběhlo vše, jak mělo, jejich partneři jsou pravidelně školeni a konfrontováni s výsledky verifikací.
Jak na to, když jste si uzavření smlouvy rozmysleli? Podomní prodej je definován v občanském zákoníku §57 – smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé pro podnikání dodavatele ( spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření …
nedošlo-li k splnění dodávky do 30 dnů … bez uvedení důvodu, bez jakékoli sankce)
Energetická legislativa vymezuje ještě výhodněji pro zákazníky, a to modifikací §11a energetického zákona (zákonem o
podporovaných zdrojích) spotřebitel … může od smlouvy jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo
prostory obvyklé k podnikání držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před
zahájením dodávky elektřiny nebo plynu…
A z jakých složek se celková cena za spotřebovanou elektrickou energii skládá? Zejména z ceny za dodávku energie, kterou je
možno ovlivnit právě výběrem dodavatele a která tvoří necelou polovinu výsledné ceny, dále z ceny za distribuci energie se zhruba
stejným podílem a kterou již neovlivníte. Další složkou, se kterou se setkáte na faktuře, je tzv. OZE, což je poplatek za obnovitelné
zdroje energie (fotovoltaika, větrné elektrárny, biomasa apod.)Štědrá dotační politika státu a tlaky ekologů způsobily, že např. v
roce 2009 byl v ceně za 1 kWh podíl 4 haléře, letos 40 hal. a příští rok 60 hal...) Na to vše před podpisem nové smlouvy pamatujte.

Úspěch obecní knihovny.
Vybavení knihovny, vysoce profesionální způsob vedení knihovny a přístup k jejím čtenářům knihovnicí paní Marii
Vondrů byl hlavním důvodem k tomu, že naše knihovna byla vybrána jako jediná této velikosti z jihočeského kraje do
průzkumu, který má za cíl porozumět vlivu, jaký mají veřejné knihovny v EU na život jejich uživatelů. Od vzniku
knihovny věnuje každoročně obec na nákup nových knih částku až 70.000 Kč. Studie probíhá v 17 zemích po celé Evropě a její výsledky mají přispět k podpoře rozvoje veřejných knihoven. V průběhu listopadu probíhají v knihovně ankety s uživateli knihovny.

Rozsvítíme společně vánoční strom
Všechny vás srdečně zveme v sobotu dne 1.12.2012
v 16.30 hod. na slavnostní rozsvícení vánočního stromu u
kostela. Po 5 letech jsme obnovili výzdobu tohoto stromu
i díky daru společnosti E.ON. Ta věnovala naší obci jako
jedné ze 45 obcí a měst vánoční hvězdu a dvě stě metrů
světelného řetězu v hodnotě 33 tis. Kč. Dále strom ozdobí
48 světelných rampouchů a 50 ks větších žárovek.Vše
však je v provedení LED a tedy na spotřebu energie naprosto nenáročné...Zakoupením lístku do tomboly

v hodnotě alespoň 10,- Kč (lze přispět i více) můžete získat hlavní výhru – právo rozsvítit vánoční strom. Celý výtěžek z této akce věnujeme na zakoupení dobrot do mikulášské nadílky a na občerstvení o vánočních besídkách na
jednotlivých třídách naší mateřské školy. Vybraná častka
bude hned po ukončení na místě přepočtena, zveřejněna a
předána učitelkám mateřské školy. Ta chce posílit tradici
českých Vánoc a proto se také zapojí do projektu „Český
Ježíšek odepisuje dětem“. V mateřské škole s dětmi vypl-
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ní paní učitelky originální dopis pro Ježíška, kam děti nakreslí svá přání. Dne 1.12. již od 16.00 hod. se před rozsvícením stromu s vámi, rodiči těch nejmenších, u kostela
sejdeme. Vy doplníte dopis o jméno, adresu, věk vašeho
dítěte, dáte souhlas k odpovědi, přinesete na zakoupení
známky 14,- Kč, (ta bude použita na zásilku s odpovědí).
Dopis vhodíte do sběrné schránky. MŠ zajistí předání
dopisů k vyřízení originální odpovědi na jméno vašeho

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ
dítěte k vám domů. O pohoštění se, jak se už stalo tradicí,
postarají členky a členové našeho Sboru dobrovolných
hasičů, případně další dobrovolníci. Rozsvícení vánočního stromu také doprovodí hlaholení všech čtyř dobrovodských zvonů, které jsme při této příležitosti měli možnost
slyšet poprvé v roce 2007, společně si můžeme pro navození
vánoční
atmosféry
zazpívat
i
koledy.

Hospůdka na hřišti
České děti mají v moči víc kadmia, než je evropský průměr, mají i zvýšené hodnoty kotininu. Podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu
je to dáno životem v zakouřeném prostředí. Zhruba čtvrtina dětí v ČR totiž žije v rodinách, kde se kouří. Rodiče tak své děti vystavují obrovskému riziku onemocnění rakovinou. V ČR kouří téměř tři milióny lidí, čtvrt miliónu tvoří děti a mladí lidé do 18 let. Česká republika nemá žádný
systematický program, aby děti s kouřením nezačínaly. Prevence a osvěta zůstávají na občanských sdruženích, ani školní programy nejsou dostatečné. Léčbu závislosti na tabáku zdravotní pojišťovny nehradí. ČTK 14. 11. 2012.

Vážení spoluobčané, a to především vy, kteří navštěvujete, ať už častěji, nebo jen občas, naší hospůdku na
fotbalovém hřišti. Byl jsem osloven bývalým sportovcem, současným fandou a občasným návštěvníkem
obecní hospody na hřišti panem Zdeňkem Hronkem ve věci její přeměny na hospodu nekuřáckou. Z mého
pohledu je to myšlenka skvělá, přemýšlel jsem o ní již delší dobu a rovněž se k ní hlásím. Je to především
z důvodů ohleduplnosti k nekuřákům, dětem, z důvodů zdravotních, kdy si sportovní prostředí, ve kterém se
hospůdka nachází, o takovouto změnu téměř říká. Neposledním důvodem je i ta skutečnost, že se o schválení
plošného zákazu kouření v restauračních zařízeních v naší republice mluví na půdě parlamentu více a více a
snad je jen otázkou času, kdy to bude v nějaké podobě uzákoněno. Mohli bychom tedy o něco předběhnout
dobu a tento krok společně přijmout. Nejsme samozřejmě první, kdo by se k tomuto kroku odhodlal. Řada
fotbalových oddílů jiných obcí, i v našem nejbližším okolí, to má již zavedeno. Spolu jsme přesvědčeni o
tom, že kuřáci mají a najdou v sobě právě tu ohleduplnost, pochopení a uznání pro nekuřáky a děti, které se
tam zejména v létě s rodiči objeví, tento krok přijmout a respektovat. Na sportovišti se pohybuje hodně dětí,
které si do hospůdky také zajdou na limonádu či nanuk, nebo se i najíst a určitě by bylo pro ně lepší a hlavně
zdravější nedýchat tam cigaretový kouř. Do fotbalové hospody si rádi zajdou na pivo a popovídat si i ti dospělí nekuřáci. Jsou pak nuceni dýchat zakouřený vzduch, což z nich dělá tzv. pasivní kuřáky. Obecně to pak
neprospívá zdraví nás všech. Nemluvě o oděvu, který je po návštěvě takového zařízení k nevyvětrání a
k nevyprání. Není třeba zdůrazňovat, že zakouřené prostředí a kouření jako takové ve velké míře poškozuje
zdraví i sportovcům samotným. V našem případě se jedná především o fotbalisty. Ze své 34 leté praxe na onkologickém oddělení českobudějovické nemocnice mohu potvrdit, že je nezpochybnitelně prokázána souvislost mezi vdechováním dehtu ať už z cigaret nebo asfaltových výparů a rakovinou plic. Žádné umírání není
lehké, na plicní rakovinu zvlášť. Ve zvýšené míře byli a jsou našimi pacienty kuřáci, číšníci pracující v zakouřeném prostředí a asfaltéři. A co teprve když se sportovcům - fotbalistům nebo hokejbalistům po nějaké
fyzické zátěži, po tréninku či zápase, do „rozpumpovaného“ organismu dostane nikotin. A to buď přímým,
nebo i pasivním dýcháním cigaretového kouře. Je známo, že teprve asi po sedmi letech, kdy kuřák kouření
zanechal, se organismus zregeneruje do stavu „nekuřáckého“. Možná, že i někteří kuřáci by toto rozhodnutí
přivítali, měli důvod k omezení kouření a mohlo by to i podpořit třeba jejich novoroční předsevzetí. Předchozí řádky neměly být přednáškou o škodlivosti kouření, ale měly jen objasnit důvody k naší úvaze. Po diskuzi
v zastupitelstvu, i když se zde kuřáci vyskytují velmi sporadicky, však padlo rozhodnutí nechat vše na dobrovolnosti z obavy, že by se hospoda „vylidnila“. Nemyslím si to, např. Skotsko i USA zaznamenali v hospodách a barech po tomto zákazu spíše nárůst hostů. Doufejme, že kuřáci k názoru, že škodí nejen sobě, ale i
ostatním, kteří by si v hospodě rádi poseděli, dojdou tedy sami a dobrovolně. Jš.

Sběrný dvůr v zimě: V letošním roce bude sběrný dvůr otevřen naposled v pondělí dne 3. prosince a potom až v březnu.
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