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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti a
úspěchů v soukromém i pracovním životě všem obyvatelům a
přátelům obce Dobrá Voda u Českých Budějovic v roce 2011
přejí zastupitelé obce.
Poplatky za psy a odpady v roce 2011
Poplatek za psy i odpad zůstává pro rok 2011 v nezměněné výši. Důchodci (Pozor, týká se to pouze těch,
pro něž je jakýkoliv druh důchodu jediným zdrojem příjmu!), vlastníci psa, zaplatí tedy za jednoho psa poplatek
ve výši 200 Kč, ostatní 300 Kč. Poplatek za druhého a
dalšího psa se zvyšuje vždy o 50%. Tento poplatek je
nutno zaplatit do konce února 2011 na číslo účtu
30925231/0100, variabilní symbol 1341 a číslo popisné.
Jsou-li v jedné domácnosti psi dva, je druhý pes dle platné
vyhlášky skutečně druhý a poplatek tedy o 50% vyšší.
(argument „ten je můj a tamten manželky“ uplatňovat
nelze). Rovněž poplatky za odpady ve výši 500 Kč na
osobu trvale v obci hlášenou je nutno zaplatit do konce
února jednorázově nebo ve dvou splátkách do konce února a června převodem na účet obce, číslo účtu
30925231/0100, variabilní symbol 1337 a číslo popisné
domu (čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne
nulou). Důchodce a ty, kteří chodí poplatky platit na
obecní úřad v hotovosti prosím, aby platbu výjimečně
odložili až na měsíc březen. V lednu a únoru budou
stavební úpravy obecního úřadu finišovat a větší pohyb
osob by práci komplikoval. Znovu zdůrazňuji, že je třeba

zaplatit za každou osobu trvale zde hlášenou. Ti, kteří
mají důvod neplatit za všechny osoby v domě trvale hlášené, ať přijdou raději osobně. Toto je nutno nahlásit každoročně a zejména kvůli kontrolním orgánům, přezkoumávajícím hospodaření obce, napsat čestné prohlášení!
Vcelku zbytečné je tedy k poštou zaslanému potvrzení
připisovat větičky typu „Bez komentáře“. Vyhnou se tak
zbytečným komplikacím a obecnímu úřadu ušetří poštovné za upomínky. Osvobození jsou pouze studenti, kteří studují ve vzdálenějších místech, kde současně bydlí –
což věrohodně doloží, osoby trvale žijící v zahraničí a držitelé průkazu ZTP-P. V letošním roce jsme museli u
několika osob přistoupit po několika urgencích k exekučnímu vymožení dlužné částky. Ignorovaná upomínka
se potom prodraží. Úlevu mají stále také rodiny s více
dětmi do 15 roků věku. Ty platí pouze za jedno dítě.
V roce, kdy věku 15 roků dosáhlo, platí se poměrná část
za měsíce, kdy již 15 dosáhlo. Žijí-li však v jednom rodinném domě děti ze dvou rodin, dokonce různých příjmení, je téměř logické, že osvobození od platby vyžadovat nelze. Děkuji za porozumění. jš.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů a obec Dobrá Voda u Českých Budějovic spolupořádají dne 22. ledna 2011 od 19 hodin
tradiční ples v KD Metropol. Hrají dvě kapely, vstupné 200 Kč včetně místenek, které budou nabízeny na požádání
ke vstupence při zvaní. Odvoz pro ty, kdož vydrží do 3. hodin ráno je zajištěn!

Sběrný dvůr v zimě
Sběrný dvůr bude nyní v prosinci a v lednu a v únoru příštího roku mimo provoz. Před velikonocemi jako každoročně
bude organizován tzv. mobilní sběrný dvůr, kdy se budete moci zbavit téměř všech nepotřebných věcí z domácností,
včetně nebezpečných odpadů. Přesný datum bude včas oznámen.
Rovněž větve ze zimního řezu stromů budete moci odložit po novém roce na úložiště u hřbitova v případě, že nebude
sníh, každou sobotu a to od 8 do 13 hodin. Pokud bude někdo řezat v lednu nebo v únoru, odložte prosím odvoz větví
ale raději až na březnové soboty, neboť za nepříznivých povětrnostních podmínek se na místo stejně nedá zajet.
Na obecním úřadu bude ve čtvrtek 23. prosince zavřeno! Děkujeme za porozumění. Agendu CZECH Point lze v tyto
dny vyřídit na kterékoliv poště.j.š.

P. Dr. Zdeněk MAREŠ, Th. D., sídelní kanovník Katedrální kapituly
Letošní svátek sv. Mikuláše byl slavnostním dnem pro tři českobudějovické kněze, jejich rodiny a blízké. Sí delní biskup J.E. Mons. Jiří Paďour, OFM.Cap., instaloval tři nové kanovníky českobudějovické katedrály: J. E. Mons.
Pavla Posáda, pomocného biskupa, R.D. Mgr. Adolfa Pintíře, generálního vikáře a R.D. DR. Zdeňka Mareše, TH. D.,
děkana katedrály. Dr. Zdeněk Mareš se narodil v roce 1964, bohosloví vystudoval na římské Lateránské univerzitě.
Papežem Pavlem VI. byl vysvěcen na kněze v roce 1991 v bazilice sv. Petra v Římě, v roce 1995 se stal doktorem
teologie. V současné době vyučuje i na teologické fakultě JU. Působil jako duchovní správce na Dobré Vodě od 1. září
1994. V loňském roce odešel po jmenování děkanem katedrály do Českých Budějovic, ale jak mi sám řekl, jeho srdce
stále bije na Dobré Vodě. Za jeho největší zásluhy v jeho činnosti na Dobré Vodě považuji zdařilou rekonstrukci staré
fary z konce 18. století, rekonstrukci a dostavbu varhan v roce 2000 a v neposlední řadě i navrácení tří zvonů do zvonice dobrovodského kostela. Po mši, kde rada nunciatury, původem Ind, blahopřál v českém jazyce novým kanovníkům i
jménem papežského nuncia J. E. Diega Causera, jsem byl pozván nově jmenovanými kanovníky na slavnostní recepci.
Tam jsem P. Marešovi k postupu v církevní hierarchii i za obyvatele Dobré Vody pogratuloval. A protože mezi vysoké
církevní hodnostáře by ani při příležitosti slavnostní události neměl laik jako já přijít nepřipraven, nastudoval jsem si
některé informace, které mohou zajímat i některé z vás a věřím, že nebudete proti, když se s vámi o ně v tomto předvánočním čase podělím.
Českobudějovické biskupství bylo slavnostně vyhlášeno již 20. září 1785 a za katedrální chrám byl novému,
prvnímu biskupovi určen farní kostel sv. Mikuláše. Tento římskokatolický kostel, který je v dnešní době i kostelem
děkanským, byl založený kolem r.1265 současně se vznikem Českých Budějovic pod patronátem krále Přemysla
Otakara II. Poslední rozsáhlá přestavba kostela probíhala po rozsáhlém požáru města v červenci r.1641. Zatímco
obnova města trvala několik desetiletí, nový barokní kostel byl postaven vzápětí po katastrofě. Při něm byla později
zřízená kanovnická kapitula. Označení kanovník se začalo používat v době od 4. do 8. stol. jako označení kleriků žijících ve městech a vedoucích společný, čili kanonický život podle řehole podobné řeholi mnišské. Odtud vzešly katedrální kapituly. Kanovník je kněz, příslušející ke katedrální kapitule a přísluší mu vykonávat slavnostní bohoslužbu
(liturgii) v katedrálním kostele. Historicky měla mít českobudějovická katedrální kapitula podle stanov 7 členů: tři
hodnostáře (kapitulního probošta, kapitulního děkana a kaplana kustoda) a další čtyři sídelní kanovníky. Z řad kanovníků měl být vybírán biskupův generální vikář, jeden z nich zastával funkci městského děkana. Kanovníci tvořili bisku pův poradní sbor, pomáhali v duchovní správě a ve vyučování na školách. Kapitula kanovníků je tedy společenství
kněží, které v minulosti plnilo úkoly při řízení diecéze; v současné době mají kanovníci poslání zejména při slavnostní
liturgii v katedrálním či kolegiátním kostele.
Papež Benedikt XVI. jmenoval v září letošního roku i dva kněze českobudějovické diecéze „kaplany Jeho Svatosti“ s
titulem „monsignore“. Prvním jmenovaným se stal sídelní kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Č. Budějovicích P. František Sobíšek. Mons. Sobíšek, devadesátiletý a přece dosud velice vitální pán, se kterým jsem měl tu čest
při této příležitosti také hovořit, působil na Dobré Vodě od 1. listopadu 1971 do 31. srpna 1994, kdy byl jmenován
děkanem a v r. 2000 také sídelním kanovníkem Katedrální kapituly. (Za děkana se označuje hlava katedrální nebo kolegiátní kapituly, případně farář významné farnosti). Druhým byl kancléř českobudějovického biskupství a sídelní
kanovník-penitenciář Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Č. Budějovicích P. Václav Kulhánek. Čestné tituly těmto
dvěma kněžím předal v pořadí již dvanáctý sídelní biskup českobudějovické diecéze, Mons. Jiří Paďour. j.š.

Kominíci
Před nedávnem spatřila světlo světa nová vyhláška. Asi
bych ji ještě nějaký čas neobjevil, kdybych si o ní i s komentáři náhodou nepřečetl v denním tisku. Jak např. tuto
vyhlášku glosuje v deníku IDNES dne 18. listopadu známý ekonom pan profesor Valtr Komárek? „Podstata celého problému je jednoduchá: vyšla nová vyhláška, která
zavádí povinnou kontrolu komínů. Její zdůvodnění může
u různých, zejména těch spořádaných a ustaraných občanů vyvolat iluzi, že se tu konečně někdo stará o naši
bezpečnost a zavádí pořádek. Vždyť podle nějakého rozboru požárů minulého roku pár desítek z nich bylo zaviněno přeskočením jiskry v komíně. A kvůli těmto pár desítkám se zavádí povinnost kontrolovat nejméně 2,5 milionu domácností v rodinných domech i bytech a navíc
v chatách a chalupách. Noviny přinášejí rozbory kominických kapacit, které v řadě krajů nestačí, a proto nabádají, ať objednáváte včas, jinak si počkáte měsíce a budete platit pokutu. Ta kontrola bude něco stát, většinou 500

až 1500 korun, spolu s čištěním 1500 až 2000. Přímo
k popukání je formulář revizní a technické zprávy, kterou
bude kominík vystavovat. Hemží se odbornými výrazy o
specifikaci spalinové cesty, tvaru průduchů, počtu vrstev
atd. až po výpočet spalinové cesty při použití diagramu,
přičemž celý výpočet se ke zprávě přikládá. Také je tam
tlaková zkouška spalinové cesty-prostě protokol na několik stran jako daňové přiznání. A máte si hlídat, aby kominík měl kulaté razítko. Půjde o velké papírování. Takže
celkový rozměr ekonomický: 2,5 milionu domácností (s
chatami nejméně 3 miliony objektů při průměrném nákladu prohlídky kolem tisíce korun znamená tři miliardy povinných výdajů obyvatelstva. Pro kominíky skvělý byznys. Jestli to někdo kominíkům vyloboval, tak to byl
pašák. A teď ten rozměr společenský: vybojovali jsme si
demokracii a jako v Anglii platí „můj dům, můj hrad“- ať
mi do něj nikdo nestrká nos a nešikanuje mě byrokratickými předpisy. K těm kontrolám komínů bude ještě po-

vinná revize kotlů se složitými úkony a protokoly. V této
logice asi dojde k povinné kontrole hromosvodů, lustrů,
zda nemají vnitřní zkrat, který může zavinit požár. Pak
praček i ledniček, zda neprobíjejí, až k tomu vrcholu, že
budeme-li si chtít vyměnit záchodové prkénko, bude
k tomu nutné stavební povolení se souhlasem sousedů a
v mém případě i památkového úřadu… Teď, jak doufám,
to snad skončí jen u těch komínů, ale snad by bylo
možné, aby naše noviny místo všech těch kominickobyrokratických příloh přiznaly svou liberální povahu a
této trapné šikaně obyvatelstva se vzepřely.“. Tolik profesor Valtr Komárek. S tím vším se dá souhlasit, ale. Všech-

no má své ale. Dojde-li k požáru, první co bude chtít pojišťovna vidět, bude tato nešťastná kontrola spalinové
cesty i s protokolem a těžko budete vysvětlovat, že komín
i dům byly řádně zkolaudovány a že kolaudační rozhodnutí nemůže být vydáno bez potvrzení kominíka, o
tom, že je vše v pořádku. Tento problém si, bohužel, musí
každý vyřešit sám, protože vyhláška nabyla platnosti. Pochybovat o ní, nebo ji zlehčovat můžeme, ale to jen do té
doby, než se něco stane. Pro vaši informovanost tedy raději následuje plný text zmiňované vyhlášky, která má
však ještě dvě přílohy …j.š.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
§1 Podmínky požární bezpečnosti (1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen"spalinová
cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. (2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z
hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína
provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány
závady. (3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komí nového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.
§ 2 Kontrola spalinové cesty (1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví /1/ . (2) Kontrola spalinové cesty se provádí a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, b) posouzením ko mína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup
ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při
prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin ob vodovou stěnou stavby, e) posouzením jejího stavebně technického stavu. (3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest
podle zákona o ochraně ovzduší /2/ a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest
podle tohoto nařízení.
§ 3 Čištění spalinové cesty (1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví /1/ ; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu
do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. (2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v
neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
§ 4 Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv (1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu
jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provo zu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto
nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede
před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu. (3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem"Mimo provoz"nebo jiným vhodným způso bem, se kontrola a čištění neprovádí. (4) Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (5) Lhůty čištění spotřebiče na
pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 5 Revize spalinové cesty (1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví /1/ , a která je zároveň a) revizním technikem komínů /3/ , b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů /3/ , nebo c) revizním technikem spalinových cest /3/ . (2) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, d) po komínovém požáru, e) při vzniku trhlin ve spalinové
cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
§ 6 Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty (1) O provedené kontrole aneb
očištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam
do požární knihy /4/ , popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. (2)
O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují
požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou
cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.
§ 7 Vypalování komína (1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína
jejich kontrolovaným spálením. (2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má
komín sloužit. (3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru ko minictví /1/ nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby. (4) Vypalování komína oznamuje majitel
stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této

činnosti.
§ 8 Zrušovací ustanovení. Vyhláška č. 111/1981 Sb. , o čištění komínů, se zrušuje.
§ 9 Účinnost. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

MAJITELŮM AUTOVRAKŮ !!!
ZDARMA EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDAČNÍHO PROTOKOLU.
ING. VÁCLAV VEJROSTEK, TRÁVNÍ 32
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