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Zahájení školního roku a dopravní situace v ulici Na Vyhlídce
Milí rodiče, blíží se počátek školního roku a s tím spojená zvýšená dopravní zátěž v ulici Na Vyhlídce pozemní komunikace před základní školou. Všichni, kdo se v této části obce pohybují vždy ráno v pracovní
den ve školním roce ví, že dispozice zde nejsou ideální a situace bývá pro všechny náročná.
Nahuštění provozu zhoršuje orientaci, děti, které do školy přicházejí samy a musí použít přechod pro
chodce, mají velmi ztížené možnosti bezpečně přejít na druhou stranu, doprava bývá nepřehledná a rozhled
není dostatečný. Také pro řidiče je situace velmi nepříjemná – musí se prodírat zúženým místem, nezřídka
dojde i k oděrkám a škodám například na zpětných zrcátkách.
Rádi bychom všechny rodiče proto poprosili, aby zvážili nutnost dopravovat děti do školy vozidlem.
Cesta do školy je hezká procházka a můžete si s dětmi více popovídat. Navíc hledání parkovacího místa stojí
také nějaký čas a ještě se pak můžete obávat, zda Vaše auto někdo neodře, až se bude snažit protlačit se úz kou cestou okolo.
Velmi žádáme ty z vás, kteří nemáte jinou možnost, než své děti dopravovat do školy autem, abyste použili zadní příjezd ke škole - odbočka z ulice U Rybníka. Tato cesta Vás zavede na parkoviště za školou, kde
můžete snadno vypustit děti na bezpečnou cestu po školním pozemku přímo do školy, bez nutnosti je osobně
doprovázet. Při připravované dostavbě školy se počítá s rozšířením stávající cesty, zřízením točny v areálu
školy a zkapacitněním parkoviště. Zlepšení dopravní situace bude výhodné pro všechny – pro děti, rodiče, řidiče i obyvatele v přilehlých ulicích. Udělejte nyní alespoň novým prvňákům z prvního dne ve škole
slavnostní den a doprovoďte je tam v klidu a pěšky, po dnech prázdnin a dovolených to pro bude pěkná
vzpomínka na tuto významnou chvíli. Stres při hledání místa pro zaparkování neprospěje nikomu, nehledě
na to, že každý řidič, který zaparkuje na chodníku, přechodu nebo zastaví s vozidlem na komunikaci tak, že
v každém směru nezůstane volný jeden jízdní pruh, se dopouští dopravního přestupku.
pb, jš

Pozvání na besedu o M. J. Husovi
V pátek dne 28. srpna od 16.00 hodin se v zahradě obecního úřadu koná povídání – beseda o Janu Husovi. Besedovat s Vámi bude historik, vysokoškolský učitel a poslanec PS Parlamentu České republiky, Mgr.
Zdeněk Bezecný, Ph.D. Využijte možnosti zeptat se na cokoliv nejen o Janu Husovi, ale i z historie jižních
Čech člověka, který má hluboké znalosti například o životě šlechtických rodů. Po besedě se od 17,30 na hřišti pod stanem koná koncert skupiny THE SHARPERS!
jš

Sběr tříděného odpadu v obci
V současné době mají naši obyvatelé kromě
ukládání netříděného komunálního odpadu do popelnic možnost i odvozu bioodpadu v plastových
hnědých nádobách. Bohužel se nepotvrdil předpoklad, že ušetříme díky poklesu hmotnosti netříděného odpadu, když budeme mít možnost odvážet bioodpad zvlášť. Snad se to projeví v době, kdy se začnou svážet nahnilá rajčata a padaná jablka. Těch letos ale asi moc nebude. Za jednu tunu uloženou na
skládce totiž platíme u netříděného komunálního odpadu 1225 Kč + 15% DPH, za jednu tunu bioodpadu
500 Kč + 15% DPH.V červnu se odvezlo z obce přes
40 t komunálu a 20 t bioodpadu.
Dá se však říci, že poměrně úspěšně už třídíme
papír, plasty, sklo a textil. Z evidence autorizované

obalové společnosti EKO-KOM a.s. lze vyčíst, že
Dobrá Voda u Č. B. se z 99 evidovaných měst a obcí
okresu Č. Budějovice umístila na 49 místě. Zde se
hodnotí jednak hustota sběrné sítě (počet sběrných
hnízd na každých 180 obyvatel) a také tzv. účinnost
tříděného sběru (podíl výtěžnosti tříděného odpadu
včetně kovů na celé výtěžnosti komunálních odpadů
v obci). V kategorii měst a obcí od 2000 do 7000
obyvatel jsme za I. čtvrtletí roku na 25 místě. Počet
sběrných hnízd by nebyl problém i rozšířit, pokud by
o to lidé stáli. Problém je však najít vhodné místo.
Většinou to ale končí vetem majitele nejbližší
nemovitosti: “já to před barákem nechci“.
jš
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Kaplička s pramenem
Jak jsme již informovali, v návaznosti na úspěšně zakončené
mnohaleté úsilí o získání pozemků
nad kapličkou s pramenem Dobré
Vody i vlastní stavby kapličky,
uvažují zastupitelé obce o její přestavbě do původní podoby asi
z poloviny 19. století. Z podnětu
starosty obce zpracovala studentka
VŠTE Nikola Huislová formou seminární práce stavebně-historický
průzkum stavby. Práce posloužila
jako jeden z podkladů pro vyjádření památkářů k úpravám, neboť
stavba je vedena jako nemovitá
kulturní památka. Po konzultaci
s Agenturou ochrany přírody a krajiny byly vykáceny nebezpečné
stromy, a obec objednala zahradněarchitektonickou studii okolí kapličky v návaznosti na ostatní zeleň v obci. Ta by mohla posloužit i jako
podklad pro čerpání dotace z Operačního programu životní prostředí. Realizací studie by došlo i k zpřístupnění celého prostoru veřejnosti.
jš

Pohádková cesta
Děti Dobré Vody zvou naše nejmenší, ale i jejich rodiče a prarodiče na Pohádkovou cestu, která se
uskuteční v sobotu 5. září okolo rybníka Lusný od 14,30 do 17 hod. Start cesty bude u třebotovického hřbitova. Více se dozvíte na plakátech v obci a na www.deti-dobre-vody.webnode.cz.
K. Trávníčková

Umění doprovázet
Potřebným z celého Jihočeského kraje pomáhají
lékaři a ošetřovatelky v prachatickém zařízení nesoucí název Hospic sv. Jana N. Neumanna. Cílem
zdravotnické péče, kterou hospic poskytuje, je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich
rodin. „Do hospice jsou přijímáni pacienti, u nichž
již medicína vyčerpala všechny své možnosti a není
naděje na vyléčení. Našim pacientům garantujeme,
že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude
zachována jejich lidská důstojnost a v posledních
chvílích nezůstanou osamoceni. V doprovázení nám
velmi pomáhají samotní příbuzní nemocných, kteří u
nás mohou být 24 hodin denně a využít přistýlky,
které jsou na všech pokojích“, vysvětluje ředitel
hospice PhDr. Robert Huneš.
Hospicový tým tvoří nejen lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky a sociální pracovnice, ale také
psycholog či dobrovolníci, kteří pomáhají naplňovat
volný čas pacientů např. četbou, rozhovorem či vycházkami. Doprovázet nemocné v posledních dnech

jejich života přichází také řada umělců, kteří potěší
hudebním či divadelním vystoupením v rozlehlém
parku hospice.
Přijetí do hospice netrvá dlouho – žádostem o
hospitalizaci je vyhověno v řádu dní. Kapacita
hospice je 30 lůžek, z toho 22 pokojů je jednolůžkových a 4 dvoulůžkové. Umožněny jsou rovněž
krátkodobé pobyty pacientů, o něž rodina pečuje
doma, potřebuje si odpočinout a dobít baterky pro
další péči.
„V rozhodování o tom, zda je pro hospicovou
péči ten správný čas by měl rodinám pomoci jejich
praktický lékař. Můžete se ale poradit i s námi, či si
přijít hospic prohlédnout osobně. Informace o přijetí
či volných místech vám poskytneme na telefonním
čísle 388 311 729, samotnou prohlídku hospice či
odbornou stáž je pak možno předem objednat
prostřednictvím těchto kontaktů: email.: vzdelavani@hospicpt.cz, tel. 388 311 726 (Mgr. Eva
Předotová)“, dodává ředitel hospice.

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

SRPEN 2015

Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce v první polovině roku 2015
ZO odsouhlasilo pronájem nezalesněné části pozemku p.č. 279/8, k.ú. Třebotovice na dva roky za účelem skladování stavebního materiálu.
ZO schválilo pro období od 1.4.2015 do 31.3.2016 cenu vodného ve výši 36,39 Kč/m 3 a stočného 28,46
Kč/m3.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí příspěvku SK Dobrá Voda u Českých Budějovic ve výši 440.000 Kč
na činnost SK.
Zastupitelé odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce.
Z důvodu potřeby plynulého napojení Pohůrky na chodník směrem ke škole byl obci Srubec prodán pozemek nově označený v geometrickém plánu č. 4/2015 jako p.č. 2832/10, k.ú. D. Voda u Českých Budějovic
o rozměru 696 m2. K realizaci této investice musí obec Srubec zajistit veřejné osvětlení a výměnu
vodovodního potrubí.
ZO vyhovělo žádosti na odprodej části obecního pozemku p.č. 3214/1 o výměře 100 m2 za cenu 1.000
Kč/m2.
ZO změnilo vnitřní směrnici č. 1/2014 o postupu při zadávání veřejných zakázek. Pro výběr dodavatele
a posouzení nabídek od 0,5 mil. Kč do 2 mil. Kč na dodávky a služby a od 0,5 mil. Kč do 6 mil. Kč na
stavební práce bude nabídky vyhodnocovat tříčlenná komise. V případě, že hodnocení bude provádět odborná firma, ZO nebude komisi navrhovat ani schvalovat.
Zastupitelé obce zrušili usnesení bodu č. 8 ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. 11. 2014.
K vypracování cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro dostavbu budovy základní školy byly
ZO schváleny firmy: SP STUDIO s.r.o., ASKA arch. studio a ALFAPLAN s.r.o.
Jako kandidáti na zhotovení stavby ,,Rekonstrukce části ulice Srubecká‘‘ byly odsouhlaseny firmy:
Tangenta spol. s r. o., REMONST a OK SIGNISTAV s.r.o.
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a č. 2.
ZO vydalo změnu č. 1 územního plánu. Předchozí změna ÚP byla zrušena krajským úřadem, proto byla
nová verze změny veřejně projednána a přijata.
ZO schválilo jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce části ulice Srubecká“ firmu REMONST stavební
spol. s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 3 712 323,53 Kč bez DPH.
Jako zhotovitel projektové dokumentace pro dostavbu budovy základní školy za částku 1 270 000 Kč
bez DPH byla zastupiteli odsouhlasena firma SP STUDIO s.r.o.
ZO schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023.
ZO projednalo Závěrečný účet obce za rok 2014. Příjmy 32,538 698,10 Kč, výdaje 23, 995 473,03 Kč,
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -8,543. 225,07 Kč. ZO schválilo účetní uzávěrku obce i školy za rok
2014. Závěrečný účet obce a roční účetní uzávěrka obce a školy jsou zveřejněny na úřední desce i v elektronické podobě do 31.12.2015.
ZO odsouhlasilo žádost ŘSD o uzavření Smlouvy o přeložce kanalizace (Stoka 37 B). Jedná se o technickou stavbu související s výstavbou nového úseku dálnice.
ZO schválilo pana Stanislava Augustina jako kandidáta na přísedícího Okresního soudu v Č. B.
ZO zamítlo návrh na další změnu ÚP obce. V rámci Zprávy o uplatňování ÚP lze znovu řešit p.č. 2802/1
a 2801/2 a p.č. 2824/1.
Zastupitelé schválili zahájení jednání s MM Č. Budějovice o zakoupení pozemků p.č. 441/1 – starý lom
u hřbitova - a p.č. 441/2 – část cesty k němu.
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtovou změnu č. 3 a č. 4.
Pro podrobnosti o přijatých usneseních lze nahlédnout do zápisů z veřejných zasedání ZO.
pb

Plody podzimu na výstavě a dny otevřených dveří ve škole na Rudolfovské 92 v ČB
Každý rok v říjnu (letos 9. – 13. 10.) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 v Č. B. již 16. ročník regionální výstavy ovoce. Pěstitelé z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého okolí, zaměstnanci a žáci
školy vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co vidět a ochutnávat. K vidění bude okolo 300 exponátů
ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně, asijské
hrušky (nashi hrušky), jeřabiny, dřín obecný a další ovoce a podzimní plodová zelenina.
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Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Součástí je i výstava včelařů,
ochutnávka medu, medoviny a víčkovice. Vystavují se perníčky (probíhá soutěž o nejkrásnější perníček),
historické odrůdy ovoce, odborníci poradí v pěstitelské poradně.
Výstavu připravují především studenti zahradnického oboru. Ti vyzdobí výstavní prostory a tanečním
vystoupením za doprovodu hudební produkce a mluveného slova výstavu zahájí. Během výstavy studenti
také prezentují své maturitní práce a maturitní projekty.
Výstava ovoce je spojena se Dny otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci
mohou vždy od 9:00 do 17:00 nahlédnout do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby,
Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko praxe
s domácími zvířaty, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy při různých činnostech. Návštěvníci se mohou účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu
traktorem a kombajnem, projet se na koních. Jste srdečně zváni, přijďte se podívat, v klidu strávit čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.
Mgr. Olga Cahová

Malí fotbalisté z naší přípravky zaváděli utkání SK Dynamo – A.C.Sparta Praha
Velkou památku a zážitek na celý život bude mít 22
malých fotbalistů z SK Dobrá Voda, neboť měli
23.5.2015 čest zavádět před téměř vyprodaným stadionem poslední domácí ligový zápas 1.Synot ligy SK
Dynamo – A.C. Sparta Praha. Domácí klub prohrál
1:3. Tento zápas byl vysílán na programu ČT Sport.
Malé fotbalisty, kteří doprovázeli na trávník za ruku

„opravdové“ hráče i z reprezentace, tak mohl u televizních obrazovek sledovat i zbytek rodiny (babičky, dědové). Děti a trenéři si to skvěle užili a po
slavnostním ceremoniálu šli společně na tribunu, kde
na ně čekali rodiče a všichni dohromady fandili.
Za SK Dobrá Voda Tomáš Bláha

-----------------------------Inzerce---------------------------KOMINICTVÍ JUNG bude opět čistit a kontrolovat komíny ve smyslu nařízení vlády číslo 91/2010 Sb. na Dobré
Vodě. Cena služby je 299Kč za průduch, možno objednat i individuálně mimo rozpis ulic, OBJEDNAT FORMOU
SMS přijmení-adresa-počet komínů. TELEFON 608 043 563 ROZPIS ULIC: 5.9. HORNICKÁ, 6.9. NA PALOUČKU, 12.9. NA VYHLÍDCE, 13.9. U HALDY/ZACHAROVA, 19.9. K LUSNÉMU, 26.9. TRÁVNÍ / GREGORÁK,
13.10. POTOČNÍ, 19-20.10. LÁZEŇSKÁ / U KŘÍŽKU, 19-20.10. POŽÁRNÍKŮ.
Dobrovodský zpravodaj, občasník s četností vycházení 5-6x ročně, místo vydání Dobrá Voda u Českých Budějovic, číslo 83, den vydání 25.8.
2015, ev. č. přidělené MK ČR E10908, vydává oú Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, IČ 00581232,
náklad: 800 výtisků, tisk: TISKÁRNA JIHOČESKÝ- INZERT-EXPRES s.r.o

