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Ceny za vodné a stočné od 1. dubna 2014 do 31.
března 2015, domovní daň a další souvislosti…
Ke schválení ceny vodného a stočného zastupitelstvem
obce na toto období je navržena cena stejná jako v roce
2012 a 2013, tj. 26,62 Kč/m3 za vodné a 22,13 Kč/m3 za
stočné, tedy 56,06 Kč/m3 včetně 15% DPH. Rovněž paušální cena za vodoměr a rok se nemění a bude 745
Kč/rok. Jen na vysvětlenou: v roce 2008 byl schválen
plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce do
roku 2018. V tom roce bylo prakticky rozhodnuto, že
žádné vládní ani jiné dotace na opravy těchto sítí již nebudou poskytovány a obce a města si sami, z vlastních
rozpočtů, musí vytvořit finanční rezervy na tuto obnovu.
Protože jsme podle plánu obnovy a díky rozsáhlé rekonstrukci vodovodního potrubí v roce 2003-4 a rekonstrukcím vody na Lázeňské ulici a v ulici Pod Lesem s touto
obnovou v předstihu, zřekla se nyní obec zisku
z pronájmu vodovodní a kanalizační sítě od firmy ČEVAK za tento rok jako kompenzaci za nárůst domovní
daně. Navíc pro příští rok připravujeme zásadní rekonstrukci kanalizace, která je u konce životnosti, v Potoční
ulici. Už nechci znovu vypisovat tyto ceny vodného a
stočného a srovnávat je s městem České Budějovice a
okolními obcemi, ty si můžete nalézt sami na stránkách
této společnosti. Připomeňme si, že tříčlenná rodina spotřebuje v průměru 100 m3 vody za rok a vynásobíme-li ji
15 korunovým rozdílem, o který jsme levnější a to se
opakuje již několik let... Pokud bychom srovnali cenu
vodného a stočného na úroveň právě Českých Budějovic,
odkud nám potrubím protéká stejná voda ze stejného
zdroje, nemuseli bychom domovní dań vůbec zvyšovat.
Rovněž cena za odpad u nás zůstává již několik let stejná
a obec na likvidaci odpadu každoročně doplácí více než
půl milionu Kč, tedy cca 200 Kč na plátce a po zavedení
svozu bioodpadu od dubna to bude ještě víc, poplatek se
však také nezvyšuje a náklady jdou z rozpočtu obce. Rodiny s více dětmi platí odpad pouze za jedno dítě do 15
roků, poplatky za psy jsou proti Budějovicím rovněž nesrovnatelně nízké. Přitom Budějovice jsou od Dobré Vody směrem na východ i západ vzdáleny pár desítek metrů...Peníze si nikdo nevymyslí a v době, kdy bylo nutné o
navýšení koeficientu domovní daně rozhodnout, se příjmy obce ze státního rozpočtu nevyvíjeli příznivě, potom,
kdy se situace s daňovými příjmy výrazně zlepšila, už se

zdarma
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změna zpět prostě udělat nedala. To ovšem neznamená, že
se při lepším hospodaření státu, kterému bychom všichni
jistě rádi věřili, nemůže vrátit na loňskou úroveň. Před
schvalováním důvěry vládě v parlamentu však prohlásil
směrem k členům vlády i prezident republiky: „Tak jsem se
chtěl zeptat, milí moji, a kde na to vezmete peníze?“
Někteří starostové obcí a měst také pod dojmem blížících
se podzimních komunálních voleb podlehli jejich tlaku a na
rozdíl od let předchozích zázračně usoudili, že poplatky za
odpad tento rok není třeba zvyšovat nebo dokonce někde je
vůbec nevybírat a koeficienty místního poplatku daně z nemovitosti, které několik let zavedené na rozdíl od nás měli,
zrušili. Uvidíme, jak se situace u nich změní příští rok a
naprosto nepochybuji, že opět svůj názor většinou radikálně
změní. Ti zodpovědní, ke kterým se chci počítat i já, vyhodnotili situaci reálně, bez ohledu na volby. Je na občanovi,
zda pochopí, zda částka ve výši dvou nebo třídenní mzdy
nebo ceny dvou kartonů cigaret za roční daň domovní je
únosná v porovnání s ostatními platbami pro obec nebo ne a
podlehnou nebo nepodlehnou různým agitátorům. Věřím, že
většina z vás přijme toto mé vysvětlení a vidí, že naše obec
patří k těm, které vytváří svým občanům podmínky příznivé
k životu a rozvíjí se zdravě a perspektivně.
Co však čeká obce a města, které se odpovědně chovat nebudou? Na konci roku 2012 vznikl vládní návrh zákona o
rozpočtové odpovědnosti. Vzhledem k rozpuštění poslanecké sněmovny neprošel legislativním procesem, ale
v současné době se vrací na scénu v podobě návrhu poslaneckého. Tento zákon, bohužel, směšuje zadlužení státu
s hospodařením územních samosprávních celků (dále jen
ÚSC - obcí, měst, krajů). V čl. 10 se říká, že v případě, že
zadlužení státu dosáhne výše 55% HDP ( na konci roku
2013 bylo již 46%) - musí ÚSC předkládat ke schválení
přebytkový nebo nejvýše vyrovnaný rozpočet, v určitých
případech může podle tohoto návrhu MF rozhodnout o pozastavení 5 % daňových výnosů obci. Zákon v této podobě
nezajímají úspory obcí z minulých let, které konkrétně třeba
my máme. Daň ze psů, za likvidaci odpadu a domovní daň
jsou jediné tzv. přímé daně, kterými obec sama může výši
příjmů ( a v případě přijetí tohoto zákona i výdajů) ovlivnit.
Neznamená to však, že se výše domovní daně nemůže příští
rok vrátit do původní výše a obec toto nebude kompenzovat
nebo již nekompenzuje svým občanům jinými bonusy právě
ze svých úspor, které zákon nezohledňuje a o kterých se
dočtete
dále.
J.
Šabatka.

Mobilní sběrný dvůr
Jako tradičně před velikonocemi, ve spolupráci s firmou Marius Pedersem, organizujeme v sobotu 12. 4. 2014 mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Odevzdat lze i elektroodpad, olověné akumulátory, barvy, laky i
vyjeté a fritovací oleje. Sběrné vozy budou zastavovat na obvyklých zastávkách U Křížku v 10,50 hod., Potoční ulice
11,05 , Na Vyhlídce 11,20, U Kostela 12,25 , K Lusnému 12,45 a Trávní ulici 13,05 hod. až 13,15 hod. Kromě toho je
možno zde odevzdat i použitý a nepotřebný textil zabalený do pytle či PE tašky. Může to být ošacení, ložní prádlo, záclony ručníky, bytový textil ubrusy atd. Neberou se koberce, matrace, molitan, obuv a znečištěné textilie. Připomínám,
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že ještě je možné se na oú přihlásit o popelnici na bioodpad, který se začne odvážet asi od poloviny dubna – bez dalšího poplatku. Rozvoz nádob na bioodpad plánujeme na začátek dubna. Rovněž připomínám těm, kteří dosud nezaplatili
poplatek za odpad, že termín splatnosti byl do 28. února. jš.

Školní Vánoční koncert v kostele Panny Marie Bolestné
Je už mnohaletou tradicí, že naše škola pořádá v době
adventu koncert. Letos jsme se v našem krásném kostele
sešli v podvečer v úterý 10. prosince 2013. Program začal
vystoupením instrumentálního souboru, v němž hrají děti
převážně z prvního stupně, které většinou ani nenavštěvují žádnou hudební školu. Poté zazpívaly koledy a písničky o zimě děti z mateřské školy, které na nás svým
vystoupením udělaly velký dojem. Sbor žáků prvních a
druhých tříd – my mu ve škole říkáme sboreček – v koledování pokračoval.Následovalo úchvatné vystoupení
Sandry Říhové z deváté třídy. Nakonec vystoupil velký
sbor žáků třetích až devátých tříd s pásmem vánočních
písní a koled, které zněly celým prostorem kostela, protože se ke sboru přidali i mnozí posluchači. Kostel byl zaplněn do posledního místa a malí i větší účinkující byli
odměněni velkým potleskem. Celým programem provázeli žáci deváté třídy Sandra Říhová a Petr Jindra. Tento
koncert u všech přítomných krásně navodil opravdovou
vánoční náladu. Pokud byste si chtěli i vy poslechnout
písně a vánoční koledy v krásném prostředí dobrovod-

ského kostela, přijďte se určitě příští rok podívat. Petra
Čermáková a Lenka Novotná, žákyně V.A, ZŠ a MŠ Dobrá
Voda u Českých Budějovic

Vánoční Salzburg očima žákyně Kateřiny Laluchové z 8. ročníku
Dne 28.11. 2013 v 7 ráno jsme se sešli všichni u školy a očekávali příjezd autobusu. Přibližně po 10-ti minutách jsme
se vydali na tříhodinovou cestu do rakouského města proslulého těžbou soli – Salz, tedy Salzburg. Jako první jsme navštívili rodný dům slavného hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o jeho životě i jeho dílech. Poté jsme si prohlédli kouzelné vánoční trhy a nakoupili dárky. O hodinu
později jsme se vypravili na pevnost Hohensalzburg, na kterou jsme vyjeli lanovkou. Z pevnosti byl krásný výhled na
celé město a jeho nejbližší okolí. Na konci výletu jsme se ještě zašli podívat na druhé vánoční trhy. K večeru jsme vyjížděli zpět do Českých Budějovic. Odjížděli jsme plni dojmů, s proslulými Mozartovými koulemi a se zmrzlými tvářemi.
Přednášky s besedou s nprap. Bajcurou na naší škole
Rodiče asi jenom tuší nebezpečí, které může nepoučené a neopatrné dítě potkat ve chvíli, kdy bere do rukou svůj mobilní
telefon nebo se připojuje na internet. Nástrahy čekají v tomto
prostoru v různých podobách – od „nevinných“ žertíků takzvaných kamarádů až po komunikaci s někým, kdo může být zlodějem či pedofilním deviantem. Abychom my dospělí i děti
dobře pochopili tato nebezpečí a dokázali jim předcházet, pozvali jsme k nám do školy nprap. Bc. Milana Bajcuru, tiskové-

ho mluvčího Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.
Ten ve svém volném čase a velmi poutavě zasvětil do enebezpečí (jak se souhrnně nebezpečné situace na síti nazývají)
nejprve rodiče, a to večer 26. 11. 2013, a poté žáky druhého
stupně následující den. Jako organizátorka chci moc poděkovat
všem rodičům, kteří vyšli do mrazivého večera a dorazili na
přednášku, a taky žákům za jejich zajímavé otázky. Spolupráce
s panem Bajcurou tímto určitě nekončí, chystáme pro žáky
přednášku na téma Trestní zodpovědnost mládeže a pravděpodobně proběhne tento školní rok ještě povídání s dívkami druhého stupně na téma Bezpečnost a sebeobrana. Také první stu-
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peň nepřijde zkrátka, pan Bajcura má pro malé žáčky připravené povídání o e-nebezpečí – samozřejmě s ohledem na jejich

věk.

Mgr.

Petra

Miková

Základní škola Dobrá Voda vás zve na velikonoční jarmark, který se koná v hale školy
dne 14. dubna od 15 do 17 hodin

Pochod pro život
„V sobotu 15. března se uskuteční 1. českobudějovický pochod ‚Odvahu k životu‘. Sraz účastníků je v 15 hodin na rohu
Lannovy tř. a Nádražní. Přijďte dát najevo, že nikdy není nutné volit umělý potrat, že jsou zde lidé ochotní pomoci každé těhotné ženě.“ Miroslav Kratochvíl, 608 475 073. Cílem pochodu je poukázat na to, že nikdy není nutné volit umělý potrat, že
potrat je pouze důsledkem nezájmu o potřeby žen. Vedle snahy motivovat matky a otce k přijetí života jejich nenarozených dětí,
chce pochod upozornit na nelidský a přitom stále platný interrupční zákon, který si v roce 2012 – jen v Jihočeském kraji – vyžádal
1399 životů nenarozených dětí. Chceme, aby každá těhotná žena věděla, že jsou zde lidé ochotní jí pomoci.

Zápis do mateřské školy
Bude ve dnech 17. 3. – 18. 3. 2014 od 14 do 16 hodin v zeleném pavilonu MŠ, Zacharova 17. Požadované doklady k
zápisu jsou občanský průkaz rodiče, rodný dítěte, evidenční list potvrzený dětským lékařem, který je ke stažení na
stránkách www.zsdobravoda.eu . Tel. č. mateřské školy 387 200 346, E- mail: ms.dobravoda@seznam.cz , www.msdobra-voda.webnode.cz . Protože je v evidenci obyvatel obce ke dni 1. 1. 2014 celkem 117 človíčků ve věku od 0 do 3
let, hledá obec cestu, jak navýšit kapacitu mateřské školy o dalších 10 dětí na celkový počet 105. Zdá se, že toto se podaří k 1. 1. 2015 vyřešit, proto ať rodiče dětí, které dosáhnou věku tří let až po letošních vánocích nezoufají, myslím,
že dostanou vánoční dárek, který jim udělá jistě radost. Po krocích, které již máme za sebou se zdá, že největším problémem může být administrativa, ale věřím, že se vše v dobré obrátí. V případě problémů tohoto rázu jsem odhodlán
obrátit se až na ministra školství. jš.
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE DOBRÁ VODA U Č. BUDĚJOVIC
O víkendu 18.-19.ledna 2014 se v dobrovodské tělocvičně konal další ročník fotbalového turnaje mládeže SK Dobrá Voda
u Č.Bu. Tohoto klání se zůčastnilo 24 týmů ve čtyřech věkových kategoriích (roč.2006,2005,2004 a 2003).Na Dobrou Vodu
opět dorazilo téměř 250 dětí,bohatě doprovázených rodinnými příslušníky.Za tyto dva turnajové dny naši obec navštívilo dle
odhadu 400 lidí ze širokého okolí. Dle ohlasů vládla u většiny návštěvníků spokojenost a to i proto, že každé dítě obdrželo
nějakou odměnu.Toto ne vždy na těchto turnajích, na které často s naší mládeží vyjíždíme, bývá pravidlem. Díky několika
sponzorům si malí fotbalisté vychutnali nejen medaile a poháry, ale i dorty a koláče ze soukromé pekárny, za což všem děkuji.Poděkování též zaslouží všichni organizátoři,z nichž někteří této akci věnovali celý víkend.Velký dík také zaslouží OÚ
v Dobré Vodě a základní škola, za poskytnutí tělocvičny a ostatních prostor (vše zdarma!) Výsledky domácích týmů:
Ročník datum nar.2006 – 3.místo- nejlepší brankář turnaje Richard Šabatka, SK Dobrá Voda
Ročník datum nar.2005 – 6.místo, Ročník datum nar.2004 – 1.místo, Ročník datum nar.2003 – 4.místo
Mládežnické týmy SK Dobrá Voda jsou přihlášeny do 5.soutěží ve 4.věkových kategoriích. Jedná se většinou o okresní
přebor.V těchto soutěžích odehrají kluci 98 mistrovských utkání. Zápasy jak v domácím, tak venkovním prostředí organizují
převážně trenéři, kteří se někdy na zápas dostávají přímo ze zaměstnání, aby zajistili přípravu hřiště, nebo dopravu na venkovní zápasy. V tabulkách okresního přeboru se téměř vždy pohybujeme v horních polovinách.
V zimním období probíhají tréninky 3x týdně v místní tělocvičně. Zimní příprava také obsahuje 4 denní soustředění a několik turnajů a zimních lig. Celkem mládež letos odehraje 30 turnajů, nejen v okrese. Každé toto klání má průměrně 5 zápasů,
to znamená 150 utkání. Také pořádáme 2 domácí turnaje,1 letní a 1 zimní, při kterých nám výrazně pomáhá nejen obec, ale i
místní sponzoři. Postarat se o všechny tyto akce je opravdu náročné,i když těch ochotných pomáhat je jen hrstka.O to více
práce musí každý z nás zvládnout.Někteří trenéři s dětmi při fotbale tráví i 12 hodin týdně. Na závěr: Klub SK Dobrá Voda u
Č.Budějovic, převážně díky obecnímu úřadu hradí podstatnou část nákladů, nutných pro kvalitní chod mládeže. Například
hradí cestovní náklady na všechna venkovní utkání a startovné na turnajích (1 turnaj prům.1000 Kč). Většina naší mládeže je
i jednotně sportovně oblečena. Na některých nákladech se částečně podílejí i rodiče. Připomínám stálý nábor všech dětí od
roku nar. 1999 až po rok 2008.

Kontaktní osoby

roč. 1999 až 2002 Ctibor Novotný
roč. 2003 až 2005 Libor Valenta
roč. 2006 až 2008 Tomáš Bláha

tel.774114625.
tel.604853166
tel.604723430 Za SK Dobrá Voda u Č.Bu. Libor Valenta.
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Uzavírka horní části Sadové ulice
Ve dnech 24. 3. - 30. 3. bude z důvodu připojování stavby Lesů ČR na kanalizační a vodovodní síť obce zcela
uzavřena (neprůjezdná) Sadová ulice ve směru od ulice K Lusnému, Hornické a Zacharovy ulice. Příjezd do
domova důchodců a sběrného dvora bude zachován ze spodní části. Schválené dočasné dopravní značení bude
rozmístěno včas. jš.

Nově zakládaný tenisový klub TK
nabízí všem občanům Dobré Vody možnost přihlášení se do tohoto zájmového sportovněspolečenského sdružení v rámci klubu SK Dobrá Voda u Českých Budějovic formou zřízení osobního
členství


Pro dospělé i mladistvé bez omezení



Každý člen může využít členských práv a plní členské povinnosti



Zvýhodnění členů při užívání areálu

Demokratické řízení klubu (volení řídících a kontrolních orgánů členskou základnou)
USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA bude svolána během měsíců března – dubna 2014 !
Bližší informace a předběžné (nezávazné i závazné) přihlášky u:
Miroslav Vaníček - email: van.mira@seznam.cz; mobil 725 925 227 nebo osobně
Libor Švehla - email: Procenter@email.cz; mobil 774 200 296 nebo osobně
Důležité: zájemci o členství v klubu zašlete Vaše e-mailové adresy (na tuto adresu zašleme pozvánku na
ustavující Valnou hromadu)
V Dobré Vodě dne 1.3. 2014, za přípravnou skupinu, Libor Švehla a Miroslav Vaníček


Zahradnické práce Jaroslav Oupic. Kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena). Tel.: 604 231 577 nebo www. Zahrady-zpo.cz
V úvodníku svého zářijového věstníku Občanské sdružení Dobrá Voda u Českých Budějovic deklaruje řešení situací
okolo bydlení a žití v obci „klidnou cestou ve spolupráci s obcí a zastupitelstvem a pozitivním přístupem...“. Jak si tuto
klidnou spolupráci představují ukazuje i následující příklad: Krajský úřad obdržel podnět k prověření zákonnosti vydávání tohoto Dobrovodského zpravodaje. Zpochybněna byla jeho registrace na ministerstvu kultury a zasílání tzv. povinných výtisků institucím, uvedeným v zákoně. Obcí a měst v republice, které tento zákonný požadavek nesplňují, je
celá řada. Ale kde není žalobce, není soudce, kontrolní orgány tato, převážně neúmyslná pochybení aktivně nevyhledávají. K autorství podnětu se čestně přiznal na veřejném zasedání zastupitelů obce pan Ing. J.M., předseda sdružení. Pokud bychom tyto náležitosti skutečně v pořádku neměli, udělil by Krajský úřad obci sankci až do výše 200.000 Kč.
(zákon říká „Krajský úřad udělí pokutu“, nikoliv může udělit). Protože se pochybení neprokázalo (registraci na MK má
obec od roku 1999, povinné výtisky knihovnám zasílá-krajský úřad vše prověřil), byla za chybějící údaje v tiráži udělena pokuta ve výši 500 Kč. Podle zákona č. 46/2000 Sb., je totiž vydavatel povinen zajistit, aby na každém vydání
periodického tisku byly uvedeny tyto povinné údaje: název periodického tisku, četnost (periodicita) jeho vydávání,
označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích, místo vydávání, číslo a den vydání, evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, název, sídlo a identifikační číslo vydavatele. Omlouváme se občanům obce, kterým údaje v tiráži na konci Zpravodaje, vydávaného od roku 1996, chyběly. Dnes tam již
jsou. Myslíme si však, že věc šla řešit i tou klidnou cestou, bez ohrožení obce dvousettisícovou pokutou, kterou by jinak v případě skutečného pochybení Krajský úřad musel udělit. Stačilo však říct „to a to vám v tiráži chybí, postrádám
to...“ Není totiž možné znát desítky zákonů a jejich novely, s kterými se na úřadě pracuje. Nepochybujeme, že se v tom
množství někdy i nesmyslných zákonů tito spolupracovníci „trefí“ a obec pokutu zaplatí. O nic jiného jim tady nakonec ani nejde. Pomáhat obci a případně i spolupracovat se dá i jinak. A my vám naopak prozradíme, kde jsme ty peníze za případnou příští pokutu museli ve výdajích škrtnout. Zastupitelé obce.
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