BŘEZEN 2005

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ
březen '05

E-mail: dobra.voda.cb@obce.cz

č.33

zdarma

http://mesta.obce.cz/dobra-voda-u-ceskych-budejovic/

Na čem právě pracujeme.
Začátkem každého kalendářního roku, po schválení finančního rozpočtu obce se začíná s připravováním investičních
akcí na začínající rok. Zimní klid nezakládá důvod k nečinnosti a proto opět touto formou předkládáme alespoň souhrn
hlavních událostí v tomto období. Samozřejmě, že hlavním ukazatelem možného je finanční zabezpečení připravovaných akcí. Takže, můžeme se pustit jen do takových investic, které jsou v našich možnostech realizovatelné.
Vždy je třeba mít na mysli, že obec má cca 2 500 obyvatel různých věkových a zájmových skupin a těžko vyhovíme
všem. V prosinci a na počátku ledna se zdálo, že nás zima šetří, nyní si to vynahrazuje. Díky fréze na odklízení sněhu
se našim třem zaměstnancům podařilo obstojně udržet sjízdnost cest i chodníků. Je třeba říci, že pro někoho je větší
množství sněhu signálem k tomu, aby autem nezajížděl do vlastní zahrady nebo garáže. Potom však v úzkých ulicích
lze jen těžko odklízet sníh pluhováním a také ne každá ulička může být odklizena hned. Stačí se však podívat do
Suchého Vrbného, nebo do méně frekventovaných ulic v Č. Budějovicích a zjistíte, že tak špatně na tom nejsme.
Obecní úřad v lednu zakoupil nákladní vozidlo, sklápěč Nissan Cabstar. Tento, na první pohled malý vůz, uveze téměř
tři tuny materiálu a má podstatně větší ložnou plochu než donedávna provozované vozidlo Multicar. Přesto hledáme
možnosti, jak „multikáru“ za přijatelných finančních podmínek ještě nějaký čas udržet v provozu. Pokud by někdo po třeboval toto nové vozidlo využít, sazba je 12 Kč za ujetý kilometr a 120 Kč za hodinu využití. Sazby jsou nižší, než
jakákoliv jiná dopravní služba, samozřejmě kromě svépomoci.
Po jarních prázdninách se žáci vrátili do částečně vymalované školy. Vymalováno bylo celé jedno patro, tj. pět učeben, chodba a sociální zařízení, zakoupeny byly do dvou učeben nové, výškově stavitelné lavice. Že nastoupená cesta
úspory energií v Základní a mateřské škole byl krok správným směrem dokládá i to, že v roce 2002 jsme jen za ohřev
teplé vody ve škole zaplatili 111.294 Kč a po výměně plynových ohřívačů a úpravě regulace 52.735 Kč !!! Ještě výraz nější finanční efekt je u vytápění. Ze 416.517 Kč v r. 2002 na 296.547 Kč za r. 2004. Pokud by někdo namítal, že kles la cena plynu, pak pokles vyjádřený v kWh a v Kč se procentuálně liší pouze o jedno procento. Podobnou cestou chce me jít i v případě MŠ. Regulace vytápění je tam na slušné technické úrovni. Doplnili jsme pouze koncové stupně v
každém pavilonu, aby nemuseli teplotu nastavovat učitelky ručně. I tam očekávám, zejména po zateplení dalších
prostor, značné úspory. Výběrové řízení pro výběr dodavatele na zateplení pavilonů jsme již zadali a chceme je realizovat další etapou v létě..
Od dubna bude znovuotevřeno kadeřnictví u samoobsluhy potravin. Provozní doba se upřesnění podle zájmu zákazníků, jisté
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE
je, že otevřeno bude denně a odmítáni nebudou jistě ani pánové,
se koná dne 31. března 2005 od 18,30 v budově ZŠ kteří nebudou objednáni. Prostředí se zlepší nejen výměnou výloh a dveří, ale i zřízením sociálního zařízení. Odpovídá nyní
Program:
všem hygienickým předpisům pro takovou provozovnu. Okna a
1. Změna ceny vodného a stočného na r. 2005
dveře byly vyměněny i u sousedního výčepu piva. Také tato výměna povede ke zvýšení tepelné pohody v obou provozovnách.
2. Souhlas k použití obecního vozidla Ducato
Protože se nedochovala původní dokumentace skutečného
3. Schválení pořízení zadání změny č. 5 ÚP obce.
provedení stavby, projekt nám sponzorsky vypracovala
projekční kancelář ALFAplan, bez nároku na honorář, za což
ještě jednou děkujeme. Protože budova dosud není napojena na
kanalizaci, zrušíme dosud používaný septik a propojíme stávající odpady s kanalizačním řadem až to počasí dovolí.
Dokončuje se kanalizace Stará cesta. Za těmito slovy stojí tolik práce a času, že se to nezasvěcenému člověku těžko
vysvětluje. Největší úsilí bylo vynaloženo k získání souhlasu majitelů pozemků, po nichž kanalizace měla být vedena
až k místu svého zaústění do hlavního řadu ze Srubce do Č. Budějovic. Pokud by se toto nepodařilo, byl by vůbec tento záměr nerealizovatelný. Následovalo zadání projektu, územní řízení, stavební povolení na hlavní větev kanalizace a
potom i na vlastní domovní přípojky!, výběr investora soutěží a vlastní realizace během února a března. Vzhledem k
mrazivému počasí se zatím úspěšně vyhýbáme tomu, aby zde vznikl rozbahněný tankodrom, který by bránil lidem v
pohybu. Další fází výstavby v této části bude výstavba komunikace a chodníků. Většinu pozemků máme již vyřešenou,
něco je třeba ještě dořešit. Říkám to proto, že stavební povolení získáme pouze na komunikaci 5,5 m širokou a chodník
o šíři 1, 5m. Někteří majitelé pozemků ochotně souhlasili se záborem. Liknavost jednoho majitele na převod pozem ků a neústupnost dalšího povolit (prý z principu) zábor 2 m 2 bude oříškem k rozlousknutí a bude stát i další peníze
navíc....Získat stavební povolení na komunikaci od projektu, přes výběr dodavatele do nabytí právní moci je dnes otáz 1
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ka 1 roku...Píši to podrobně proto, že na tahu nyní není obec. Přitom všichni, kdo v této oblasti bydlí dobře ví, jak byla
před dvěma lety realita kanalizace v těchto místech vzdálená!
Ve fázi přípravy projektu k územnímu rozhodnutí jsou rozpracovány dvě velké akce. Dostavba sportovního areálu
u fotbalového hřiště bude letos pokračovat výstavbou hokejbalového hřiště. Podzimní soutěže by se zde už měly začít
hrát. Problémem této stavby (ostatně tak jako i mnohde jinde v obci) jsou nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemkům. Vlastníkem areálu jsou tady částečně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemkový úřad a
obec. Charakter pozemku je zahrada a orná půda. Více než čtyřicetiletá skutečnost, že je zde fotbalové hřiště nehraje
žádnou roli. Paradoxně se tak účastníky stavebního řízení stávají majitelé nemovitostí z Hornické ulice, neboť komunikace mezi nimi a hřištěm právně rovněž neexistuje.
Hlavní investiční akcí letošního i následujícího roku z pohledu obce je výstavba bytů a tzv. občanské vybavenosti. V
areálu „vozovek“ vznikne cca 40 bytových jednotek. Jak jsme již informovali, nebude se jednat o byty obecní, budou
to byty prodávané do soukromého vlastnictví. Pro jejich získání budou mít přednost dobrovodští občané, teprve potom
budou nezadané byty dány k dispozici k volnému prodeji realitní kanceláří. Žádosti o prodej těchto bytů přijímá již
nyní obecní úřad. Předpokládaná cena je 22 000 Kč/m 2, velikost bytů od 30 m2 do 70 m2 . Tyto žádosti budou potom
předány realitní kanceláři, která bude vyřizovat smlouvy a platební podmínky. Každý byt bude prodán a stavěn pro
konkrétního majitele. Je stanoveno určité standardní vybavení. Dlažby, obklady, baterie, druh podlahy se bude realizovat podle přání zákazníka a podle náročnosti se bude cena snižovat nebo zvyšovat. V areálu bude i pošta, knihovna
a lékárna, resp. výdejna léků. Stavět se začne koncem léta, noví obyvatelé by měli bydlet na vánoce 2006.
Jako každoročně zajistíme přepravu do Třeboně zájemcům o ambulantní lázeňskou léčbu z řad seniorů. Termín zahájení s dopravou je stanoven na 30. května. Pokud však by si chtěl zajistit někdo další vlastní dopravu, může si objednat i individuálně jiný termín přímo v lázních Aurora. To dnes není problém. Ti, kdož jsou přihlášeni, ať přinesou
návrh léčby na OÚ, potvrzený příslušnou pojišťovnou, co nejdříve. J. Šabatka, S. Scheinpflug.

Co nového okolo dálnice?
Dne 7. února jsem se zúčastnil na KÚ setkání senátorů, poslanců a starostů měst a obcí s představiteli Jč kraje. Úkolem tohoto setkání bylo seznámení s problematikou výstavby dálnice na území kraje a prezentace tzv. vizualizace trasy
dálnice až na hranice s Rakouskem. Nám je nejbližší úsek stavby pracovně nazývaný 0310 Úsilné – České Budějovice
– Třebonín. Celková délka stavby je 20,7 km a má 6 mimoúrovňových křižovatek. Úsek 0310/1 Úsilné – Hodějovice
bude dlouhý 7,9 km a jeho výstavba se plánuje stále v letech 2007 – 2008.
Je zpracována dokumentace EIA, která hodnotí vlivy výstavby a provozu dálnice na životní prostředí. Očekává se
stanovisko Ministerstva životního prostředí k EIA. Je schválen územní plán VÚC Českobudějovicka. Dne 30. března
od 15 hodin bude v BB Centru Gerbera v přednáškovém sálu bude veřejné projednání posudku ve smyslu § 10 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „ Dálnice D3 v úseku České Budějovice – hrani ce okresu Český Krumlov. S tímto posudkem se můžete seznámit předem i vy, nejlépe po předchozí domluvě, na
obecním úřadu. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic se k vlivu dálnice podle dokumentace EIA vyjadřovala v srpnu
2003 a všechny čtyři připomínky jsou v posudku akceptovány a budou dále posuzovány v rámci územního řízení.
Problémem, nikoliv však nepodstatným, jsou finance. Již nyní chybí např. 12 milionů Kč na pozemkové úpravy (zásadní první krok u takovéto liniové stavby, řádově stovky milionů na výkup pozemků a miliardy na vlastní stavbu.
Uvědomíme-li si, že existují ještě různá „lobby“, která preferují výstavbu dálnic v jiných částech republiky a o
umístění peněz se tvrdě bojuje, jsou opodstatněná slova pana hejtmana Zahradníka. Ten v závěru jednání řekl, že má
obavu, aby rakouská část nebyla dokončena dřív než naše. Tam se předpokládá dokončení stavby v r. 2013. jš.
Cena vodného pro obec Dobrá Voda u Českých Budějovic platná od dubna 2005.
Pevná složka za vodoměr( Kč/měs.)
Vodné

Stočné

Celkem

Pohyblivá složka ( Kč/ m3)

Vodné

Stočné

Celkem

Cena 2004

36.00

14.00

50.00

22.34

10.67

33.01

Cena 2005

39.20

22.90

62.10

22.34

10.67

33.01

3.20

8.90

12.10

0.00

0.00

0.00

Rozdíl

Po jednání mezi 1. JVS a obcí Dobrá Voda u Českých Budějovic byla navržena cena vodného a stočného na rok 2005. V
ceně vodného je zohledněna skutečnost výměny vodovodního potrubí v roce 2004, náklady na údržbu se promítají pouze do
paušální platby za instalovaný vodoměr. Ty narůstají z 50 Kč na 62,1 Kč, t. zn. že na jeden rodinný dům, (pokud má osazený
1 vodoměr), vzrostou náklady o 145 Kč za rok. Cena odebrané vody a předané odpadní vody se nemění. K ceně v tabulce je
třeba připočítat ještě 5% DPH. Cena musí být ještě schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Beze sporu se ale
jedná o jednu z nejnižších cen vody v Jižních čechách, nepočítám-li některé místní vodovody s tzv. užitkovou vodou.
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JAK TO BUDE S MHD ?
Na letošní rok jsme s Dopravním podnikem města Českých Budějovic uzavřeli smlouvu o závazku veřejné služby v
silniční dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. Podle této smlouvy za všechny spoje, uvedené v jízdním řádu,
zaplatíme podle „odborného odhadu prokazatelné ztráty“ celkem 911.931 Kč. Není to sice nejvyšší částka za poslední
roky, ale je to 1/18 rozpočtu obce. Kromě této smlouvy KÚ vytvořil návrh jakési „solidární“ smlouvy s obcemi, kam
nejezdí MHD a podle které máme přispět na jejich dopravní obslužnost částkou 40.615 Kč. A naopak, za to, že touto
částkou přispějeme, KÚ přispěje Dobré Vodě resp. Dopr. podniku sumou 91.308 Kč. Ten o tuto částku bude muset
změnit původní smlouvu. Je to jak o kohoutkovi a slepičce. V konečném součtu nás tedy doprava stojí cca 950.000
Kč. Přerozdělování finančních prostředků je asi v této republice nutností. Bohužel, dotace které rozděluje KÚ, jsou při dělovány podle velmi záhadného klíče. Posuťe sami: Rudolfov, který má teměř stejný počet obyvatel jako Dobrá Voda
u Českých Budějovic obdrží 208.217 Kč, Roudné, kde MHD najede za rok o 8000 km více než u nás dostane 175.781
Kč, Hluboká, kam MHD téměř nejezdí dostane 316.771 Kč, Srubec s polovinou obyvatel proti Dobré Vodě 234.222.
Protože mi na zasedání starostů s 1. náměstkem hejtmana arch. Schinko a ved. odboru dopravy KÚ nedokázal nikdo
vysvětlit, jak k těmto číslům došel, požádal jsem zastupitele o souhlas k prohlášení, že Dobrá Voda u Českých Budě jovic se pro příští rok, tak jako město Č. Budějovice žádných solidárních akcí nezúčastní. Tuto možnost jsem na první
schůzce již zmínil. Na 17. března byla svolána další schůzka ve stejném složení a pokud se poměr dotací nezmění,
staneme se dalším rebelem...jš.

!!! POZOR – NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů v sobotu 19. března.
Jaké druhy odpadů se sbírají?
Mezi nebezpečné odpady patří:
•
•
•
•
•
•

ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory.
zářivky, úsporné zářivky, teploměry.
olověné akumulátory z osobních vozidel, suché články (monočlánky).
barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce.
obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků.
vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

•
•
•
•

Mezi velkoobjemové odpady patří např.:
matrace, koberce, linolea
WC mísy, umyvadla
kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
staré oděvy, boty a pod.
Seznam zastávek :

8,00-8,20
8,25-8,45
8,50-9,10
9,15-9,35
9,40-10,00
10,05-10,25

U Křížku (Stanoviště nádob na separovaný odpad)
Sběrný dvůr
Na Vyhlídce (Stanoviště nádob na separovaný odpad)
za kostelem (Stanoviště nádob na separovaný odpad)
K Lusnému (Stanoviště nádob na separovaný odpad)
Trávní (Stanoviště nádob na separovaný odpad)

Tento sběr je zdarma a je určen pro občany (fyzické osoby) obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Připomínám
těm, kteří dosud nezaplatili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, že termín platby byl do konce února.

Systém EKO-KOM.
Již třetím rokem je Dobrá Voda u Českých Budějovic zapojena do zpětného odběru a využití odpadů z obalů sklopapír- PET lahve. Zařadili jsme se tak mezi 4850 měst a obcí z celé republiky, které odpady třídí. V roce 2003 bylo z
Dobré Vody odvezeno 58, 3 tuny vytříděného odpadu, za který jsme obdrželi 59.813 Kč a za tři čtvrtletí roku 2004 to
bylo 44,5 tuny za 33.000 Kč. Až na výjimky lze říci, že v kontejnerech na separovaný odpad je ukládáno co tam má
být a disciplina v tomto směru se zlepšuje. Zejména u skleněných lahví je však třeba dbát, aby byly odkládány bez
kovových uzávěrů a kompotové sklenice bez obsahu! a víček. Máme v současné době již sedm míst, kde lze plastové
PET lahve, papír nebo sklo uložit jš.
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Vzpomínková akce při příležitosti 60. výročí osvobození
V pátek dne 6. května v 17. hodin odpoledne vzpomeneme při příležitosti 60. výročí konce II. světové války na naše
spoluobčany, popravené německými okupanty a zabité při válečných operacích. Samozřejmě, že to bude vzpomínka na
všechny zemřelé vojáky i civilisty v dosud nejstrašnějším válečném konfliktu světa. Akt se bude konat v parku pod
kostelem u loni obnoveného pomníku a členové jednotky dobrovolných hasičů zde za nás za všechny položí věnec
květů jako vzpomínku a poděkování nás všech. jš.

Církevní akce, související s velikonocemi.
18. března 17,30
20. března 10,30
24. března 18,30
25. března 18,30
26. března 21,00
27. března 10,30
28. března 10,30
28. března 18,30

Slavnostní mše – celebruje P. Jan Bažant, generální vikář českobudějovické diecéze.
Květná neděle – svěcení ratolestí
Zelený čtvrtek - Mše na památku poslední večeře Páně
Velký pátek – Bohoslužba na památku umučení Páně
Slavnost zmrtvýchstání Páně – svěcení ohně a svící
Neděle - Boží hod velikonoční
Pondělí – mše svatá
Koncert duchovní hudby

Chrámový sbor při kostele Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě hledá nové zpěváky. Přijďte i Vy. Zkoušky se konají
ve čtvrtek v 18 hodin ve farním sále Domus Marii (tzv. Stará fara) .P. Mareš.

Akce stolních hokejistů kategorie Billiard - Hockey
Nová sezóna stolního hokeje kategorie Billiard – Hockey se rozběhla tak jako tradičně již na počátku ledna.
Zdejší oddíl Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda, patřící pod místní SK Dobrá Voda, se zapojil do soutěží až
na konci měsíce, kdy bylo na pořadu první kolo nejvyšších republikových soutěží družstev.
Kromě prvního týmu, který v 1. celorepublikové lize vybojoval v minulém roce mistrovský titul, ve stejném
termínu se do soutěže zapojila i juniorka, která se po třech letech strávených ve třetiligové soutěži letos bude opět
pyšnit druholigovým přívlastkem.
Republikové soutěže jednotlivců na sebe nenechali dlouho čekat a první letošní akcí v Dobré Vodě se stal 13.2.
Pařez cup. Tento turnaj proběhl jak již se stalo zvykem v tělocvičně místní Základní školy. Stejně jako v loňských letech by měly být i letos uspořádány v naší obci celkem čtyři podobné turnaje, na kterých mají možnost místní hráči a
nejen ti, sbírat body, které je kvalifikují na Kvartální turnaje a jejich prostřednictvím i na Mistrovství České republiky.
V plánu jsou 17.4. Budvar cup 2005, 26.6. O pohár obce Dobrá Voda a 17.9. WIP Reklama cup 2005. První ovoce
v podobě kvalifikace na první Kvartální turnaj do Ostravy se dostavilo po již proběhnuvším turnaji 13.2. a díky jemu
se kvalifikovalo na sever Moravy hned 10 hráčů místního klubu a dalších 14 jich figurovalo mezi náhradníky.
To, že Šprtec se nemusí hrát jen do celorepublikových tabulek, nám týden co týden dokazují děti v ZŠ. Každou
středu od 15-ti do cca 17-ti hodin zde probíhá kroužek stolního hokeje a děti se zde prozatím spíše připravují pro jejich
budoucí vstup do soutěží Billiard – Hockey. M. Mach.
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