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Vážení spoluobčané!
V březnu obdrželi zastupitelé obce žádost asi stovky
podepsaných občanů horní části Dobré Vody o
prodloužení linky číslo 19 od točny MHD směrem vlevo
Hornickou ulicí až ke křižovatce s ulicí K Lusnému.
Tam by autobus měl odbočit vlevo a jet podél mateřské
školy směrem ke kostelu. Dále by odbočil do ulice
Požárníků a v křižovatce s ulicí Hornicku by se opět
vrátil na točnu MHD. Na první pohled velmi významné
zlepšení dopravní obslužnosti horní části obce by však
určitě vyvolalo odmítavou reakci možná stejného
množství lidí, jako těch, kteří žádost podepsali. Obtížný
by byl průjezd autobusů po této trase právě v době
konání dobrovodské velikonoční pouti, za provozu
plovárny a zejména v zimě. I zavedení dalšího provozu
do okolí mateřské školy by bylo problematické. Dříve
než začne diskuze okolo této záležitosti, rozhodli
zastupitelé požádat o vyjádření vedení Dopravního
podniku, jehož stoprocentním vlastníkem je město České
Budějovice a které by samozřejmě mělo v celé záležitosti
hlavní slovo.
Kopii žádosti jsem tedy s žádostí o vyjádření přeposlal
řediteli Dopravního podniku města České Budějovice,
a.s. Zde je jeho odpověď: „Vážený pane starosto,
podrobně jsme se zabývali žádostí vašich obyvatel o
prodloužení linky MHD ze stávající točny MHD směrem
do severní části obce. Prvním předpokladem by bylo
samozřejmě vybudování zastávky (resp. zastávek)
odpovídající platným normám, které by bylo investicí
obce. Dále je nutné zajištění zimní údržby všech
dotčených komunikací, které bude odpovídat potřebám
provozu MHD. V části trasy bychom museli požadovat s
ohledem na šířkové parametry vozovky osazení zákazu
zastavení. Za problematická z pohledu poloměru zatáčení
nízkopodlažního autobusu a příčných zlomů vozovky
považujeme odbočení vlevo u bývalé prodejny potravin
do Zacharovy ulive a odbočení vpravo z ulice Požárnické
do ulice Hornické. Z ekonomického dopadu
navrhovaného řešení vidíme pro vaši obec jako
nevýhodný poměr ujeté vzdálenosti (1, 46 km navíc na
každý takto vedený spoj) a počtu nově obsloužených
zastávek (ta by byla zřejmě pouze jedna nebo dvě).
Velkou roli však v tomto případě hrají i strategické a
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organizační aspekty. V rámci nově zpracovaného Generelu
městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 20102020 je ve střednědobém horizontu zvažováno prodloužení
linky MHD obsluhující obec Dobrá Voda až do městských
částí Nové Třebotovice a Kaliště. Uvedený požadavek tedy
s tímto návrhem nekoresponduje. Tyto a další záměry
bychom však s Vámi rádi projednali na osobním jednání.“
Požádal jsem tedy o schůzku s vedením Dopravního
podniku a zde jsou novinky, které se nás všech brzy
dotknou.
Jedná se o radikální změnu do systému provozu MHD,
která bude neodvratně platná již od 12. června t.r. Můžeme
se k ní, spíše k jízdnímu řádu vyjádřit do 8. dubna v tom
smyslu, že mohou ubrat (nebo přidat za příplatek další
spoje). Nezpůsobili jsme ji my, ale jedná se o počátek
dlouhodobého procesu změn, který bude v ČB následovat
na základě ekonomického zhodnocení tras. Zatím je situace
taková, že v pracovních dnech přibude na Dobrou Vodu 13
spojů za den, v pracovních dnech o prázdninách 17 spojů
(tam bylo nejvíce připomínek, neboť děti mají prázdniny,
ale do práce se chodí) a o sobotách a nedělích ubude
celkem 9 spojů. Celá tato transakce za cca 6,5 měsíce bude
stát rozpočet obce navíc 58.000 Kč. Ve špičkách až do 9
hod. jede 4-5 spojů/hod., potom 2x/hod. a od 14 do 18 hod.
zase 4-5 spojů.
Zásadní změna ale spočívá v tom, že zde vzniká zcela
nová trasa Dobrá Voda, konečná MHD – Hrdějovice,
Točna, označená č. 6 místo dosavadní č. 19. Tři spoje v
pracovní dny pojedou až do Hosína. Trasa: Dobrá Voda,
Kovárna, Vrbenská, Nádraží je stejná, dále však staví v
Žižkova VŠERS, Poliklinika Sever, Mariánské náměstí,
IGY, Strakonická Mőbelix, Motor Jikov, Kněžské
Dvory, Hrdějovice popř. (Hosín).
Linka č. 3 Nádraží – Máj (Ant. Barcala) pojede každé 3
min., Nová linka č. 5 Rožnov - Máj (Ant. Barcala) přes
Nádraží nahrazuje linky 11 a 17 a vytváří nové přímé
spojení spolu s linkou č. 2 k nemocnici a do Rožnova, linka
č. 8 zajišťuje spojení Hřbitova a Budvaru s Nádražím bez
přestupu, linka č. 9 ze S. Vrbného přes Nádraží do Českého
Vrbného je výrazně posílena ve špičce pracovního dne.
Linka č. 11 jede z Pražského sídliště přes Polikliniku Sever
k Nádraží a nahrazuje linku č. 12. Linka č. 12 nahrazuje
linku 16, vybrané spoje pokračují na slévárenskou. Za
páteřní linky jsou tedy považovány „ 1, 2, 3, 5, 9, 11. Barevný plánek tras MHD je uveden i na web stránkách
obce v rubrice Aktuální informace! j.š.

Pěkné prožití velikonočních svátků všem obyvatelům Dobré Vody i jejich
hostům přejí zastupitelé obce!
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Velikonoční svátky
Křesťané se na Velikonoce připravují již čtyřicet dní předem.
Tato doba se nazývá tzv. dobou postní. Začíná Popeleční
středou (letos 9. března) a končí na Zelený čtvrtek večer před
mší na památku Večeře Páně.
Proč byla zvolena číslovka 40? 40 dní trvala potopa, stejný
počet dnů trval Mojžíšovi či Eliášovi výstup na horu Sinai, 40
let putoval izraelský lid pouští, 40 dní se pokoušený Ježíš
zdržoval na poušti – vždy to byl časový úsek zkoušky,
přechodu zápasu, přípravy, pokání.
Půst v jídle se měl původně dodržovat každý den, vyjma
neděle. Dnes už věřící obvykle drží přísný půst (tedy střídmost

v jídle bez masa) jen na Popeleční středu a Velký pátek.
Lidé s různými onemocněními, jako například diabetici na
inzulínu, musí být ale v případě půstu v jakémkoli pojetí velice
opatrní. Lékaři upozorňují, že prudká změna stravy může vést k
velkým výkyvům hladiny cukru.
Stejně tak u lidí, kteří náhle začnou jíst velké množství zeleniny,
může dojít k prudké změně srážlivosti krve. „Pokud tedy chceme
do svých zvyků zavést křesťanské tradice i ve stravování, vždy je
dobré se poradit s lékařem. Jakékoli změny je třeba navozovat
pozvolna!

Dobrovodští hasiči vás zvou:
30. dubna 2011: Od 17.00 hod. pořádáme každoroční čarodějnický slet spojený se
stavbou májky. Sraz u centrály všech čarodějnic bez rozdílu věku ve stanu na hřišti SK.
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7. května 2011 vzdáme čest památce padlých hrdinů u pomníku na Dobré Vodě.
Začátek vzpomínky je v 17, 00 hod. (před zahájením slavnostního aktu v 16 hodin si budou moci
případní zájemci prohlédnout nově zrekonstruovanou budovu obecního úřadu).
29. května 2011 se koná Dětský den ve spolupráci se sportovními kluby Dobré Vody.

Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Českých Budějovic schválilo cenu vodného od 1. dubna 2011 do 31. března 2012
ve výši 26, 62 Kč bez DPH (v ČB 36,60 Kč), stočného 20, 65 Kč bez DPH ( v ČB 30,44 Kč) a pevnou složku
(vodoměr) 745 Kč/ rok. Část vybraných peněz, které odběratelé platí provozovatelské společnosti ČEVAK, se vrací
do rozpočtu obce prostřednictvím t. zv. nájemného. Ta bude v příštích měsících činit 939.000 Kč. Obec tuto částku
následně investuje do modernizace kanalizace a vodovodního řadu.

VETERINÁRNÍ AMBULANCE

Veterinární ambulance Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Lukách 3 je opět v provozu.
Ordinační hodiny:
Pondělí
1500 - 1800
Úterý
1500 - 1700
Středa
1500 - 1800
Čtvrtek
1500 - 1700
Pátek
1500 – 1700
Mimo ordinační hodiny dle dohody, tel. 724 054 291
MVDr Vladimír Vavřín, veterinární lékař, Kamila Dvořáková, veterinární technik.

Kominík
Kominictví Miroslav Jung, J. Š. Baara 1626/13, 370 01 České Budějovice, tel. 608 043 563 provádí čištění
spalinové cesty (komína) i kontrolu spalinové cesty podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Využijte této
možnosti a výhodné ceny pro obyvatele naší obce. Požadavek na čištění komína můžete sdělit na obecní úřad
s udáním kontaktního telefonního čísla nebo přímo panu Jungovi na výše uvedené číslo.

Mistrovská utkání – hřiště SK Dobrá Voda u Českých Budějovic – jaro 2011
MUŽI – I. A tř.
Sobota 23. dubna s Lišovem , sobota 7. května s Hrdějovicemi, sobota 14. května se Sezimovým Ústím, sobota 28.
května s Bavorovicemi, sobota 11. června s Borovany. (začátky vždy od 17,00)
MUŽI – OS III. tř.
Neděle 24. dubna s Trhovými Sviny, neděle 8. května Č. Dubem, neděle 22. května Akrou, neděle 5. června s
Kamenným Újezdem, neděle 19. června s Planou. (začátky vždy od 15,00)
Ml. žáci OP
Sobota 16. dubna s Hodějovicemi, sobota 7. května s Boršovem, sobota 21. května s Bavorovicemi, sobota 4.
června s Borovany, sobota 18. června s Čt. Dvory. (začátky vždy od 10,00)
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Zápis do Mateřské školy Dobrá Voda
Ve dnech 28.3. a 29.3. 2011 proběhl zápis do naší mateřské školy. Zapsáno bylo 37 dětí. Přijmout můžeme 31 dětí za ty,
které odejdou do ZŠ. Celková kapacita MŠ je stanovena na 95 dětí a je naplněna.
Děti přijímáme na základě kritérií, kdy absolutní přednost mají dobrovodské děti jeden rok před zahájením školní docházky
a děti s trvalým bydlištěm v obci. Na ně dostáváme příspěvek ze státního rozpočtu. Nepřijaty byly tedy 4 děti z jiných obcí a
2 děti, na něž matka pobírá příspěvek do věku 4 let.

Volně pobíhající psi.
Otázky spojené s výskytem toulavých nebo opuštěných zvířat v obci řeší převážně zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon a zákon číslo 41/ 1964 Sb., občanský zákoník. Občanský
zákoník řeší nejobecnější případy, které jsou spojené se ztracenou nebo opuštěnou věcí. Český právní řád nezná kategorii res
nullius, tedy věc ničí. Občanský zákoník obsahuje v § 135 odst. 1 pravidlo, že není-li vlastník znám, je nálezce povinen
odevzdat ji obci, na jejíž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-le se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc
do vlastnictví této obce. V systému občanského práva jsou zatím živá zvířata chápána jako věci, proto má obec povinnost se
postarat i o nalezené psy.
Tuto povinnost však nelze vykládat tak, že by se starosta fyzicky musel o zmíněné nalezence postarat sám! Volat mi ve
večerních nebo nočních hodinách a vysvětlovat, že když si psa nechci vzít, tak že asi nemám dobrý vztah ke zvířatům je
zbytečné, zvláště jsem-li na dovolené. Zželí-li se komukoliv mimo úřední hodiny obce takového nalezence a vezme si jej k
sobě, musí počítat s tím, že se o něj minimálně do dalšího pracovního dne postará! Obec nevlastní žádný útulek a psi
nalezení mimo území města České Budějovice nebudou do městského útulku Na Zlaté stoce přijati. To ani na základě
žádného smluvního vztahu a za úplatu nelze, zkoušeli jsme tuto možnost opakovaně! Můžeme povolat odchytovou službu,
která toulavého psa za úplatu odchytí (pokud se pes dá), ale zase jej jen předá „obci“. Stal se i takový extrém, že pes
zraněný automobilem byl ošetřen ve veterinární ambulanci. Jen jeho zranění neslučitelné se životem způsobilo, že se
nešťastné zvíře nestalo majetkem obce. Příslušná obec jistě účet za takové ošetření zaplatí, ale co dál? Veterinární ambulance
obvykle lůžkovou část nemají a kdo se o něj dále postará? To už žádné naše zákony neřeší!...
Pes, o kterém se domníváte, že je opuštěný však mnohdy opuštěný vůbec není. Buď je to notorický útěkář a potom
porušuje jeho vlastník zákon tím, že mu v útěku nezabrání, v jarních měsících působí zmatek v hlavách pejsků i hárající se
feny a nebo se může jednat i o zvíře k smrti vyděšené petardami v období konce roku...Většinu takových „zaběhlíků“ se i
díky znalostí místních poměrů podařilo pracovníkům obce vrátit jejich majitelům v krátké době. Není sice povinností, aby
pes měl rozlišovací známku na obojku, je však povinností majitele psa, aby se s ní kdykoliv prokázal. Bude-li však
zaběhnutý pes známku na obojku mít , snáze jej můžeme identifikovat a psa majiteli vrátit.
V poslední době se rozmáhá nešvar venčení psů na zelených plochách v okolí kostela. Nejenže volný pohyb psů bez
vodítka na veřejném prostranství je zakázán obecní vyhláškou a tedy i přestupkem, ale nesbírané psí exkrementy v trávě
mohou způsobit množení různých parazitů a jimi zaviněné nakažení kohokoliv. Proto prosím vezměte toto jako varování,
nepouštějte ani malé psy volně, noste sebou sáčky a hlavně po svých miláčcích uklízejte! j.š.

Konec regulace nájemného
Ke dni 31. 12. 2010 skončila i v naší obci regulace nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném
znění. K tomuto datu skončila možnost pronajímatele jednostranně zvýšit nájemné z bytu (dále jen nájemné) a jeho výše se
stala věcí dohody mazi nájemcem a pronajímatelem. V případě absence dohody mezi nájemcem a pronajímatelem by měl o
výši nájemného rozhodnout soud. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo za úkol vypracovat mapu nájemného, která bude
odrážet výši obvyklého nájemného se zohledněním velikosti bytu, jeho polohy, stáří, stavu a ostatních skutečností, které se
do výše nájemného promítají. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic byla zařazena mezi 639 obcí, pro které bude
zjišťováno obvyklé nájemné. Zatím jsme byli požádáni o poskytnutí relevantních údajů formou dotazníku. Kvalitní data o
nájemném zjištěná v dostatečném množství umožní sestavit mapu vypovídající o obvyklém nájemném, která se může stát
rozhodujícím pramenem informací pro nájemce i pronajímatele při sjednávání nájemného. Hlavním cílem je zvýšení právní
jistoty jak nájemců, tak pronajímatelů a minimalizace soudních sporů o výši nájemného. O vyhotovení cenové mapy vás
budeme informovat. j.š.

Co děláte s použitými oleji na smažení?
Pokud by ze strany obyvatel obce byl zájem o organizovanou likvidaci kuchyňských tuků, je možné zřídit postupně
asi v místech pro separovaný odpad sběrné nádoby, do kterých by bylo možné tyto tuky odkládat v PET lahvích. Svůj
zájem sdělte prosím na e-mail adresu obce. Firma Marius Pedersen je schopna tuto službu zajistit a tak by se účinně
snížilo zanášení zejména domovních přípojek, ale i kanalizační sítě.
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