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Na čem právě pracujeme.
Letní prázdniny jsou nejvhodnějším časem pro rozsáhlejší stavební práce ve školách. Letos jsme se zvýšenou měrou
věnovali dvěma budovám mateřské školy. Byla tam vyměněna všechna okna a vchodové dveře. Budovy dostaly i
novou fasádu včetně zateplení. Práce byly odvedeny v takové kvalitě, že každého z řemeslníků je možno nazvat „pan
zedník“. Všechny tyto stavebně-zateplovací práce směřují hlavně ke snižování provozních nákladů, které budou zvyšováním cen energií všeho druhu obecně narůstat. Návratnost nákladů na tyto práce formou úspory energií odhadoval
audit na minimálně 20 roků, nedávno publikovaná zpráva, která říká, že od října stoupnou ceny plynu o 15-20 % tuto
návratnost (tady je třeba dodat bohužel) pronikavě zrychlí. Čím více finančních prostředků z tohoto důvodu jak do ma teřské, tak i základní školy budeme moci příští rok vložit, tím pro další léta z hlediska obecních rozpočtů bude lépe.
V základní škole, pravděpodobně vlivem stálých pohybů podloží budov, který je způsoben zřejmě špatným založením stavby na místech, kde prý v minulosti býval rybník, se rozlomila a současně vzdula dlažba před tělocvičnou.
Stalo se to v nejméně vhodnou chvíli v červnu, kdy se chystala závěrečná školní besídka. Tato dlažba byla už poněkolikáté opravena, nyní s použitím těch nejkvalitnějších moderních lepidel a vytvořením dilatační spáry. Bude-li to stačit
ukáže čas. Protože na některých částech budovy je vidět, že dochází k jejímu sesedání, znovu budeme muset prověřit
sondami založení budovy a na jižní straně na doporučení statika sejmout mnohatunové atiky, které nepochopitelně na hrazují postačující lehké zábradlí na balkoně. Tuto akci v rámci stavebního povolení spojíme s dalším zateplováním
budovy. V jakém rozsahu se uvidí až poté, jak dopadne žádost o státní dotaci na tuto akci.
Na zastávce autobusu č. 10 směr Třebotovice (stanice U Rybníka) jsme vybudovali nový chodník. Na anonymní telefonní dotaz pána proč „to“ děláme, když je to chodník odnikud nikam říkám, že jeho smyslem je pouze usnadnění bezpečného nástupu a výstupu z vozů MHD, zejména v zimním období. Vznikl z popudu jiných lidí, kteří tam často
vystupují. Samozřejmě že zdaleka nejsou hotové všechny investiční práce, ale začne převažovat procento těch, které
povedou ke zlepšování komfortu bydlení obyvatel obce. A to je i tento případ. Ze stejného důvodu jsou třeba dnes již
zakryté všechny zastávky MHD směrem na Budějovice. Tak byla odstraněna i stavba vodárenské přečerpávací stanice
Pod Lesem. Toto řadu let nevyužívané zařízení s oplocením bude nahrazeno zelení v rámci postupného zakládání parku
v širokém okolí.
V bezprostřední blízkosti tohoto místa, v ulici Pod Lesem, je vydáno stavební povolení na výměnu vodovodního potrubí a založení nového kanalizačního potrubí. To stávající je pouze 60 cm pod povrchem panelové cesty, což norma
nepřipouští a asfaltový povrch by se propadal. Přitom provedeme i rekonstrukci zbytku panelové cesty. V rámci této
stavby vyměníme také dvě lampy veřejného osvětlení, abychom je i esteticky sjednotili s novým osvětlením v Sadové
ulici.
Byla dokončena elektrifikace vodárenské přečerpávací stanice, která je u dobrovodského hřbitova. Tam společnost 1.
JVS, která je provozovatelem vodovodního potrubí, nainstalovala snímací zařízení, sledující průtok vody vodojemem.
Bude tak možno operativně ovlivňovat množství vody v systému, eventuálně včas registrovat nepřiměřené ztráty způsobené poruchou ve vodovodní síti.
Významnou stavbou léta bylo i hokejbalové hřiště v areálu u kostela. Hokejbal je podle statistiků desátým nejrozšířenějším sportem v republice. Protože hned po dokončení plochy a osazení mantinelů nastoupili na plochu hráči s
hokejkami a srpen nesrpen začali mydlit hokej, zdá se, že se jedná o investici účelnou. Je však těžko pochopitelné, že
tito hoši, většinou žáci nebo absolventi naší školy, i přes mé opakované upozornění čerstvě upravené okolní plochy
zcela záměrně rozjíždějí na kolech a právě dokončované dílo hned ničí. Plocha byla zadrenážována a oplocena, připraveno je i kabelové vedení pro osvětlení plochy. To bude ale dokončeno až v následujícím roce, protože podle projektu
bude napájeno z budovy tribuny, kde budou i šatny pro hokejbal. Pravidelně se zde už trénuje a 24. září se zde odehraje
historický první zápas od 11,45 hod. Tribuna je vyprojektovaná a její realizace je plánována na léto příštího roku. V
dalším roce(2007) by areál měl být dokončen stavbou tenisového kurtu s umělou trávou v nynějším sousedním sadu a
definitivně uzavřen oplocením. To však již bude záležitostí rozhodnutí nového zastupitelstva obce.
Znovu byly vyčištěny prostory pod dvěma mosty na Lázeňské ulici. Nebezpečí povodní na Dobré Vodě je malé a
pokud přívalovou vodu nebude brzdit zanesené koryto pod mosty, pak téměř žádné. Intenzivní lijáky koncem srpna to
potvrdily. Frekvence sečení obce a hřbitova nenařizuje žádný zákon a je spíš otázkou financí. Zasprejované dopravní
značky, které je nutno vyměnit, kradené a poničené koše spolu s pubertálními nápady některých jinochů, kteří např.
servou samolepky na nádobách na separovaný odpad a vzájemně je zamění je už zcela mimo chápání normálního
člověka. Spolu s nápravou vandalství zmiňovaného výše však rozhodně každoročně obec o jedno až dvě sečení z fi nančních důvodů připraví. Podle zákona musíme do konce příštího roku provést i výměnu dopravního značení v celé
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obci. Dopravních značek v obci je v současné době přes tři sta. Bude to finančně nesmírně náročné a i proto pracujeme
na pasportu dopravního značení, který posoudí správnost dopravního značení v obci, vyloučí značky nadbytečné a
hlavně poskytne podklady pro přípravu rozpočtu na příští rok. Nově instalované dopravní značky budou povinně z reflexního materiálu, takže jejich případné ničení nám ubere z rozpočtu víc a všem. St. Scheinpflug, J.Š.

Výstavba bytů ve „vozovkách“.
V červenci proběhlo na stavebním úřadu magistrátu města České Budějovice územní řízení na výstavbu bytů ve vo zovkách. Územní rozhodnutí bylo vydáno a pokračují práce na projektu pro stavební povolení. Zejména proto, že ne byla dodržena deklarovaná cena za metr čtvereční bytu a že bude třeba dojednat lepší zabezpečení peněz klientů,
rozhodli zastupitelé obce pověřit realitní kancelář Horník, aby neuzavírala rezervační smlouvy na byty. Věřím, že v
plánované výstavbě nedojde ke zpoždění a zájemci o byty budou o obnovení uzavírání objednávek včas informováni.
jš.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 obce Dobrá Voda u Českých Budějovic o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Důvodová zpráva.
Dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je obci Dobrá Voda u Českých Budějovic jako
povinnému subjektu uloženo vydání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací, která má obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého rozsudku
d) výsledek řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
e) další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Počet podaných žádostí.
V roce 2004 byly doručeny 4 žádosti elektronickou poštou o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Informace byly poskytnuty obratem, informace podané telefonicky evidovány
nejsou a odpověď je poskytnuta obratem stejnou formou, jakou byla přijata žádost.
Počet podaných odvolání.
Vzhledem k tomu, že nabylo vydáno rozhodnutí o nevyhovění nebo částečném nevyhovění, nebylo podáno žádné
odvolání proti rozhodnutí.
Opis podstatných částí každého rozsudku.
V roce 2004 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona.
V souvislosti s uplatňováním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebyla v roce 2004 uplat ňována žádná sankční opatření.
Zveřejňování informací na internetu.
všechny základní informace o obci Dobrá Voda u Českých Budějovic jsou zveřejněny na adrese
www.mesta.obce.cz/dobra-voda-u-ceskych-budejovic/.
Zveřejňování informací v tištěné podobě.
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje informace v tištěné podobě prostřednictvím občasníku Dobrovodský zpravodaj, který vychází zpravidla 6x ročně.

Dobrá Voda a septiky.
Znovu upozorňuji na povinnost majitelů rodinných domů v naší obci zrušit septiky, která vyplývá ze zákona č
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, § 18(4) „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,
není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy“. jš.
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Změna trasy linek MHD č. 10 a č. 19
Magistrát města České Budějovice, jako příslušný dopravní úřad rozhodl o změně licence k provozování městské autobusové dopravy na lince 325 010 Kaliště – Vidov a na lince číslo 325 019 České Vrbné – Dobrá Voda. Obě tyto linky, a
to pouze ve směru na Dobrou Vodu a pouze u spojů končících v zastávce Nádraží, budou vedeny ve stávající trase až
na Senovážné náměstí, odtud ul. Na Sadech, Rudolfovskou třídou do Nádražní ulice (oproti stávající trase Senovážné
nám.- Žižkova-Novohradská-Průmyslová- Nádražní. Změna je povolena od 20. srpna 2005.jš.

Odpady, odpady.
Vzhledem k už ne plíživému, ale často drastickému zvyšování cen, nechceme naše obyvatele zatěžovat v
dalších letech zbytečným zvyšováním poplatků za odpady. K tomu je ale třeba, aby i obyvatelé obce využívali možností, které jim nabízejí současné zákony a chovali se podle nich. V současné době se totiž v obci
vybere na likvidaci odpadu od obyvatel cca 70 000 Kč za měsíc a skutečné průměrné náklady přesahují 100
000 Kč. Podle platných zákonů Evropské unie o elektrošrotu se upravuje i naše legislativa. Od 1. září budou
při prodeji elektrospotřebičů v obchodech přiúčtovány k ceně spotřebičů i náklady na jejich likvidaci. Za to
se však výrobce musí postarat o zpětný odběr, zpracování a odstranění starých elektrospotřebičů.(informace
převzatá z Českobudějovických listů 15. srpna 2005). O kolik budou tyto spotřebiče dražší? Např. televize a
monitory o 60 Kč, pračky, sporáky a myčky o 130 Kč, ledničky a mrazničky o 420 Kč. To jsou i ceny, které
platí obec za likvidaci těchto spotřebičů ze sběrného dvora i když každý, kdo tam takový spotřebič doveze,
za tuto službu zaplatí nyní poplatek (málokdy bez komentáře) spíše symbolický. V ceně vámi nakupovaného
spotřebiče se toto navýšení nemusí ani projevit, možná že v rámci konkurenčního boje někteří prodejci sníží
svou marži. Proto dbejte na to, aby obchodník, který vám nový spotřebič prodá, zároveň starý odvezl. (Snad
to tak bude). Od ledna budeme muset sběrný dvůr přemístit do jiných prostor, kde se bude likvidovat pouze
papír, sklo, železo a objemný komunální odpad. Ostatní odpady budou likvidovány v budoucnu pouze mobilním svozem a v případě jmenovaných spotřebičů rovněž za úplatu. jš.

!!! POZOR – NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů se bude konat v

sobotu 1. října

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 hadr

•
•
•
•

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)
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Něco k veřejné zeleni.
Konec léta je nejvhodnější dobou, kdy se provádí udržovací řez dřevin. Upravena řezem nyní byla v obci většina
keřů a také proschlé větve v korunách těch nejvyšších stromů byly po letech opět prořezány. Je to preventivní opatření,
které má jednak zamezit zranění lidí pádem suchých větví při poryvech větru a také zamezit šíření houbových chorob.
U některých stromů oddaluje jejich konec jen o pár let. Toto řezání by mělo být předposlední větší akcí tohoto druhu na
zeleni obce v tomto roce. Tou poslední bude kácení ještě několika stromů, hlavně lip. Ani odborníci nejsou jednotni v
názoru, co je příčinou chorob a následného úhynu zeleně v Evropě. Možná k tomu přispěly záplavy v roce 2002,
extrémní sucha v následujícím roce, chemické ošetřování komunikací atd. Také choroby, jako klíněnka u kaštanů (listy
nutno důsledně shrabat a zlikvidovat), grafioza jilmů (na Dobré Vodě je máme zatím zdravé) a sypavka borová, která je
i u nás často vidět spolu s globální změnou životního prostředí a oxidy v ovzduší odolnosti stromů neprospívají.Opaku ji, že likvidaci každého stromu velice zvažujeme a přestože obec je orgánem ochrany přírody a kácení si povoluje
sama, konzultujeme poražení každého většího stromu s odborníkem. Doporučujeme i občanům, kteří mají v úmyslu nějaký strom porážet, aby tento záměr sdělili na oú (p. Ambler). To je nutné zejména u okrasných a neovocných stromů.
Současně připomínám požadavek firmy EON, aby byly na soukromých pozemcích do 15. listopadu odstraněny větve v
blízkosti elektrického vedení. jš.

Mateřská škola
Období prázdnin nebylo v mateřské škole obdobím klidu, ale naopak, jak jste si mohli všimnout, budova
školky během prázdninových měsíců změnila vzhled. Areál školky tvoří 4 pavilony a 2 z nich prošly velkou
rekonstrukcí. Byla vyměněna okna, zatepleny budovy a pavilony dostaly novou žlutou fasádu. Veškeré
provedené úpravy mají snížit energetické náklady na provoz školky.
Již v loňském roce byl doplněn elektronický regulační systém vytápění o prostorové termostaty přímo na
třídách, které reagují včas na ohřátí vzduchu v místnosti v případě slunečného počasí a vedou také k úsporám
energie. Stará zářivková svítidla, která obsahují zdraví škodlivé komponenty, byla vyměněna za nová. Dětské
ložnice dostaly nové podlahové krytiny a interiéry byly barevně vymalovány. Na školní zahradě zmizely betonové skruže na kanalizačních šachtách, takže již nehyzdí vzhled zahrady a nepřekáží při údržbě a dětských
hrách.
Nebylo jednoduché tak náročnou akci zvládnout tak, aby se celý areál stihl ještě uklidit a připravit do konce prázdnin na příchod dětí, ale podařilo se. Za to, že se školka dočkala modernizace a na její rekonstrukci
byly uvolněny finance z obecního rozpočtu, patří poděkování zastupitelům obce a zejména starostovi J. Šabatkovi, který na všechny práce dohlížel, koordinoval je a díky němu se vše podařilo zvládnout ve stano vených termínech.
V dubnu 2005 se konal zápis do MŠ na školní rok 2005/06. Další děti rodiče přihlašovali během zbytku
školního roku i v posledním prázdninovém týdnu. V současné době již žádné děti do školky nepřijímáme, neboť máme plně naplněnou kapacitu 80 dětí, a proto musíme další mimodobrovodské zájemce odmítat. Jedinou výjimku tvoří děti, které jsou předškolní, tj. v následujícím roce nastoupí do 1. třídy ZŠ. Ty jsme
povinni dle školského zákona umístit.
A jaké máme plány do budoucna?
V první řadě budeme za rok pokračovat v rekonstrukci mateřské školy, tedy zbývajících 2 pavilonů. Také
vodovodní rozvody jsou již od doby dostavby MŠ v roce 1981 částečně zarostlé a bude nutné je vyměnit a
tudíž zmodernizovat umývárny a dětská WC. Venkovní houpačky a průlezky postupně dosluhují a některé z
nich bude nutné na jaře odstranit a nahradit novými. Vzhledem k finanční náročnosti na školní rozpočet
bychom rádi uvítali finanční výpomoc od sponzorů. Z těchto peněz by byly hrazeny zejména tyto venkovní
hračky. V případě zájmu o sponzorování můžete kontaktovat vedoucí učitelku školky pí. Kozákovou, která s
Vámi uzavře sponzorskou smlouvu a finanční dary složit na účet školy:
276727450237/0100.

Za všechny děti předem děkujeme.

M. Kozáková
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