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K základní škole
Prvním bodem posledního veřejného zasedání zastupitelů obce bylo projednání žádosti ředitelky školy o navýšení kapacity
základní školy. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Na Vyhlídce 6, Dobrá Voda u Českých Budějovic požádala o
navýšení kapacity základní školy od 1. září 2017 o 10 žáků z těchto důvodů: Současná kapacita základní školy, která před
přestavbou nikdy nebyla naplněna, je 320 žáků. Byla stanovena po původní kolaudaci školy, kdy počet žáků ve třídě nebyl
nijak omezen.V letošním roce odejde na střední školy cca 15 žáků. V současnosti má škola 291 žáků, po odchodu dětí na
střední školy by zůstala volná kapacita pro zápis do 1. tříd a nově přestupující žáky (přistěhování) do vyšších ročníků cca 44
míst. Proto škola žádá o souhlas s navýšením kapacity školy o 10 žáků a s provedením s tím spojených změn v síti škol a
zápisem do školského rejstříku. Nová kapacita školy vzroste na 330 žáků. Asi hodinová diskuze k tomu byla, nejen podle
mého názoru, naprosto zbytečná, protože škola přestavbou získala pět nových tříd a jednu malou, která byla zvětšena na
třídu plnohodnotnou. Pro požadovaný navýšený počet žáků je tedy tříd dost i s rezervou.
Školský zákon říká, že ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo
ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků, uvedené ve školském rejstříku.
Školským obvodem naší školy je katastr naší obce, všichni dobrovodští žáci byli přijati.
Na druhou stranu tentýž zákon říká, že obec je povina zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu, a dětí umístěných na jejím území ve školských
zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem
nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních.
Pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný školský obvod a je ohroženo plnění poviné
školní docházky dítěte uvedeného v předchozím odstavci, krajský úřad opatřením obecné povahy pro toto území
vytvoří nebo na ně rozšíří školský obvod nebo společný školský obvod základní školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo
svazkem obcí, a to s platností nejdéle na 24 měsíců. To je případ sousedního Srubce, který vlastní školu nemá a tento
paragraf školského zákona by byl v tomto případě krajským úřadem s největší pravděpodobností použit. Srubec uvádím
proto, že děti ze Srubce, navštěvující dobrovodskou školu, jsou nejtěžším kalibrem argumentů pro skupinku maminek, pro
které je starosta obce největším škůdcem pro Dobrou Vodu a pro zdárný rozvoj jejich dětí. Pro představu čtenáře uvádím
počty žáků naší školy a místa bydliště, kde jsou tito žáci hlášeni k trvalému pobytu: Dobrá Voda 188, Srubec 48, České
Budějovice 40, Dubičné 11, ostatní 4. Z mě předložených čísel je zřejmé, že průměrný počet žáků ve třídě je 22,4 a nejvyšší
počet žáků má současná VII. třída - 29. Limity, dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou minimálně 17 žáků,
maximálně 30 ve třídě. Vzhledem k tomu, že každoročně opouští po páté třídě školu několik dětí odcházejících na
gymnázia, bude se průměr na třídu brzy blížit k nižší hranici. Pokud bychom ji překročili směrem dolů, což nelze v blízké
budoucnosti vyloučit, musela by náklady na provoz školy místo kraje doplácet obec. To jistě nechceme. A protože počty
narozených dětí na Dobré Vodě stagnují, demografický vývoj a možnosti další zástavby v obci v tomto směru také na
populační explozi neukazují, budou nám patrně během 4-5 roků děti z okolních obcí a případné finanční kompenzace dobré.
Kapacita školní družiny stanovená pro toto školské zařízení s účinností od 1. září 2017 je 150 dětí. Bude tedy otevřeno další
oddělení školní družiny pro dalších 30 žáků. Pro všechny tak je připraveno místo a zabezpečen i pedagogický dozor.
Shrnuto: volných prostor máme nyní ve škole tolik, že můžeme připravit pro výuku jazyků, informatiky, tělesné výchovy i
vaření třídy dělené a to, zda se učebna po vyučování promění na školní družinu, nebo se po skončení výuky přesunou děti do
jiné prázdné učebny, kde jim budou chybět např. lavice, nechme na vedení a učitelích školy. Uvědomme si, že základní
škola je vyšší stupeň než škola mateřská a i školní družina má mít jiné ambice než mš. Tím však není myšlno, že výchovně
vzdělávací proces v naší mateřské škole není na vysoké úrovni j.š.

Na čem právě pracujeme
Začalo se s intenzivní dostavbou areálu základní školy, která musí být včetně závěrečného vyhodnocení pro ministerstvo
financí hotova do 31. srpna t.r. Tato závěrečná etapa spočívá v kosmetických úpravách vnějšího pláště školy, dokončena již
byla přeložka kabelu VN podél příjezdové cesty na nádvoří školy, připravuje se výstavba sběrače dešťových vod a
akumulační vsakovací nádrže na tuto vodu na nádvoří. O prázdninách pak bude dokončena příjezdová komunikace do areálu
proto, aby rodiče, kteří přivážejí malé dětí do školy automobily, nemuseli ani krátkodobě odstavovat automobily v ulici Na
Vyhlídce a tím způsobovat časté kolizní situace. Budování této komunikace musí počkat na prázdniny z toho důvodu, že se
jedná i o jedinou zásobovací cestu pro kuchyni. K bezpečnému příjezdu ke škole dostanou rodiče přesnou informaci před
koncem prázdnin, ale už nyní je žádám, abyste vysazování a nastupování dětí jdoucích do školy i ze školy z ulice Na
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Vyhlídce velmi omezili. V mateřské škole je nutné vyměnit tři okna na západě budovy, omítku chodby, spojující všechny
čtyři pavilony „přesíťovat“ z důvodu praskání spojů panelů a vymalovat ji. Je také nutné vyměnit celou vodovodní přípojku
z litiny v areálu školky, která praskla letos v zimě a to v historii školky poprvé, ale patrně jako upozornění na stáří materiálu.
Pro všechny zmíněné akce je zásadním problémem získat dodavatele, resp. řemeslníky. I přesto se podařilo dokončit
veřejné osvětlení v celé Hornické ulici a začali jsme tam s opravami chodníků. Během prázdnin dojde i k celkové opravě
komunikace Hornická od křižovatky s ulicí U Haldy až ke hřbitovu, včetně vybudování nové kanalizace od hřbitova.. Po
tuto dobu bude cesta ke hřbitovu dostupná pouze pro pěší. V současné době se vyměňuje kanalizace v Olšové a Spojovací
ulici. Tam byla spíše z opatrnosti projektově připravena také výměna dožívajícího vodovodního litinového potrubí, kterou
jsme plánovali příští rok. Vzledem k tomu, že technický stav a také vedení trasy tohoto potrubí a i potrubí plynového není v
souladu s technickými mapami, museli jsme výměnu litiny zahájit už nyní. Suchovod (náhradní povrchové vedení vody pro
18 RD) se již připravuje. Komunikace včetně veřejného osvětlení, jehož stožáry i kabel vedou právě také nad trasou vody
bude včetně chodníků upravena až v příštím roce.

Poradna pro oběti trestných činů v Českých Budějovicích pomáhá od ledna 2017
V rámci projektu ,,Proč zrovna já? II.,, zřizuje Probační a mediační služba speciální poradny, které poskytují
pomoc obětem trestných činů. Kromě dalších 54 měst po celé České republice funguje poradna pro oběti i
v Českých Budějovicích. Je otevřená od ledna 2017 a to pro každého, kdo se cítí být obětí trestného činu,
nehledě na druh činu a způsobený následek. „Služba pro oběti trestných činů je určena opravdu pro každého,
kdo se cítí být obětí a kdo potřebuje získat informace, jak svou situaci řešit. Ráda každému pomohu s tím, co
bude pro něj nejtíživější – klienty v jejich těžké situaci vyslechnu, poskytnu informace o možnostech dalšího
postupu, o právech oběti či o průběhu trestního řízení, doprovodím je na soud či policii a v případě potřeby
zprostředkuji setkání s psychoterapeutem. Samozřejmostí je diskrétní přístup a pokud si klient přeje, tak i
úplné zachování anonymity“, komentuje poradkyně z Českých Budějovic, Veronika Šillerová. Poradkyni lze
kontaktovat na telefonu 727 940 175 či elektronicky e-mailem sillerova.pms@gmail.com. Následné
konzultace probíhají na středisku Probační a mediační služby na adrese Karla IV 12. nebo v kanceláři na ulici
Lidická 124/11 a jsou pro klienty zcela bezplatné.
Na dětském dnu to začalo. A vznikl kolektiv mladých hasičů v Dobré Vodě.
Velká poptávka dětí a rodičů o hasičinu během dětského dne vedla Stanislava Augustina k rozhodnutí, že koncem
června roku 2014 svolal na břeh rybníka Lusný první pokusný trénink pro malé zájemce o hasičský sport. Tehdy jsme
ani my dospělí neměli příliš velkou představu o všech disciplínách a pravidlech, která hra Plamen, určená mladým
hasičům, obnáší. Nadšení dětí nás však přesvědčilo o smysluplnosti naší snahy, a tak jsme během léta zahájili nutný
proces k získání oprávnění pro vedení mládeže a již v září jsme se se dvěma týmy zúčastnili naší první dětské soutěže
v Dolním Bukovsku. Výsledky odpovídali naší nezkušenosti, ale svou účastí v soutěži jsme všechny zúčastněné
pořádně překvapili. Na závěr tak překvapili i pořadatelé nás, když ocenili naše začínající děti nečekaným
,,Motivačním pohárem“ za snahu. Pro děti to tehdy byl potřebný impuls nevzdat se po prvním neúspěchu. Hasičský
sport však není jen o tom, jak nabrat vodu z kádě a co nejrychleji ,,nastříkat“. Požární útok, jak se tato disciplína
nazývá, je sice nejčastější disciplínou, se kterou se veřejnost běžně setkává, ale ne jedinou. Začali jsme se proto
narychlo učit jednotlivé disciplíny a nakupovat potřebné vybavení. V našich začátcích nám byli velkou oporou i naši
sousední hasiči z Dubičného, kteří nás po několik tréninků učili, jak správně chápat výklad mnohdy nejednoznačných
pravidel. V říjnu jsme se jako naprostí outsideři přihlásili do celoroční soutěže - hry Plamen. Tato hra je každoročně
zahájena se začátkem školního roku a skládá se z dvou tématických částí práce s mladými hasiči. První se zaměřuje na
výchovně vzdělávací celoroční činnost a je hodnocena podle plnění povinných okruhů činností, jakými jsou např.
absolvování stanoveného počtu výletů, besed, návštěv výstav, muzeí či kin, uspořádání brigád nebo jinak veřejně
prospěšných akcí, získání odznaků odbornosti nebo specializací mladými hasiči, vedení kroniky a účastí min.
stanoveného počtu i na jiných sportovních soutěžích, které nejsou zahrnuty ve hře Plamen.
Druhá část je zaměřena na sportovní výkony dětí. Mezi základní disciplíny, které jsou pro hodnocení dětského
kolektivu povinné, jsou požární útok, štafeta 4 x 60 metrů, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic a závod požárnické
všestrannosti. Poslední jmenovaný závod je terénní běh na 3 km (2 km pro děti do 11 let), během kterého skládají
předepsané úkoly jako střelbu ze vzduchovky, základy zdravovědy, znalost topografických značek, vázání uzlů,
překonání překážky po vodorovném laně a ověření znalostí požární ochrany – technické prostředky pož. ochrany a
určování vhodného přenosného hasícího přístroje k vylosované hořlavé látce. Po absolvování všech těchto jmenovaných
disciplín proběhne závěrečné vyhodnocení a ukončení ročníku.
Letošní ročník 2016/2017 Hry Plamen byl uzavřen posledním bojem o potřebné body dne 7. 5. 2017 v Týně nad Vltavou,
kde se našemu kolektivu mladých hasičů v kategorii starších podařilo obsadit konečné 4. místo. Za tento úctyhodný a pro
mnohé nečekaný výsledek patří našim mladým sportovcům má VELKÁ GRATULACE a všem trenérům se Standou v čele
moc děkuji za jejich celoroční práci. Š. Irová.
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Budou reprezentovat obec v zahraničí
Fotbalový klub SK Dobrá Voda se 17. června zúčastní mezinárodního turnaje mládeže Dunaj-Vltava 2017, který
pořádá město Třeboň ve spolupráci s bavorským okresem Freyung-Grafenau a sportovními kluby TJ Jiskra Třeboň a
SV Greinet. Turnaj je spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Koná v bavorském městě G
rainet.Turnaje se zúčastní 8 týmů z České republiky a 16 týmů z Německa. Turnaj je pro hráče starší přípravky, tedy
ročník 2006 a mladší. Cílem tohoto turnaje je nadchnout mladé hráče pro přeshraniční a mezinárodní spolupráci a
přátelství. Bude to rovněž zajímavá zkušenost hrát s týmy na které normálně nemáme šanci narazit a také uvidíme jak
fungují kluby za hranicemi. Akce začíná v 09:00 příjezdem sportovních klubů k víceúčelové hale v Grainetu, 09:25
následuje vystoupení dechovky Fürholz před halou, v 09:35 nástup mužstev k slavnostnímu průvodu vedle Raiffeisenbanky Grainet, následuje v 09:45 průvod všech zúčastněných na sportoviště, kterého se se mohou zúčastnit i rodinní
příslušníci a návštěvníci, v 10:00 přijde na řadu slavnostní zahájení s proslovy. Dobrovodští začínají hrát v 11 hod. s
SK Klatovy 1898, dále s TV Freyung, SG Schönbrunn, DJK Karlsbach a TSV Schönberg. Věřím, že udělají vše proto,
aby naší obec a klub co nejlépe reprezentovali. Náklady na dopravu autobusem, pokud ji klub využije, budou až do
výše 500 Euro hrazeny pořadateli. Kdo by chtěl naše hráče osobně povzbudit, cesta do Greinetu přes Strážný autem
trvá 2 hodiny a je téměř přesně 100 km dlouhá. Michal Beredzas a J. Šabatka.

Zpráva o Dobrovodském dnu Země
Dne 8. dubna se v naší obci konal druhý Dobrovodský Den Země. Dopolední úklid se konal v rámci celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“. Odpolední program byl pojat jako naučně-zábavné odpoledne pro děti.
V 9:30 jsme se sešli před kostelem u farské zahrady. Uklízet se vydalo přes 40 lidí, polovina z toho byly děti do 18 let.
Všichni byli seznámeni s pokyny, jak například postupovat při nálezu nebezpečného odpadu, mrtvých zvířat, injekčních
stříkaček nebo třeba i vzácného pokladu. Rozdělili jsme se na několik skupinek a vydali jsme se s pytli a rukavicemi uklízet.
Někdo uklízel v lese u hřbitova, někdo v lese za budovou Lesů ČR, jiní se vydali do lesa u Borové ulice a pozornosti neušly
ani svahy podél Dobrovodského potoka. Oproti loňsku se objem sebraného odpadu snížil. Loni jsme likvidovali odpad
nashromážděný za dlouhá léta. Ovšem i letos jsme sebrali nemálo odpadu – odhadem 250Kg. Jaké odpadky jsme našli v
lese? Například stočené pletivo včetně ostnatého drátu, starou kancelářskou židli, pneumatiku nebo třeba sbírku 30
prázdných lahví od rumu.
Po pracovním dopoledni následoval příjemný společný oběd na staré faře a chvilka pro oddech, kávu a moučník na farské
zahradě. Poté začal odpolední program. Děti obcházely stanoviště s úkoly s ekologickou tématikou s důrazem na vztah k
vodě a její čistotě. Děti mohly poznávat různé vodní živočichy nebo si vyzkoušet princip čistění vody hravou formou. Vedle
toho měly děti možnost vyrobit si výrobky z některých recyklovaných materiálů a s tématickým zaměřeným na přírodu a
vodu.
Odpolední program pro děti připravili studenti Česko-anglického gymnázia a pracovníci společnosti Cassiopeia. Výtvarné
dílny zajistila Angelika Cerenina. Obec akci podpořila finančním darem ve výši 5 500Kč a také následně zajistila odvoz
odpadu. Místní farnost nám poskytla svoji krásnou zahradu a zázemí staré fary. Všem, kdo přispěl ke zdárnému průběhu
celého dne, velmi děkujeme za pomoc a spolupráci.
Dobrovodský Den Země se dle ohlasů zúčastněných vydařil a měl příjemnou atmosféru. Věříme, že děti, které pomáhaly
při úklidu, nebudou les v budoucnu vnímat jako odpadkový koš. Děkujeme všem občanům, včetně dětí, kteří se této akce
zúčastnili a mají zájem o naše životní prostředí. A prosíme také všechny naše sousedy, aby se snažili vnímat les jako
přírodní bohatství naší obce, ne jako odkladiště nepotřebných věcí. Od toho máme nedaleký sběrný dvůr.
Krásné jarní a letní procházky v čistém dobrovodském lese Vám za organizátory přeje Lucie Doležalová

Odpadové hospodářství
V tomto roce se změnil svozový plán odpadů. Připomínám, že komunální odpad se vyváží vždy ve středu a to ranní
směnou. Naopak biologicky rozložitelný odpad nově každý sudý týden v pátek převážně v odpoledních hodinách.
Plasty 1x za 14 dnů vždy v sudý týden a to v pondělí, papír 1x za 14 dnů v lichý týden a to ve čtvrtek a sklo 1x za 2
měsíce (sudý měsíc) v 1. nebo 2. týdnu. Tyto termíny jsou dodržovány svozovou firmou bez ohledu na to, zda je či
není svátek nebo den pracovního klidu.
Kromě toho odvážíme obecním automobilem plasty i papír mimo tyto termíny podle potřeby jednou až dvakrát
týdně. Jen za období od 1. ledna do 31. března bylo z obce odvezeno celkem 3,978 t papíru, 4,750 t plastů, 6,242 t skla
a zatím není vyčísleno, kolik jsme odevzdaly plechovek od konzerv, pro jejichž odevzdávání jsou určeny zatím dva
kontejnery šedé barvy. Připravujeme rozmístění kontejnerů na drobné elektrospotřebiče a použité baterie. A kolik nás
toto vše stálo? V roce 2013 1,569.631 Kč, 2014 1,865.101 Kč, 2015 1,819.443 Kč a v roce 2016 1,852.736 Kč. V
těchto částkách pak nejsou započítány ceny za odpady ze hřbitova a z dobrovodské pouti ani odvoz elektrospotřebičů a
pneumatik ze sběrného dvora do provozovny firmy Marius Pedersen. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k navýšení
poplatku za skládkování komunálního odpadu, které vychází ze zatím neschváleného zákona o odpadech (což přjde na
řadu patrně příští rok), je třeba nezbytně zdokonalit separování odpadů z domácností a zvýšit podíl separovaného
odpadu. V popelnicích se nachází stále velké procento plastů, plechovek i nápojových kartonů. Aktuálně k bioodpadu.
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K nádobám na bioodpad jsou nyní přidávány občany pytle s trávou nebo listím. Svozová firma tyto pytle nesváží.
Pokud se vše při jednom svozu nepodaří do nádoby uložit, nechte trávu na příště, její objem bude po uložení na
hromadu za 14 dnů poloviční. Jinak to bohužel po domluvě s firmou zajistit nelze. V úvahu přichází možnost přidělit
podobně jako pro bioodpad bezplatně do domácností nádoby nebo pytle na plasty, které by se svážely např. jedenkrát
měsíčně. Také se zaměříme na firmy, které si bez zábran „odlehčují“ do našich kontejnerů od odpadů, které sami
produkují a nemají smlouvu s nějakou svozovou firmou. Budou-li obyvatelé plastové lahve sešlapávat, kartonové
krabice rovněž, vejde se jich do kontejneru daleko více a obvykle nebude v okolí míst pro separaci svinčík. Nedělá ho
starosta ani „obec“, jak se někdo mylně domnívá, ale neukázněný obyvatel obce.jš.

Vážení přátelé a spoluobčané,
Dne 3. června 2017 ve 13,00 se ve sportovním areálu a fotbalového hřiště bude konat Dětský den. Je
pořádán Spolkem dobrovolných hasičů Dobrá voda u Českých Budějovic a Spolkem sportovního klubu
Dobrá Voda u Českých Budějovic, za spolupráce obce Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Spolek Dobrovolných hasičů připravil pro děti tradiční atrakce a dále přibudou ukázky z hasičských soutěží.
Bude to část překážkových štafetových běhů, aby si to v rámci DD děti mohly vyzkoušet.
Akce Spolku sportovního klubu budou mít dvě fáze. Již dopoledne oddíl Badmintonu v 9,00 hodin pořádá
turnaj pro děti – hráče i amatéry – v tělocvičně místní základní školy. V areálu fotbalového hřiště pak oddíly
Fotbalu, Hokejbalu, Stolního hokeje a Tenisu budou mít pro děti připraveny soutěže v dovednostech, které
tyto sporty obnáší. Koncepční práce tenistů přináší i první úspěchy: Poslední tři mistrovská utkání s
přehledem vyhráli a zájemců o tenis zejména z řad dětí opět přibylo.
Všechny Vás tímto srdečně zveme na tuto již tradiční akci. Věříme, že zúčastnění budou s akcí spokojeni.
Jak si říkáme každý rok – hlavně ať Nám všem vyjde počasí a užijeme si tuto událost s radostí v srdcích.
Za Spolky Vás všechny zvou: Šárka Irová a Antonín Libertin – Předseda Spolku SK
Přijďte si vyzkoušet nejpopulárnější sport poslední doby – badminton
Oddíl SK Dobrá Voda uspořádá v rámci dětského dne otevřený turnaj v badmintonu. Přijďte si vyzkoušet
nejrychlejší raketový sport, který si v posledních letech získává velkou oblibu. Vítáni jsou všichni - děti i
rodiče, úplní začátečníci i hobby hráči. Souběžně bude probíhat i turnaj našich mladších hráčů, který Vám
předvedou praktickou ukázku juniorského badmintonu. Přijďte nás navšítivit v sobotu 3. června v
dopoledních hodinách do tělocvicny základní školy. A co vzít sebou? Vhodnou obuv do tělocvičny a dobrou
náladu, o ostatní se postaráme my. Budeme se na Vás těšit. Michal Prokeš.

Parkování na vozovce bude pokutováno
I přes opakované výzvy oú Dobrá Voda u Českých Budějovic po konzultacích s Policií ČR parkují občané
vozidla stále na místních komunikacích. Dopouštějí se tím přestupku podle zákona č. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích. Žádná z místních komunikací totiž není dostatečně široká, aby zde
bylo možné (byť jen po jedné straně) parkovat! Po zaparkování musí zůstat volný třímetrový pruh v obou
směrech jízdy - tj. 3 m v jednosměrce a 6 m u obousměrné komunikace. Není povoleno ani parkování na
chodníku!!! Parkování na ulicích začne bez dalších upozornění v nejbližší době řešit Policie ČR. Nechtějme,
abychom dospěli do stavu jako v některých budějovických sídlištích, kde je vozidel tolik, že policie patrně
rezignovala. V sobotu 6. května např. v ulici Požárníků stálo po obou stranách tolik aut, že byla neprůjezdná
a dvě protijedoucí auta musela vycouvat, aby postupně mohla odjet. Autoopravnu, která má na tomto stavu
největší podíl jsem na situaci upozorňoval mnohokrát. Pokud si nájemce nabere do opravy tolik aut, že je ani
po několika měsících nemůže opravit, pocítí to finančně. Skutečně nebezpečná bývá situace na vrcholu kopce
ulice Na Vyhlídce kvůli zbytečně zaparkovanému vozidlu. Je zbytečné mi telefonovat večer, že paní nemůže
vyjet ze zahrady, protože jí před vjezdem parkuje auto. Buď musí na souseda zazvonit a vyzvat ho, aby si s
autem přeparkoval, nebo zavolat Policii ČR.
Vyzýváme znovu řidiče, neparkujte na vozovce ani na chodníku, vyhnete se pokutě. Každý řidič je
povinen parkovat na místě k tomu vyhrazeném nebo na svém pozemku. Obec není povinna zajistit majitelům
domů parkování na obecních pozemcích! j.š.
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