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Upozornění majitelům psů
V poslední době se opět objevilo několik (a vesměs
oprávněných) stížností na majitele psů. Je to buď znečišťování veřejného prostranství věrnými přáteli člověka a
nebo jejich volný pohyb bez vodítka. Už to, že průvodce
psa s sebou nemá sáček na psí exkrementy je špatné. Peristaltiku střev takového pejska těžko ovlivníme a odpověď
typu „už to má za sebou a když tak to přijdu uklidit“ je nevěrohodná. O odpovědi „ kdyby tu byly stojánky se sáčky,
tak je tu čisto“ lze diskutovat. Instalovat stojánky se sáčky
je sice možné, ale při dnešním stupni vandalismu by jistě
dlouho na svých místech sáčky ani stojánky neobstály. Zástupci některých pražských čtvrtí, kde to zkusili, by o tom
mohli hovořit. Navíc jejich cenu by bylo samozřejmé nutné
promítnout do poplatku za psa, tak jako vydávání těchto
sáčků majitelům psů na obecním úřadu. Takový návrh už
také padl. Domnívám se však, že nepotřebného „obalového“ materiálu, vhodného k tomuto účelu má každý doma
dost a není třeba vynakládat k tomuto účelu další finance,
kterých má dnes málokdo nazbyt a kdo sáčky nemá, jistě
ví, kde se dostanou koupit. Jinou kapitolou je volný a na-

prosto nekontrolovaný pohyb psů. Nejenže hrozí napadení člověka nebo jiného psa a také k němu již došlo, ale
je zde řada případů, kdy došlo k potrhání srnčí zvěře a jejímu drastickému, pomalému umírání. To bylo v loňském
roce opakovaně v lokalitě pod školou, nyní v lese sousedícím s Pomezní a Borovou ulicí. Vynadat za to starostovi
sice přinese někomu významnou úlevu, účinnější však je
vzít papír, napsat „byl to pes toho a toho a udělal tohle a
tohle, podpis“. Pak se případu chopí buď Policie nebo
přestupková komise a můžeme se dobrat nějakého výsledku. Bez takového oznámení s argumentem „nejsem
udavač“ je vše k ničemu. Vrstva sněhu, která psí
„hromádky“ kryla, mizí. Je jich hodně a nejenom na Dobré Vodě. Budeme je postupně uklízet, nelze však na tuto
práci vyčlenit na trvalo pracovníka. A tak bude záležet na
uvědomění majitelů psů. V razantním navýšení poplatků
za psa (za rok se vybere na poplatku jen sto tisíc Kč) a zaměstnání člověka k úklidu z těchto peněz řešení nevidím,
ale bude-li to nutné, je i k tomuto řešení možné sáhnout.
jš.

Zápis do mateřské školy
MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic zve rodiče a děti k zápisu pro školní rok 2011/2012. Zápis bude ve dnech 28.
března a 29. března 2011 od 14. do 16. hodin. ve třídě Bodlinek (prostřední žlutý pavilon). Děti jsou přijímány podle
stanovených kriterií:
1. Dle §34, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. mají absolutní přednost pro přijetí děti 5leté, které následující školní
rok zahájí školní docházku a dále mají trvalé bydliště v Dobré Vodě u ČB.
2. Děti ve věku 3-5 let zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB s pravidelnou celodenní
docházkou.
3. Děti ve věku 3-5 let nepracujících matek s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB s pravidelnou celodenní docházkou.
4. Děti ve věku 5 let z jiných obcí, které následující školní rok zahájí školní docházku. Přijetí takového dítěte je
možné pouze při volné kapacitě školy.
5. Děti ve věku 3-5 let z jiných obcí, jejichž rodiče jsou zaměstnaní, nepobírají rodičovský příspěvek do 4 let
věku dítěte, s pravidelnou celodenní docházkou. Přijetí takového dítěte je možné pouze při volné kapacitě ško ly.
6. Děti, jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, jejichž pobyt v MŠ je omezen na 4
hodiny denně dle § 31 Zákona č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře.

Hasičský ples
V lednu mnozí z nás navštívili tradiční Hasičský ples, který se pro Dobrou Vodu zcela netradičně konal v prostorách
DK Metropol. Dlouholeté obavy z distribuce místenek, vylučující osobní zvaní příslušníky sboru se rychle rozplynuly,
šířené „zaručené“ informace, že točené pivo nebude, nebo se bude točit do „kelímků“ také rychle vzaly za své. Mimořádně bohatá tombola jistě nikoho nezklamala, každý pátý prodaný lístek bral výhru. Dárcům cen do tomboly děkuje me. Obě kapely se v příjemném prostředí pravidelně střídaly a hrály bez přestávek. A protože ani facky na sále nepadaly a všichni se v pořádku ať už vlastními povozy nebo tradičně autobusem dostali domů, je třeba poděkovat
dobrovodským hasičkám a hasičům za obětavou práci při přípravě tohoto vydařeného plesu. Věřte, že je to mnoho
hodin obětavé práce už od léta! A vás všechny, kteří jste se zúčastnili nebo se chystáte na ples v roce 2012 upozorňuji:
rezervujte si volno na 21. leden 2012 opět do Metropolu! jš.

BŘEZEN 2010

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

Jak dál s odpady?
Česku vážně hrozí, že si brzy nebude vědět rady, jak
naložit s komunálním odpadem. Už za šest let, tedy v
roce 2017, totiž nemůžeme podle nařízení EU více než
polovinu roční produkce domovního odpadu ukládat na
skládky, ale čistě spalovat. Mnohamiliardové investice
do spaloven však stojí. Zaujal mě rozhovor, který poskytl Právu Roman Mužík, šéf jedné odpadové
společnosti, odborník na odpady a jednatel českorakouské odpadové společnosti. Investoři i vyspělé ekologické technologie přitom jsou, ale vše blokuje fakt, že
odpad sice všichni mohutně produkujeme, jenže nikdo
dnes nechce mít za humny skládku nebo spalovnu.
„Reprezentujete firmu s kapitálovým a technologickým
zázemím v Rakousku, které svým přístupem patří k
nejzelenějším zemím v Evropě. Jste geolog. Může podle
vás i v Česku dojít k takové situaci jako v italské Neapoli, kde už měsíce těžce vázne odvoz a ukládání komunálního odpadu, který potom zůstává v ulicích?“
„Může. Itálie se potýká s nedostatkem spalovacích i
skládkových kapacit. Včas neřešili výstavbu vlastních
zařízení. A to by se mohlo stát i v Česku. Důsledky jsou
značné. Italové teď komunální odpad vozí za velké
peníze do Německa kde je likvidován v supermoderních
spalovnách. Energii z odpadů pak využívá německá
společnost. V Česku máme na rozdíl od Itálie sice vybudovanou síť skládek, jenže těm už také pomalu odzvonilo. Stejná situace, kdy nebudeme vědět co a kam s odpadem, se tedy klidně může opakovat i u nás.“ „Co
přesně nám EU nařizuje, co se týče komunálního odpadu?“
„Česko se zavázalo, že do roku 2017 sníží objem
skládkovaného odpadu o 65 % proti roku 1995. Tento
cíl nebude možné bez postavení nových spaloven splnit.
Odpady průmyslové a nebezpečné se pak musí spalovat
stoprocentně. Česko může zažádat o výjimku, ale není
jisté, že jí dostane, i tak by se termín prodloužil pouze
do roku 2020. Evropa se ubírá cestou ke spalování. Je
lepší energeticky využít odpad než prolamovat těžební
limity a drancovat přírodní zdroje.“ „Kolik odpadků
Češi ročně vyprodukují?“ „V roční produkci odpadu na
jednoho obyvatele se pohybujeme někde na konci žebříčku EU. Je velmi pravděpodobné, že s dalším vývojem
konzumní společnosti bude i odpadová produkce v ČR
narůstat, klidně na dvojnásobek, což je evropský průměr. Jeden Čech nyní vyprodukuje bezmála 300 kg opadu za rok. (Toto číslo odpovídá současné skutečnosti na
Dobré Vodě bez separovaného odpadu!)
Celkově se tak pohybujeme kolem 2,5 milionů tun,
když odečteme, co se vytřídí. Z toho jde do spaloven
pouze 700 tisíc tun, zbytek leží na skládkách. Je nutné
vystavět spalovací kapacity minimálně na 1,2 milionu

tun odpadu, abychom splnili nařízení EU. Máme nejvyšší
čas začít s jejich výstavbou. V říjnu 2009 prezident Václav Klaus prohlásil, když vetoval novelu zákona o EIA,
že tento „zbytečně nesmírně komplikovaný zákon o posuzování vlivů na životní prostředí způsobuje neúměrné
protahování výstavby, a bývá nepřekonatelnou překážkou
pro stavbu nových významných a potřebných staveb.“
Které významné stavby podle vás EIA zablokovala? Už
několik let stojí projekt moderní spalovny průmyslových
odpadů v Pardubicích s kapacitou do 20 tisíc tun průmyslových odpadů ročně. Odpůrci z místního občanského
sdružení vytvořili silný tlak na laickou veřejnost a procesem EIA se jim podařilo zablokovat tuto spalovnu, kde
má být nasazena nejmodernější čistá technologie, v oblasti, která ji přitom kvůli ekologické zátěži potřebuje.
Prezident Klaus měl v tomto ohledu pravdu. Názor odpůrců převážil nad reálnou potřebností takového zařízení.
Nakonec to povede k tomu, že se odpady z Pardubicka
budou muset likvidovat v jiném regionu. Ale nelze přeci
přehazovat svoji zodpovědnost na sousedy, kteří nemají
nic společného s vaší produkcí odpadů či starých ekologických zátěží. Navíc přepravovat nebezpečný odpad na
větší vzdálenosti přináší zvýšenou míru rizika. Odpady by
se měly likvidovat tam, kde vznikají, ne je vozit k někomu jinému, jako to teď dělají v Itálii, a těžce na to doplácejí, především finančně. Takový systém je mnohem
dražší, než co by je stálo vybudování vlastních spaloven.
Podobné problémy jsou také u projektů moderních spaloven v Plzni, Ostravě a dalších místech, kde se města,
kraje či jiné energetické a odpadové společnosti snaží vybudovat integrované koncepty energetického využívání
odpadů, komunálních i těch průmyslových. Nyní narážejí
na manipulace s názorem laické veřejnosti. Bývá za tím
konkurenční boj, politické kličkování před volbami nebo
třeba obyčejné tmářství. A vždy se k tomu zneužívá právě
proces EIA, tak jak je v Česku nastaven. „Jak se ke
spalovnám staví třeba právě v Rakousku, kde má vaše firma technologické a kapitálové zázemí?“
„Rakousko i Německo již od počátku nezaujatě informovaly občany, stát o spalování šířil osvětu. V rakouském Welsu provozujeme největší spalovnu odpadů, která
se stala národním rakouským vzorem pro vyspělé technologie, které jsou přívětivé k životnímu prostředí. Takové
technologie hodláme uplatňovat i v Česku. Dnešní
spalovny jsou něco jiného, než si kdokoliv z nás pamatuje
z dob minulých. Dvě třetiny moderní spalovny, a také investic, tvoří čistička spalin, která zajistí, aby se do ovzduší nedostaly škodlivé látky. Nejlepší celosvětové technologie dnes znemožňují spalovnám vypouštět nadlimitní
množství jakýchkoliv škodlivin.“

Budeme opět jezdit do Třeboně?
Ano, počítáme s termínem na přelomu dubna a května, pokud bude dost zájemců. Zatím se přihlásili pouze
čtyři, což není osmimístným vozem moc rentabilní. Kdo tedy má zájem, ať po konzultaci s lékařem svůj zájem na obecní úřad sdělí co nejdříve! j.š.
Poplatky za psy a odpad
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Uvedené poplatky lze již zaplatit na obecním úřadu nebo na účet. Důchodci (Pozor, týká se to těch, pro něž je jakýkoliv druh důchodu jediným zdrojem příjmu!), vlastníci psa, zaplatí za jednoho psa poplatek ve výši 200 Kč, ostatní 300
Kč. Poplatek za druhého a dalšího psa se zvyšuje vždy o 50%. Tento poplatek je nutno zaplatit dle platné vyhlášky do
konce února 2011 na číslo účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1341 a číslo popisné. Jsou-li v jedné domácnosti psi
dva, je druhý pes dle platné vyhlášky skutečně druhý a poplatek tedy o 50% vyšší. Rovněž poplatky za odpady ve výši
500 Kč na osobu trvale v obci hlášenou je nutno zaplatit do konce února jednorázově nebo ve dvou splátkách do konce
února a června převodem na účet obce, číslo účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1337 a číslo popisné domu (čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Ti, které jsem požádal, aby poplatky platili z důvodu přestavby úřa du v hotovosti později, mohou tak již učinit do konce března. Vzhledem k tomu, že se zde práce ještě dokončují, prosím, abyste využili pro platbu úřední hodiny, tj. pondělí a středu od 7,30 – 12 a 13- 17 hod. jš.

Knihovna v číslech
Naše Obecní knihovna má ve svém fondu k závěru roku 2010 8 296 knih. Za rok 2010 bylo nově zapsáno 748 knih.
Řadu z nich získala knihovna darem od našich občanů, za což vřele děkujeme. Dále je zde k dispozici cca 1.000 svaz kový knižní soubor dlouhodobě zapůjčený z Jihočeské vědecké knihovny, který je pravidelně obměňován.
Kromě knih je zde rovněž 118 titulů časopisů, které jsou ve velké většině aktuální a všechny získané darem. I když
se v některých případech nejedná o kompletní ročníky, za takovou nabídku periodik by se nemusela stydět ani mnohá
velká knihovna. I dárcům těchto časopisů děkujeme.
Dále upozorňujeme místní studenty všech škol, že v naší knihovně je k dispozici většina titulů školní četby, která je v
budějovických knihovnách z důvodu velkého množství studujících a omezeného počtu duplikátů beznadějně rozpůjčena. Dotaz na určitý titul nebo rezervaci můžete učinit telefonicky na tel. 387 201 789 /pondělí+úterý/ nebo e-mailem
na: dobravoda.knihovna@centrum.cz. Do knihovny je zapsáno 271 čtenářů a v roce 2010 sem přišlo 1.677 ná vštěvníků, kteří uskutečnili 4.242 vypůjček. Dále zde bylo v tomto roce realizováno 11 akcí pro veřejnost a je zde
k dispozici zdarma Internet. Vykazovaná a počítačem evidovaná čísla dokazují, jak je toto naše kulturní zařízení v obci
využito a občany vyhledáváno. Do uvedených čísel ovšem není zahrnuto, že s téměř každým čtenářem a každou vý půjčkou čtou půjčené knihy a časopisy většinou i další členové rodin, někdy i sousedé či kamarádi. m.v.

OBECNÍ KNIHOVNA
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Vás srdečně zve na besedu

s psychotronikem a specialistou na záhady
a energetická místa v krajině

Ing. PAVLEM KOZÁKEM
autorem knih: Tajemná místa na jihu Čech, Léčivá místa jižních Čech, Sto léčivých míst v jižních Če chách, Energie krajiny, Záhady leteckých neštěstí a mnoha dalších.
Dozvíte se třeba o existenci energetických míst na Dobré Vodě. Některé knihy lze na místě zakoupit a ne chat podepsat autorem.
Beseda se bude konat v pondělí 7. 3. 2011 od 17.00 hod. v dětském oddělení Obecní knihovny, Lázeňská 42
/vedle pošty/. Vstup zdarma.
Kácení stromů
Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic je věcně příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. v
platném znění, příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. (1) písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, v přenesené působnosti Obce Dobrá Voda u Českých Budějovic podle § 109 odst. (3) písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění, ve smyslu § 8 odst. (1) a § 76 odst. (1) písm. a)
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, v souladu s § 67 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění ...atd. Jako
takový povoluje kácení stromů volně rostoucích mimo les s kmenem o obvodu 80 cm a větším, měřeným ve výši 130
cm nad zemí nejen občanům obce, ale i obci Dobrá Voda u Českých Budějovic. Jedná se o bezplatný správní úkon, kte rý spočívá ve vydání Rozhodnutí s výrokem „nesouhlasí“ nebo „souhlasí“. Strom uvedených parametrů, kromě stromu
ovocného, pokácený bez tohoto Rozhodnutí, je stromem poraženým tzv. „na černo“.
V případě obce (jako subjektu) je rovněž nutné si každé způsobí škodu nebo úraz – viník je jasný předem – stakácení povolovat. Zde je zvlášť důležité vážit každé ká- rosta obce. Pokácíš a v takovém případě je třeba očekávat
cení a to ze dvou pohledů: Nepokácíš, strom spadne a minimálně dotaz Inspekce životního prostředí, protože se
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jistě najde oznamovatel, kterému tento úkon vadí z
mnoha důvodů. Proč se ptát starosty, který by důvod vysvětlil, když jsou tu orgány vyšší...Tak tomu bylo např. v
případě Douglasky tisolisté před obecním úřadem. Když
už někdo přehlédl větve ulomené vahou sněhu v roce
2006 a od té doby ji nešlo ozdobit ani jako vánoční
strom, když už někdo nemohl vidět kořeny, které doslova
ucpaly potrubí kanalizace, kořeny prorůstající zdivem do
sklepa, zvedající podezdívku oplocení, tlak dvou sousedních kořenů na kabel veřejného osvětlení až ho přerušily... Smrk na Lázeňské ulici, situovaný v chodníku před
mostem a bránící ve výhledu do křižovatky v Potoční ulici byl odstraněn z podnětu oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu. I toto kácení bylo
navíc konzultováno s Agenturou ochrany přírody a krajiny a rovněž schváleno. Cypřiše a zeravy (thuje) na hřbi-
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tově byly odstraněny nebo zkráceny proto, že bylo nebezpečí jejich vývratu nebo dokonce zlomení následkem
hniloby dřeva a hrozilo následné poškození pomníků. Pět
lip v okolí hřbitova bylo poraženo proto, že byly buď
zčásti suché ale rozhodně všechny měly kmen napadený
hlubokou hnilobou. Vše je fotograficky dokumentováno.
Jejich pád byl jen otázkou času a silnějšího větru. U ostatních byly ořezány odbornou firmou suché větve a proveden zmlazovací, radikální řez. V každém případě bylo už
na podzim předem provedeno v nejbližším okolí náhradní
sázení trojnásobného počtu stromů. Další kácení na
obecních pozemcích do podzimu plánováno není. Nechám však posoudit zdravotní stav stromu u vchodu do
farské zahrady. Ten byl buď poškozen mechanicky nebo
mrazem na kmeni. Při poklepu na kmen se zdá rovněž poškozený a jeho odstranění zvažujeme. jš.

Nabídka palivového dříví
Ceny paliva: za kulatinu nebo štípaný, skládaný metrový buk- 1050 Kč/m, borovice, smrk- 590 Kč/m .
Po domluvě lze udělat i jiné rozměry např. 0,5m,33cm....
Dopravu mohu zajistit vozem Avia (sklápěč) kam mohu naložit 5m- buku, 7m- smrk,borovice. Cena za dopravu do
Vaší obce by byla 1100 Kč.
Děkuji za zveřejnění ve Vašem zpravodaji
S pozdravem Ota Ondřej
tel.603 977 532

29 rodinných domků na Dobré Vodě
Mnohým z vás neuniklo, že v lokalitě pod školou, kolmo na Starou cestu je budována nová komunikace s pracovním
názvem „Nová cesta“. Po obou jejích stranách bude stát celkem 29 rodinných domků, Informace pro zájemce o koupi
pozemků:
Prodej stavebních pozemků v atraktivní lokalitě Dobrá Voda.
Možnost výstavby rodinných domů
Investor : Bydlení XL s.r.o.
Studentská 1655/1/b
kontakt : mladkova@thb-as.cz
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