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Zápis se blíží...
(Vyšlo na Novinky.cz, zveřejněno doslovně se souhlasem Václava Klause ml., k zamyšlení nerozhodnutým rodičům.jš).
Jak jste asi zaznamenali, jsem dosti razantním kritikem skoro všeho, co současné MŠMT dělá. Ale dnes udělám výjimku, neb za
problém čím dál masovějších odkladů (tedy, že žáci nastoupí do školy až v sedmi a ne v šesti) fakt nemůže Mgr. Kateřina
Valachová Ph.D..
I samotná snaha posunout zápisy z ledna do dubna má nějakou logiku. Pozdější čas je jednoznačně výhodný z hlediska
posuzování školní zralosti. Klouček pět a půl roku nebo 5 a ¾ – je rozdíl. Koneckonců, kdo byl někdy u zápisu – jistě si všiml
obrovských rozdílů mezi dětmi zářijovými (kterým je pomalu šest a půl v lednu) a dětmi letními, o rok mladšími.
Méně vydařená je související změna, že dítě dříve šlo k zápisu a teprve následně se případně žádal odklad (často právě na základě
lednové moudré rady „zkoušející“ paní učitelky u zápisu). Kdežto teď je snaha, aby dítě přišlo již v dubnu k zápisu rovnou se
žádostí o odklad. To má logiku z hlediska škol – nemohou čekat do července, kdo tedy nakonec nastoupí nebo nenastoupí. Jenomže
to patrně přinese silný nápor na pedagogicko-psychologické poradny – neb se dětí bude předběžně „zkoumat“ více, když již zápis
bude víceméně jen jakási formalita a již se tam půjde s rozhodnutím. A pak také dítě bez žádosti, co nebylo u psychologa, a přitom
je zcela nezralé – to se bude řešit jak? Ale jak jsem uvedl v úvodu, tady není na místě ohnivá kritika, aspoň se nějak řeší (byť ne
úplně šťastně) reálná věc. Věnoval bych dnešní komentář raději právě té reálné věci. Tedy proč pomalu pětina dětí nastupuje do
školy později? Ve velkých městech i víc. Jsou teď děti retardovanější, než byla naše generace? Nebo čím to je? Vidím tyto důvody:
Zaprvé se hodně změnilo postavení dítěte v rodině. Takovéto dřívější „do osmnácti budeš poslouchat, co řeknu já – pak budeš
dospělý a můžeš si jít, kam chceš a dělat co chceš (myšleno ovšem za svoje peníze)“. Tak to dnes nedává žádný smysl, neboť skoro
všichni mladí lidé jsou rodiči opečovávaní do 26 let, někteří snad i déle, a věnují se „přípravě“ na budoucí povolání. Dříve skutečně
existoval silný ekonomický tlak – jdi brzo do školy (klidně, i když ti bude šest až v listopadu), ať z ní brzy vylezeš, vyučíš se
a přineseš nějakou korunu domů. To byla převládající filozofie zejména na venkově. Ale i u mě (jsem narozen začátkem září) se
zcela vážně řešilo, jestli nemám jít radši o rok dřív. Dnes žádné podobné ekonomické nebo jiné úvahy nikdo neřeší. Na děti nečeká
jedenáct let školy, ale dvacet. Tak nějaký roček na začátku nehraje takovou roli.
Zadruhé se zvýšily „práva“ dítěte, zejména právo na „nepřerušované štěstí“ a na odnášení překážek z cesty. Tedy dříve šly
všechny děti do školy v šesti, a v řadě těch případů, kde to nebylo objektivně dobře – to holt muselo dítě nějak překlepat, ostatní
dohonit a vydřít. A když se to nepovedlo, tak propadlo a to byl „odklad“. Takováto filozofie je dnes pochopitelně zcela
nemyslitelná, přičemž ovšem filozofie naprosto opačná nepřispívá rozvoji průměrného dítěte o nic lépe.
Za třetí se domnívám, že v průměru došlo k oslabení výchovy předškoláků, jak v rodinách, tak ve školkách. Tedy ve smyslu
přípravy do školy, kázni, trpělivosti. Souvisí to s předchozím bodem. Dítě je na větším piedestalu, hlavně musí být šťastné. Různě
alternativních školek a postupů jsou mraky. Málokdo řekne názor, že hlavním cílem školky, je připravit dítě do školy. Nebo
dokonce, že tahle školka si na tom zakládá. To by si dnešní majorita rodičů pomyslela, že je ta školka nějaká divná, když má
takovouhle prezentaci. V rodinách je ten úpadek přípravy dětí do školy totiž mnohem markantnější než ve školkách. Jestli jsou teď
děti šťastnější těžko soudit (já jsem třeba chodil do školky taky rád), evidentně jsou však v průměru méně zralé pro školní
docházku.
Za čtvrté se změnila intenzita péče rodičů o dítě. Hodně rodičů provádí fanatickou zájmovou a vzdělávací činnost hlavně v útlém
věku. Předškolák má angličtinu a čínštinu a balet a další kroužky, kam je vožen. Je z toho i rozsáhlá prezentace, video a tak.
Pomalu aby mělo dítě vlastní webové stránky, jak je fantastická osobnost. Málokteří rodiče však tuto intenzitu sebeobětování udrží
a vidíme pak výrazně méně fantastické jedenáctileté osobnosti. Často bez jakéhokoli vlastního zájmu. Chci tím říci, že podobný
přístup a náročné aktivity také nepřispívají zdravému rozvoji předškoláků a jejich zralosti pro školní docházku. Tak za měsíc
s papírem či bez do školy! Nezapomeňte!

Zápis do Základní školy Dobrá Voda u Českých Budějovic pro školní rok 2017/2018 bude ve dnech 21. dubna od 13
do 17 hodin a 22. dubna od 9 do 12 hodin v budově školy.
Zápis do MŠ Dobrá Voda pro školní rok 2017/2018 bude 2.5. a 3.5.2017 od 14 do 16 hodin. Od příštího školního roku
bude povinná předškolní docházka pro děti v posledním ročníku mateřské školy, tedy děti pětileté.

SDH a společenský život v obci - aneb pojďme se společně bavit. Jak se již v posledních létech v naší
obci stalo tradicí, i letos v neděli 30. dubna odpoledne oslavíme filipojakubskou noc symbolickým upálením
čarodějnice a stavění máje. Staré pověry o vzniku tohoto lidového obyčeje praví, že právě o této noci před svátkem
svatého Filipa a Jakuba dosahují zlé síly největší moci, snaží se vládnout a škodit lidem a jejich majetku. Zároveň však
báje uvádějí, že právě v tuto noc (do půlnoci) máme největší šance nalézt dávno ztracený, schovaný nebo dosud
netušený poklad. Ochranou před magickou sílou neblahých čar a kouzel zlých čarodějnic bylo od nepaměti rozsvěcení
světýlek, zapalování ohňů a vyhazování hořících košťat do výšky tak, aby vzniklá světla osvítila blížící se čarodějnici
a zabránila jí páchat zlo. Upálením slaměné čarodějnice lidé vysílali varování před tím, co čeká každou čarodějnici,
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která k nim se zlými úmysly přichází.
Organizace oslav a programu pro děti i dospělé se opět ujmou naši členové Sboru dobrovolných hasičů. Rádi bychom
celé oslavy zahájili spolu s vámi společným stavěním máje, a to jak jinak, než tradičním způsobem, bez využití
moderní techniky. Uvítáme, když se k nám přidáte a budeme všichni nejen při stavění máje ,,táhnou za jeden provaz“.
Čeká nás zábavné odpoledne plné her, vyhlášení nejlepší dětské a dospělé čarodějnice, průvod s lampiony v čele se
slaměnou čarodějnicí, opékání buřtíků a nebude chybět ani hudba, tanec a společná zábava do pozdních nočních
hodin. A co víc? Možná, že se některým z nás podaří najít i nějaký ten netušený poklad. Za SDH Dobré Vody Vás
srdečně zve Šárka Irová.

Pozvánka na Dobrovodský Den Země
Vážení občané, před rokem poprvé proběhl v naší obci Dobrovodský Den Země. Tato akce byla úspěšná, celkem přišlo
uklízet 77 lidí včetně dětí a dohromady jsme vysbírali cca 500kg odpadu. Strávili jsme pak společně příjemné odpoledne na
farské zahradě, kde byl připraven program - děti zážitkovým způsobem poznaly provoz šetrné domácnosti. Strávili jsme
spolu krásný den, všichni odcházeli spokojeni domů. Přispěl k tomu i krásný večer u ohně s kytarami a houslemi, repertoár
byl opravdu široký. Proto Vás i letos chceme pozvat na druhý ročník Dobrovodského Dne Země. V naší obci se bude konat
v sobotu 8. dubna 2017, protože v tento probíhá akce Ukliďme Česko v celé naší zemi (více na webu
www.uklidmecesko.cz). Kdo má zájem, může přijít sám či s dětmi, přáteli a rodinou. Každý může předem navrhnout, která
místa v naší obci stojí za naši pozornost a úklid. Pro účastníky budou připraveny jednorázové gumové rukavice a igelitové
pytle či tašky. Případně doporučujeme vzít vlastní pevnější pracovní rukavice, které toho více vydrží. Minule se osvědčilo
přijít i s vlastním zahradním kolečkem pro snazší možnost dopravy vysbíraného odpadu. Uvítáme, pokud se zaregistrujete na
webu (http://www.uklidmecesko.cz/event/13820). Podle počtu registrovaných dobrovolníků totiž obdržíme pracovní
spotřební materiál i z tohoto zdroje. Společný program v tento den ale nebude jenom pracovní. Po skončení úklidu budou na
děti čekat i hravá stanoviště s úkoly zaměřenými na rozšiřování znalostí a povědomí o ochraně přírody. Chystáme i výtvarné
aktivity pro děti, které budou zaměřeny na vztah k přírodě. Nakonec chceme strávit večer u ohně, opět samozřejmě s
hudbou. Dobrovodský Den Země 2017 podpořila obec Dobrá Voda u Českých Budějovic. Ve spolupráci s Česko-anglickým
gymnáziem a společností Cassiopeia program připravuje neformální spolek Občané Dobré Vody. Pro bližší informace
sledujte s blížícím se termínem naše webové stránky. Kdo má zájem pomoci, může se přihlásit. Budeme moc rádi za podporu
při organizaci na místě, uvítáme dobroty z Vaší kuchyně (loni měly úspěch polévky a pomazánky) vítána bude jakákoli
spoluúčast. Zájemci se mohou ozvat na níže uvedený mail nebo telefon. Všichni jste na tento den srdečně zváni, bez ohledu
na to, která část programu Vás bude víc lákat. Klidně přijďte jen na odpolední zábavu s dětmi a nebo jen večer si s námi
zazpívat. Lucie Doležalová, 732488552, sablatur@gmail.com

Sazby vodného a stočného 2017 – 2018
Cena 2017-18
Kapacita vodoměru
3

(m /hod.)

Pohyblivá složka

Pevná složka

(Kč/m3)

(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie F

49,46

27,33

22,13

Celkem

Vodné

Stočné

745

470

275

2 767

1 743

1 024

5 951

3 745

2 206

76 604

48 051

28 553

Cena stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna): Cena 1 m3 …24,70 Kč/m3
Všechny uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty, která je 15 %.

Z uvedených čísel je zřejmé, že k navýšení ceny vodného a stočného ani pro následující hospodářský rok na Dobré Vodě
prakticky nedošlo a stále patříme k těm městům a obcím s nižší cenou komodity. Je to dáno hlavně tím, že obec neustále
vkládá finanční prostředky do obnovy sítí a ztráty vody, které platíme všichni, máme velmi malé. Nemusí tomu však být i v
budoucnu. Náš provozovatel vodovodní a kanalizační sítě, firma ČEVAK nakupuje vodu od Jihočeského vodárenského
svazu. Ten zásobuje celkem 155 měst a obcí kraje. Objem předané vody z vodárenské soustavy byl v roce 2000 celkem 24
mil. m3 při ceně 11,97 Kč/m3 a v roce 2017 se předpokládá pouze 15,7 mil. m3 při ceně 15,94 Kč/m3. Tento významný
pokles spotřeby vody není způsoben tím, že by se lidé méně myli nebo méně kropili zahrádky. Těch 400 km potrubí, 17
čerpacích stanic a 35 vodojemů musí svaz udržovat. Výrobní a dopravní kapacita Soustavy, která smluvně zajišťuje veškerou
rozvojovou kapacitu všech napojených měst a obcí je v současné době trojnásobná proti skutečné spotřebě. Přibývá totiž
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měst a obcí, které si s pomocí státních dotací budují vlastní zdroje a úpravny vody. I zde se člověk musí pozastavit nad
pokřivenou dotační politiku EU či státu. Pokud je ve vrtech dost vody, za poměrně nízký poplatek ji města a obce čerpají a
pokud dojde, mají rezervu ve veřejné síti. Tak náklady na zajišťovanou a nevyužitou kapacitu soustavy hradí všichni
odběratelé včetně těch, kteří nemají možnost zapojení vlastních zdrojů. jš.

Dětské hřiště ul.Trávní.
Výstavba rod. domků na Dobré Vodě jako součásti města České Budějovice, její příměstské části, se začala intenzivně rozvíjet
začátkem sedmdesátých let minulého století.
S touto výstavbou úzce souvisela výstavba základní technické vybavenosti a
následná výstavba občanské vybavenosti (dvě prodejny potravin, mateřská škola a ZŠ). Když se v polovině sedmdesátých let začali
stěhovat do nových rod.domků v tzv.Dobré Vodě dolní části noví spoluobčané, dohodli se tito na výstavbě tzv.Areálu zdraví
v ul.Trávní. Jednalo se o občany zejména ul.Trávní dále Sadové, Na Lukách, Mládežnické a ul.U Domova důchodců. Po zajištění
potřebné projektové dokumentace se areál budoval v letech 1979-1980 svépomocí občanů ze shora uvedených ulic.
Stavbyvedoucím celé akce byl Dalibor Petrů, který v tuto dobu bydlel v ul.Trávní a investorem akce byl tehdejší Městský národní
výbor v Českých Budějovicích. Výstavba tohoto areálu byla doslova věcí obyvatel uvedených ulic, kdy do výstavby se zapojovaly i
jejich děti. Nelze se divit, že všichni, kdo se na této výstavbě podíleli, získali k tomuto zařízení nevšední vztah, který následně
přetrvává i po letech u jejich dětí. Od roku 1980 až do poloviny devadesátých let min.století se o úklid, opravu a běžnou údržbu
starali obyvatelé přilehlých ulic. S ohledem na stáří areálu přivítali občané nejen nejbližších ulic rekonstrukci areálu, která se
uskutečnila před dvěma roky. Náklady na tuto rekonstrukci si vyžádaly částku téměř 2,5 mil.Kč. Domnívám se, s ohledem na
využití hřiště, že rekonstrukce se povedla a uspokojení zde najdou všechny věkové kategorie dětí a vzhledem k novému
asfaltovému hřišti i dospělí občané. Jako každé takové zařízení má svá pravidla a potřeby. Ze základních pravidel si dovoluji
upozornit, že na toto hřiště je zákaz vodění psů a zákaz kouření. Častí návštěvníci hřiště byli nejednou svědky, že někteří občané
přijdou na hřiště se svým psem s odůvodněním, že se jedná o psa malého, a že nic neudělá. Pokud si po týdnu provozu projdeme
hřiště, není nic mimořádného sesbírat nedopalky cigaret. Domnívám se, že zákaz vstupu se psy a zákaz kouření bychom měli
všichni respektovat a nedávat porušováním pravidel nevhodný příklad dětem. Obdobně je tomu i s odhozenými papíry od různých
čokolád, tatranek a pod. Pokud by se každý týden tyto odhozené obaly nesbíraly, bylo by zajímavé, jak by hřiště vypadalo za
několik týdnů. Při tom stačí upozornit na tento nešvar, vždyť na hřišti jsou umístěny odpadkové koše.
Velmi často se stává, že
zůstávají otevřeny vstupní dveře, přestože je na nich nápis „Zavírejte dveře“. Tento nápis není samoúčelný. Má zabránit náhodnému
vstupu volně pobíhajících psů a znečišťování hřiště. Setkání se psy může být pro malé děti a jejich maminky nebezpečné. Obec
plánuje pro další období hřiště vybavit sociálním zařízením a upravit i prostor pro stolní tenis. Těmito úpravami dojde k dalšímu
zkvalitnění hřiště, ke kterému si našlo cestu mnoho, nejen dobrovodských občanů se svými dětmi. Přejme si, aby s nastávajícím
jarem bylo nejen hřiště v Trávní ulici, ale obdobná zařízení v ostatních částech obce co nejvíce navštěvována. Poděkování touto
cestou patří všem těm občanům, kteří se chovají k tomuto rekreačnímu a sportovnímu zařízení ohleduplně a nebojí se upozornit na
nevhodná ojedinělá chování některých dětí a spoluobčanů. Milan Čoudek zastupitel.

Obecní knihovna Dobrá Voda
Vážení občané Dobré Vody, srdečně vás zvu do naší knihovny. V roce 2016 přišlo do knihovny 2 726 návštěvníků a bylo
půjčeno 6 505 knih, z toho 5 450 knih pro dospělé a 1 055 knih pro děti a mládež. Zapojili jsme se do projektu Celé Česko
čte dětem, během něhož se konala řada akcí na podporu čtenářské gramotnosti dětí. V letošním roce na vás čeká spousta
nových knížek pro děti i dospělé. Většina knižního fondu je financována obcí. Další stále obměňované knihy jsou
zapůjčovány Jihočeskou vědeckou knihovnou. Také díky projektu Česká knihovna jsme dostali vybrané tituly v hodnotě 6
000 Kč. Nově si v knihovně můžete zapůjčit audioknihy a děti se mohou těšit na kouzelné čtení s elektronickou Albi tužkou.
I letos budou v knihovně probíhat různé akce pro děti i dospělé. Aktuality můžete sledovat na stránkách obce:
http://www.dobravodaucb.cz/obecni-knihovna/ a na stránkách facebooku: https://www.facebook.com/knihovnadobravoda.
Již dnes vás mohu pozvat na výstavu dětských prací - Lesy a příroda kolem nás a na netradiční dobrodružnou Noc s
Andersenem - 31. 3. 2017. Mgr. Kateřina Kolrosová

Pozvánka na Velikonoční jarmark
Již tradičně v tomto období připravují žáci a učitelé naší základní školy
Velikonoční jarmark. Srdečně zveme rodiče, prarodiče, přátele i širokou
veřejnost. Na jarmarku si budete moci prohlédnout a zakoupit výrobky
našich žáků tématicky zaměřené na jaro. Setkáte se s učiteli naší školy
v přátelské a neformální atmosféře. Pro návštěvníky bude připraveno
občerstvení. Mgr. Gabriela Nováková
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Vážení spoluobčané,
dne 5.10.2016 podala na Magistrát města České Budějovice společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, Chrudim žádost
ve věci vydání závazného stanoviska v souvislosti se stavbou „Retenční nádrže pod Švajcemi“ v katastrálním území Dobrá
Voda u Českých Budějovic, Třebotovice a Srubec. Následně dne 12.1.2017 vydal Magistrát města České Budějovice, odbor
životního prostředí, jako příslušný správníorgán pod č.j. 00ZP/510/2017 Kb závazné stanovisko, že s předloženým
záměrem navrhované stavby „Retenční nádrže Pod Švajcemi“ na toku Dobrovodského potoka v kat. území DobráVoda u
Českých Budějovic, Třebotovice a Srubec nesouhlasí. V rámci správního řízení vedeného Magistrátem města České
Budějovice ve věci stavby „Retenční nádrže Pod Švajcemi“ byla účastníkem řízení i Obec Dobrá Voda u Českých
Budějovic. Fundované stanovisko, které při správním řízení uvedl zástupce obce její starosta Mgr. Jiří Šabatka bylo
spolu s vyjádřením např. Sdružení Jihočeské matky, z.s. rozhodujícími podklady pro vydání nesouhlasu
s předloženým záměrem společnosti Ekomonitor spol. s r.o.
Tuto skutečnost uvádím na základě dotazů spoluobčanů, které vznesli na starostu obce v souvislosti s vysíláním Českého
rozhlasu České Budějovice a vysíláním Jihočeské televize na přelomu měsíce ledna a února tohoto roku. V uvedených
médiích vystoupila členka Petičního výboru Dobrá Voda u Českých Budějovic a zároveň zastupitelka obce Pavla
Bergmannová. V těchto vystoupeních byl petiční výbor prezentován jako výbor, který se zasloužil o to, že předložený návrh
společnosti Ekomonitor spol. s r.o. nebude realizován.
Petiční výbor Dobrá Voda u Českých Budějovic nebyl účastníkem správního řízení ve věci stavby „Retenční nádrže Pod
Švajcemi“, o čemž je možné se přesvědčit z citovaného rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice. Při prezentaci
v médiích byla členkou petičního výboru použita vyjádření uvedená účastníky řízení v rámci správního řízení. S ohledem na
dotazy spoluobčanů, ale i občanů Srubce a občanů Českých Budějovic pokládám za potřebné uvést na pravou míru úlohu
obce Dobrá Voda u Českých Budějovic v cit. správním řízení a současně i úlohu Petičního výboru Dobrá Voda u Českých
Budějovic. Shora uvedené rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, odboru životního prostředí je možné získat na
Obecním úřadu Dobrá Voda u Českých Budějovic. Rovněž tak je možné na obecním úřadu získat i stanovisko obce, které
uvedl starosta obce při správním řízení, a které bylo uveřejněno v posledním čísle Dobrovodského zpravodaje. M. Čoudek.

Parkování v obci
„Zastavení a stání podle § 25 odst. (3) Zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu) č. 361/2000 Sb. : Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy“.
Stejně dochází k porušení zákona při parkování na chodníku.
Doprava a s ní spojené záležitosti jsou problémem, který je nutno řešit. Jedním z řešení, které nic nestojí je ohleduplnost a
osobní postoj každého z nás. Problém s parkováním mají řidiči v Praze, Ostravě i Českých Budějovicích. Zkuste si za
rozumnou cenu zaparkovat v Českém Krumlově! Začínají se vyhrazovat parkovací místa pro řidiče bydlící v blízkém okolí,
ale kde má zaparkovat návštěva nebo turista. Problém, který narůstá velmi rychle i u nás na Dobré Vodě a pokud ho
nezačneme řešit rychle, problém nás pohltí. Vzhledem k tomu, že budeme v blízké době aktualizovat Pasport komunikací i
Pasport dopravního značení, pozvali zastupitelé na svou poradu i pracovníky Policie ČR. A neslyšeli jsme věci příliš
povzbudivé. Na jedno špatně zaparkované auto na Srubci jich na Dobré Vodě připadá až 15. Jsou místa, kde parkující řidiči
ohrožuji nejen své kolegy, ale zejména chodce, např. stáním v křižovatce, na vrcholu kopce (Vyhlídka), poblíž přechodu pro
chodce. Jak jsem už psal vícekrát, problém je i s údržbou komunikací a to jak zimní, tak i letní. Objíždět zaparkované auto
pro traktor s pluhem i zametač znamená vynechání značného kusu komunikace. Vysoké nároky na parkovací místa musíme
očekávat při nastávající velikonoční pouti. Proto vás všechny žádám, abyste svá vozidla v té době zaparkovali na vlastních
pozemcích. A pokud to bude možné, pokračujte v tom i po velikonocích. Stížnosti na parkování od našich obyvatel se rychle
množí a v tom případě Policie zasáhnout musí. Přijměte těchto pár řádků jako osvětu a ne jako šikanování. Již jednou jsem
jako odstrašující příklad uváděl ulici Pod Lesem. Když jsme prováděli její rekonstrukci a měli se z důvodu vybudování
parkovacích zálivů pokácet čtyři javory, byl jsem nepřítel přírody. Dnes tam parkují u chodníku auta nezřídka i ve dvou
řadách...jš

První svoz bioodpadu v tomto roce bude v pátek dne 7. dubna.
Upozornění –

termín splatnosti poplatku za odpad vypršel 28. února 2017 !

Mobilní svoz odpadu včetně nebezpečného a velkoobjemového v sobotu 8. 4.
v 10.50 U Křížku přes Potoční ul., Na Vyhlídce, u kostela, K Lusnému a končí v 13.15 v Trávní ulici. Nově
se bude odvážet i použitý a nepotřebný textil jako ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil,
ubrusy atd., NE však koberce, matrace, molitan, obuv a znečištěné textilie. Textil se předává zabalený do
pytle nebo PE tašek.
Zahrady Oupic – kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena). Tel. 604 231
577, www.zahradyoupic.cz
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