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Vážení přátelé,
Již mnohokrát probírané téma „Veřejná zeleň“ na těchto stránkách je opět zde. V současné době se všude projevuje stále silnější
(někdy bohužel ne příliš kvalifikovaný) zájem o ekologii, životní prostředí a přírodu. Součásti živé přírody chrání přísnější zákony
za současné silné podpory občanských iniciativ i laiků. Lidé pozorně sledují i to, jakým způsobem se pečuje o veřejnou zeleň –
parky, stromořadí i jednotlivé květinové záhony. Je třeba připomenout, že na stromy a souvislé keřové porosty se vztahují předpisy
resortu životního prostředí, zejména zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je zřejmé, že vhodnou aplikací lze ve většině
případů skloubit zájmy ochrany přírody, rozvoj obce i bezpečnosti občanů. Dnešní metody péče o staré dřeviny umožňují prodloužit
jejich životnost a redukčním řezem a tím zpevněním koruny odstranit třeba nebezpečí pádu větví. Jako příklad lze uvést řez jasanů
v ulici Na Stráni pod sportovním areálem. V roce 2009 byly radikálně ošetřeny řezem, protože z nich začaly padat suché větve,
některé se zlámaly pod vahou sněhu. Za dva roky výrazně zmladily a jistě na místě ještě dlouho vydrží. Totéž lze očekávat od jasanů
v areálu mateřské školy, upravených z bezpečnostních důvodů na sklonku roku 2011. Stejně tak zmladily dvě vrby u zastávky U
Kapličky a lípy na jižní straně hřbitova. Výrazným příkladem je lípa v aleji před poštou. Ta vlivem výkopových prací při stavbě
areálu patrně přišla o některé kořeny a začala usychat. Stačil jeden rok po radikálním seříznutí a zdá se, že je zachráněna! Několik
lip podél Lázeňské ulice bylo zcela oprávněně poraženo, další tři po redukčním řezu projevují svou životaschopnost. Kácení
některých lip v okolí hřbitova rovněž nesneslo odkladu, byly však v dostatečné míře nahrazeny mladými stromky. Jiné stromy
neregenerují a je třeba je nahradit. Záleží to na konkrétním posouzení, někdy je proto třeba si vyžádat i posudky znalců, k řezu
využít nikoliv dřevorubce, ale hlavně zkušené odborníky. Obecně lze doporučit opatrnost, tedy nejdříve zkusit řez a jako krajní
řešení, když se řez neosvědčil, zmýcení stromu a jeho náhradu. Nedávno jsem na kohosi čekal před budovou obecního úřadu a jak
mám ve zvyku, prohlížel jsem si defekty na stromech. A hle: jizva vzniklá po zásahu blesku, kterou sleduji již několik let, se patrně
následkem silných větrů podezřele otvírá. Vstrčil jsem tedy do ní kapesní nůž. Zmizel i se střenkou. Došel jsem tedy pro měřítko,
které do dutiny kmenu „zajelo“ celkem bez odporu 17 cm hluboko. Je to v kmeni o průměru téměř 50 cm „ještě dobré?“ Je v tomto
případě na co čekat? Myslím že ne, zvážím- li, že tudy denně projde řada lidí. A tak jsem tedy druhý den bez velkého váhání nařídil
lípu porazit. Jako orgán ochrany přírody mám na to v tomto případě právo i bez zdlouhavého zahajování správního řízení. Torzo
pařezu bylo několik dní schválně ponecháno na místě, aby se každý mohl na vlastní oči přesvědčit, jak nutný tento zásah byl. Od
místa původního řezu, které bylo asi o 20 cm výše až do cca 2 m byl stav podstatně horší. Sousední lípa „pukla“ vlivem mrazu
v délce téměř pěti metrů v noci z 5. na 6. února. Fotografie si lze prohlédnout na webu obce v rubrice fotogalerie.Na jejich místo
však budou vysazeny nové stromy, tak jak tomu bylo i na jižní straně kostela. Při již avizované grantové akci Revitalizace krajiny
budou ještě některé právě z bezpečnostních důvodů ošetřeny řezem. Lípy budou v maximální možné míře i novou výsadbou
zachovány. Podíváme-li se však na pohlednice a fotografie kostela z počátku 20. století i z 30tých let, můžeme se přesvědčit, že
kostel nebyl nikdy tak nerozumně “obalen zelení“. Ke stavbě na rozdíl od dneška mohlo slunce a fasáda severní strany nebyla
prorostlá mechem a plísní, prohlédněte si ji ... Pokud je nutno stromy kácet, je vhodné odfrézovat pařez a část kořenů, což jsme
provedli právě na Lázeňské a u hřbitova. Tam, kde je to možné, je důležité vysadit stromy nové. Nevhodné je nahrazovat odstraněné
dřeviny jiným druhem nebo odrůdou, jako výjimku lze opět uvést lípy na Lázeňské, nahrazované hlohy, které v dospělosti
nedosahují takové mohutnosti. Říká se, že je silným projevem nepoučené tvrdohlavosti sázet nyní u nás v Čechách přírodní druhy
jilmů, nedávno zdecimovaných a dosud stále likvidovaných grafiózou jilmů. Na Dobré Vodě se jim daří dobře a ani nově
v posledních patnácti letech vysazené nenesou stopy tohoto onemocnění. Také u klíněnky jírovcové (kaštanové) není na místě
propadat beznaději i když se s ní můžeme potkat po celé Evropě. Řešením je na podzim důsledné shrabání a odvezení listí, ve
kterém zdroj choroby zimuje (prohlédněte si v létě kaštan u obecního úřadu, je zdravý, téměř beze skvrn). Kaštan byl dovezený do
střední Evropy až v roce 1576. Pro svou hustou a pravidelnou korunu, poskytující hluboký stín, byl velmi oblíbený jak v zámeckých
zahradách, tak v zahradách hospod ve městech i ve volné krajině. Pro své plody byl vysazován i v oborách. Jde patrně o první
„módní“ cizí strom v naší historii. Nikdo nepochybuje, že stromy do zastavěného území měst i obcí v rozumné míře patří. Stromy
dnes dokonce patří ke standardu vybavení obecních prostranství. Hrají v nich významnou roli pro každého z nás. Zejména lípa,
javor, již zmiňovaný jilm a kaštan koňský, topol vlašský, platan. Platan si podržel postavení ušlechtilého solitéru v zámeckých
parcích, v hojné míře ho vidíme v Rakousku i ve Švýcarsku. Na Dobré Vodě vím pouze o jednom, nedávno ne příliš citlivě řezem
tvarovaném…V připravovaném projektu revitalizace zeleně v obci se budeme těšit na další. Lípa v druzích, kaštan v druzích, javor
mléč, řidčeji javor platanolistý a javor stříbrný, jasan ztepilý i v odrůdách, habr, hloh, jeřáb v druzích, líska turecká, jilm, dub (i
červený) , šeřík, katalpa, buk (i červený), jerlín japonský, to všechno jsou stromy, které u nás, na Dobré Vodě (nově i v zahradě
obecního úřadu) můžete vidět. Některé neuvážené protesty obyvatel vedou např. k tomu, že na místě ponecháme stromy, které už
jsou dávno za zenitem své životnosti a rozhodně toto místo nezdobí (např javory Pod Lesem), zatímco na jejich místě už mohli být
kvalitní, mladé stromy, jak je tomu např. na novém parkovišti Domova důchodců.. Na prvním místě však musí stát bezpečnost
obyvatel obce a některé nebezpečné stromy i přes protesty musí zmizet. To je příroda a život. Přesto však některá nebezpečí odhalit
předem nelze. Příkladem je pátek 13. ledna, kdy krátce po 13. hodině prudký nápor větru zlomil mohutný smrk v parku u kapličky
jako sirku. Při pádu kmenu na silnici jen náhodou nedošlo ke zranění chodců nebo projíždějících řidičů. Mám k dispozici tři velké
letecké snímky obce, pořízené v odstupech asi pěti let. Budete-li mít zájem, rád je předvedu. Na Dobré Vodě kvalitní zeleně přibývá!
jš.
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Toulaví psi
Silvestrovské oslavy jsou za námi a na většinu z nás opět čeká všední práce. Mně osobně byly sváteční dny okolo vánoc i
Nového roku (ostatně jako každý rok) zpestřeny, kromě jiného, ještě před silvestrovskými petardami, pátráním po majitelích
zaběhlých psů. Součinnost Policii ČR nelze odmítnout a tak zavoláte-li k nim v dobré víře a v obavě o osud potulujícího se
nešťastného pejska, „odnese“ si první tuto vaši starost starosta. Policii přeci nemusí zajímat, že má pozvané hosty a rád by s nimi
v klidu poseděl. Jede se tedy na úřad pátrat v seznamu psů (po letošních zkušenostech mám tento seznam už i doma). Příjemné to
je i v noci. V případě, že má pes identifikační známku, je řešení poměrně jednoduché. Ve dvou případech jsme byli úspěšní a
majitele jsme nasměrovali do místa pejskova dočasného pobytu. Jeden byl až v Mokrém u Litvínovic a díky jeho známce mě
požádala o pomoc v hledání majitele litvínovická paní starostka. Ve třetím případě se pes rozhodl nečekat až po prohlédnutí i těch
nejstarších seznamů zjistíme, že dávno není v evidenci obce (a majitel za něj patrně ani neplatí) a pokračoval v nestřeženém
okamžiku v procházce a znovu se nedal ulovit. Jistě lze pochopit, že kterýkoliv pes může náhodně utéci, v některých případech
to však náhoda není. Jedná se o psa špatně zabezpečeného a jedná-li se o psa velkého, je těžké mamince malých dětí vysvětlovat,
že ho známe, že utíká často a nikomu nic neudělá…Jednoho notorického útěkáře se třeba podařilo díky identifikační známce
vrátit s pomocí obětavého nálezce, který v létě na úřad zavolal až z Lipna, kde trávil dovolenou. Tam jsme už naštěstí měli i
telefon znalého majitele, zavolali mu a zjistili, že se nachází v kempu nedaleko odtud. Protože však těchto „ztracených“ psů
poslední dobou přibývá, prosím, máte-li svého psa rádi, nechte mu na obojku identifikační známku a při přihlašování psa na
úřadu i kontaktní telefon. Není to povinnost, ale při zaběhnutí psa kamkoliv významná pomoc! Takový oficiální odchyt psa vás
totiž může stát i několik tisíc. Sám odchyt ale nic neřeší, pes skončí stejně „na obci“! Doporučuji tedy: Identifikační známku na
obojku psa, popř. i telefonní číslo. A Vám, kteří takového psa potkáte si dovolím poradit: Pokud si psa nechcete nechat do doby,
než se najde majitel, pes není zraněný nebo se nejedná o bezradné štěně, ignorujte jej. Zpravidla se po důkladném vyvenčení
„najde“ sám. Zatím tomu tak vždy bylo. Zákon v tomto směru není dokonalý, jsme schopni v provizorních podmínkách, aniž
bychom porušili nějaký předpis, psa nějakou dobu držet. Je to ale, hlavně z pohledu psa, moudré řešení? Avizujete-li nález psa
nejprve u městské policie, potom u státní, je zde jistota, že v městském útulku psa nalezeného na území Dobré Vody nevezmou…
Poslední návrh senátora Kubery zrušit poplatek ze psů jistě najde širokou podporu u jejich majitelů. U nás výběr tohoto poplatku
dělá asi sto tisíc korun za rok. Snadno tento výpadek financí nahradíme např. zvýšením domovní daně, kterou stále držíme na
nejnižší možné hranici. Budou-li však zákonodárci rozumní, alespoň povinnost registrace psů by měla být zákonem zachována a
naopak zpřísněna. Máte-li svého psa rádi, označte jej pro případ útěku známkou j.š.
Nové webové stránky obce
Dosavadní webové stránky obce před lety vytvořil z mého popudu jako čerstvý absolvent VŠ pan Michal Bartyzal.
Sloužily dlouho a vcelku dobře. I přes výhrady, které k nim tu a tam někdo měl, jsme za jejich úroveň v závěru loňského roku
dostali pochvalný dopis i od redakce časopisu Veřejná správa. Za spolupráci i touto cestou Michalovi děkuji. Nové zákonné
požadavky nás však nutí oblast informací stále rozšiřovat a proto i Dobrá Voda oslovila profesionální firmy, které se
problematikou stránek měst a obcí zabývají a jednu z nich vybrala. Několik týdnů jsem ve volných chvílích plnil osnovu
vytvořených stránek a tam, kde už moje schopnosti nebo čas nestačily, mi pomohl kolega Šťastný. Od začátku prosince máte
tedy možnost hledat potřebné informace o obci a různých úředních záležitostech na web-stránkách zcela nových. Ti, kdož měli
adresu stránek uloženou v „oblíbených položkách“ si na internetu tyto nové stránky musí nejprve najít pod stejnou původní
adresou www.dobravodaucb.cz a teprve až se mu otevřou, pokud budou chtít, je znovu uložit do položky „oblíbené“. Pro lepší
orientaci v jednotlivých rubrikách je dobré zpočátku najít v pravém dolním rohu rubriku Struktura stránek, kde se po jejím
rozkliknutí otevře sloupek s jednotlivými položkami i podpoložkami. Kromě mnoha dalších informací zde např. v rubrice
Důležité odkazy získáte telefonní čísla na hasiče, Policii ČR i záchrannou službu, ale např. i odkazy na web Domova
důchodců. Tyto stránky zmiňuji jako první proto, že zde mají třeba i fotogalerii, dokumentující aktuálně výstavbu nových
parkovišť i přestavbu budovy domova. Dále se v odkazech přesměrujete na stránky naší základní školy, dobrovolných hasičů,
fotbalistů i další. V rubrice fotogalerie pak najdete např. fotografie z průběhu nedávno ukončené rekonstrukce ulice Pod
Lesem, zmiňovaných stromech pokácených nebo ke kácení určených a pod. Najdete zde i schválený územní plán obce
v grafické i textové podobě. Stránky budeme postupně doplňovat, aby se pro vás staly, i díky dalším odkazům, důležitým
zdrojem potřebných informací.j.š.

Rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě obce
Od 1. dubna letošního roku dojde opět ke zdražení vodného a stočného. Dovedu si představit reakci mnohých z nás a
proto se pokusím problematiku a zejména důvody zdražování vodného a stočného vysvětlit podrobněji. Do zvýšení ceny
se promítne nejen nárůst Daně z přidané hodnoty (DPH) z 10% na 14%, ale i např. zvýšení ceny nájemného obce jako
vlastníka veškerého potrubí provozovateli, kterým je firma ČEVAK a.s. Obec totiž sama nemůže být ze zákona
provozovatelem tohoto potrubí a ani na to není technicky vybavena. Ještě v roce 2001 až 2005 obec dostávala od
předchůdce této firmy nájemné pouze symbolické – 1000 Kč za rok. V roce 2008, kdy jsme měli za sebou rozsáhlou
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výměnu azbestocementového vodovodního potrubí z let 2003 a 2004, která stála i díky navýšení DPH během stavby z 5%
na 9% plných 27 mil. Kč (jedna třetina obec, jedna třetina nenávratná dotace a třetina bezúročná půjčka, kterou bude
obec splácet do roku 2018 po 684 000 Kč za rok) jsme už věděli, že množství a výše evropských i státní dotací na stavbu
nebo rekonstrukce potrubí začne postupně (ale rychle) klesat, a uvedenou firmou jsme požádali o přípravu „Plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008 – 2018“. Byl nám předložen ve čtyřech variantách a to
s rychlým nebo pomalejším růstem ceny vodného a stočného, jehož část by se pak formou nájemného vracela do
pokladny obce. Zvolili jsme právě s ohledem na obyvatele ten nejpomalejší nárůst ceny. Obec vlastní v současné době
13, 9 km vodovodního potrubí v hodnotě 40,3 mil. Kč a téměř stejnou délku kanalizace, přesně 14,2 km v hodnotě 94,3
mil. Kč, značné množství šachet, dešťových vpustí a vodojem. U vodovodního potrubí jsme na tom relativně dobře,
průměrné stáří sítě je 18 roků a do její obnovy by stačilo vložit 750 tisíc Kč/rok, více než polovina vedení je už
provedena v plastu a téměř nevykazuje poruchy. Zbytek je však z litiny mizerné kvality a bude se muset poměrně rychle
vyměňovat – viz v poslední době časté poruchy v Pomezní a Borové ulici, ale i na Lázeňské. Jejichž odstraňování nás
stojí mnoho peněz. U kanalizačních trub jsme na tom hůře. Jejich stáří je v průměru 30 roků a minimální teoretické
finanční tempo obnovy je 1,5 mil. Kč/rok. Řešit budeme muset zejména Potoční ulici. Nedávná výměna vodovodního a
kanalizačního potrubí včetně přípojek a vpustí v ulici Pod Lesem a vše co s ní souviselo přišla na více než 10 mil. Kč.
Tempo obnovy vodohospodářské infrastruktury za posledních 11 let je ale vyšší než teoretická rychlost amortizace.
Finanční rezervy obce však nejsou nekonečné. A k tomu, abychom udrželi rozumné tempo obnovy slouží i podíl ze
zmíněného nájemného. Stanovená životnost potrubí je šedesát roků, u litinového vodovodního potrubí v této kvalitě je
tento odhad spíše zbožným přáním. Nebudeme- li pracovat na obnově řadů stejným tempem jako dosud, bude se nám
cena vodného a stočného zvyšovat právě díky ztrátám v popraskaných rourách a nikoliv výdaji za jejich obnovu. A na
závěr a pro ilustraci: jenom z peněz vybraných na nájemném, na které přispíváme všichni částečně cenou vodného a
stočného, bychom zaplatili rekonstrukci ulice Pod Lesem za deset roků. Po velikonocích začneme s výměnou potrubí na
Lázeňské od odbočky do ulice Pod Lesem až k Mírové, včetně podchodu potoka do Potoční. Tam je očekávaný náklad
více než 2 mil. Kč. Následně bude celý povrch až k západní hranici obce položen nový. Jš.

Obecní knihovna v roce 2011
V roce 2011 bylo do naší knihovny nově zapsáno 590 knih a některé fyzicky opotřebované nebo obsahově zastaralé
vyřazeny, takže v současné době máme zaevidováno celkem 8.876 knih a cca 1.000 dalších svazků máme půjčených z
výměnného fondu Jihočeské vědecké knihovny. Časopisy nemáme předplacené, získáváme jich ale mnoho darem, takže i
zde je výběr uspokojivý. Ke konci roku 2011 je do knihovny zapsáno 306 uživatelů, v posledním roce měla knihovna
1.981 návštěvníků, kteří si půjčili 4.519 knih a periodik. Velký zájem byl o besedu s Ing. Pavlem Kozákem a další
mimořádnou akcí byla prodejní výstava uměleckých svíček probíhající více než měsíc. V knihovně se konaly rovněž
besedy s dětmi, schůze společenských organizací a domovní schůze přilehlých bytových domů.
Nákup knih do knihovny je uskutečňován podle stanoveného klíče. Je určen finanční limit, vyhledávány jsou slevy i
antikvariáty. Prvořadé je dodržení kontinuity vícesvazkových publikací, ság, sérií, atd., dostatečné zásobení školní
četbou, u dětské literatury rovnoměrné zastoupení knih pro všechny věkové kategorie dětí. Z beletrie je třeba dbát na
kvalitní a vyvážené zastoupení české i světové klasické i současné literatury. Dále je dbáno na zájmy čtenářů s ohledem
na jejich složení. Naši knihovnu navštěvuje převážně starší generace občanů, kteří dávají přednost oddechové literatuře,
z okruhu zájmové činnosti pak knihám životopisným, historickým, cestopisným, o kutilství, domácím hospodaření,
chovatelství, kuchařkám, v dnešní době častého cestování je velký zájem také o knihy o různých zemích a jazykové
slovníky. Ze všech oborů nakupujeme pouze knihy populárně naučné, nikoliv odborné a snažíme se o rovnoměrné
zastoupení oborů základními díly. V současné době při nákupu vyhledáváme především dobrou naučnou literaturu pro
děti, které máme nedostatek. Protože jsme malá knihovna, jen výjimečně zařazujeme duplikáty. Katalog knihovny je k
dispozici veřejnosti v elektronické podobě v půjčovnách nebo vám informace vyhledá knihovnice. Vypůjčené knihy je
možno rezervovat. K dispozici zdarma je i internet.
Pokud někdo požaduje knihu, která není u nás k dispozici, na Internetu je vystaven katalog Jihočeské vědecké knihovny,
kde lze najít i je-li kniha volná - (www.cbvk.cz). Výhodou je, že tato největší knihovna regionu je pro každého
dosažitelná MHD.

Upozorňujeme místní studenty, že je v naší dobrovodské knihovně k dispozici většina titulů školní četby, na rozdíl od
budějovických knihoven, kde bývá z důvodu velkého množství studujících beznadějně rozpůjčena. M.V.

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

BŘEZEN 2012

Squashový maraton s výtěžkem pro postižené děti - Zvonárna České Budějovice
28.3.2012 od 16. hodin
DOPROVODNÝ PROGRAM (stále upravujeme):
Taneční exhibice, 17.00 - Zumba pro veřejnost a zájemce, 18.00 - JUMPBOXING pro veřejnost

Více zde: http://zuzanakubanova.webnode.cz/squashovy-maraton/
Zápis do Mateřské školy Dobrá Voda
Mateřská škola Dobrá Voda zve rodiče a děti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2012/2013
Zápis proběhne ve dnech 26. 3. a 27. 3. 2012 od 14.00 – 16.00 hod. ve třídě Bodlinek/prostřední žlutý pavilon/. Děti jsou
přijímány podle stanovených kritérií“
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 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,
přijímání dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším.
3. Děti ve věku 3-5 let nepracujících matek s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB s pravidelnou celodenní docházkou,
přijímání dětí dle data narození od nejstarších k nejmladším a pouze při volné kapacitě školy.
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 (letos málo pravděpodobné).
5. Děti 3-5leté 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 školy.
Děti, jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, jejichž pobyt v MŠ je omezen na 4 hodiny denně dle
Zákona o státní sociální podpoře č. 117/95 Sb., § 31 ve znění pozdějších předpisů
a/ děti s trvalým bydlištěm v Dobré Vodě u ČB
b/ děti s trvalým bydlištěm v jiných obcích
Přijetí takového dítěte je možné pouze při volné kapacitě školy. Učitelka pověřená vedením MŠ Eva Miglová.

Mobilní svoz odpadu v sobotu 31. března
Využijte možnosti každoročního pravidelného jarního svozu odpadu. Tak jako vždy budete mít možnost v
určitou dobu na pravidelných sběrných místech odložit v tento svozový den kromě stavební ssuti vše, čeho se
potřebujete v předjarním úklidu zbavit. Prosím o dodržení času svozu, ten probíhá podle přesného
harmonogramu, neodkládejte nepotřebné věci den předem! Přesné časy budou určeny v aktualitách na web
stránkách obce a na letáčcích na obvyklých místech.
Kominík nabízí…
V sobotu 28. dubna bude na Dobré Vodě pracovat kominík. Zájemci o čištění nebo kontrolu komína se mohou hlásit buď
na obecním úřadu nebo poslat nejlépe SMS přímo kominíkovi na č. 608 043 563
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